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Organ

Beredning för invånardialog

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 9 december 2015

Ledamöter

Dennis Nilsson (S), ordförande
Barbro Östling (S)
Johanna Ritvadotter (V), vice ordförande
Jenny Landernäs (M)
Staffan Strid (M)
Tommy Engström (KD)

Övriga

Eva Lindahl, kommunikationsdirektör
Ulla Elfvendahl, utvecklare
Christina Ersson, mötessekreterare

§ 56

Fastställande av föredragningslista
Beredningens beslut
1.

§ 57

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2015‐10‐27 justerats i
föreskriven ordning.

§ 58

Justering
Beredningens beslut
1.

§ 59

Tommy Engström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Det har framkommit att många av beredningens ledamöter har förhinder vid det
inplanerade sammanträdet tisdagen den 2 februari 2016. Sammanträdet föreslås
därför flyttas till tisdagen den 9 februari 2016.
Beredningens beslut
1.

§ 60
Bil 1

Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 februari 2016 klockan
13.00.

Rapporter
Ordförande rapporterar från mötet 2015‐11‐12 med pensionärsorganisationerna.
Minnesanteckningarna från mötet biläggs beredningens protokoll. Diskussionerna
rörde bland annat rehabilitering, kollektivtrafik, äldrevårdsteamet, vaccinering och
ombyggnaden av entrén till Västmanlands sjukhus Västerås.
Ordförande rapporterar från mötet 2015‐12‐08 med handikapporganisationerna.
Diskussionerna rörde bland annat fysioterapeuter, den psykiatriska
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behandlingsenheten vid Lövhaga, ombyggnaden av området vid entrén, avvikelser,
remisser och e‐journal.
Christina Ersson rapporterar om Demokratikanalen. Ett nytt förslag har kommit in.
Diskussioner har förts med leverantören av den digitala plattformen för kanalen om
att införa möjlighet att logga in med facebook‐konto. I samband med att det införs
kommer också nya förslag att läggas ut på landstingets facebook‐flöde.
Ulla Elfvendal rapport om Invånarpanelen. För närvarande är ingen enkät aktiv. Ett
förslag på kommande enkät är vilka tv‐kanaler som bör finnas i sjukhusens utbud.
Just nu finns det 360 aktiva deltagare registrerade i panelen.

§ 61

Invånardialog: Hälso‐ och sjukvård i Västmanland 2025
Vid beredningens sammanträde 2015‐10‐27 § 53 återremitterades förslag till upplägg
för invånardialog om Hälso‐ och sjukvård i Västmanland 2025. Förslaget har
kompletterats enligt beslutet.
Eva Lindahl och Ulla Elfvendahl informerar kort om genomförda aktiviteter inom
ramen för dialogen. Enligt föreliggande förslag till upplägg ska en första enkätunder‐
sökning ligga till grund för prioritering av vilka ämnesområden den första dialogen
ska handla om. Enkäten har genomförts via facebook, landstingets hemsida och
pappersenkäter som har lämnats ut på vårdcentraler. Resultaten har sammanförts
och beredningens ledamöter har tillfrågats om prioritering av ämnesområden.
Resultatet från den inledande enkätundersökningen redovisas.
Under förutsättning av att beredningen godkänner förslaget till upplägg bör också ett
mer detaljerat upplägg för genomförande av del 2 antas. Föreligger förslag till
detaljerat upplägg för del 2.
Jenny Landernäs föreslår att ämnesområdet ”bemötande” ska tas in i den första
dialogomgången samt att även personalgrupperna bör tillfrågas om bemötande‐
frågor.
Behovet av ett extra sammanträde för detaljplanering av del 2 diskuteras.
Beredningens beslut
1.
2.

3.
4.

Förslaget till upplägg för invånardialog om Hälso‐ och sjukvård i Västmanland
2025 godkänns.
Den första dialogen kommer att handla om ämnesområdena prioriterad vård,
personal och tillgänglighet, med tillägget att bemötandefrågor ska tas upp inom
områdena personal och tillgänglighet.
Ett extra möte för planering av del 2 av dialogen ska äga rum den 18 januari
2016kl. 9.30.
Förslag till detaljerat upplägg för del 2 av dialog om Hälso‐ och sjukvård 2025
revideras och tas upp till behandling vid beredningens extra sammanträde.

§ 62
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Övriga frågor
Ulla Elfvendahl och Barbro Östling informerar om en genomförd barnrond. Barn i
åldrarna 10 respektive 16 år har lämnat synpunkter på entrén till sjukhuset i Västerås
och kommit med många kloka inspel. Resultatet kommer att redovisas i en rapport
och i landstingets barnbokslut.
Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐12‐

Dennis Nilsson

Tommy Engström

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐12‐
intygas:
Christina Ersson

Bil 1
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Kollektivtrafiknämnden

Plats

Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås

Tidpunkt

Måndagen den 30 november 2015, klockan 09:00-12.00

Ledamöter

Tommy Levinsson (S), Ordförande
Annika Duàn (S) ersätter Anna Nikula (S)
Karin Thorborg (V)
Andreas Porswald (MP), 1:e vice ordförande
Hans Strandlund (M), 2:e vice ordförande
Gunnar Björnstad (M) ersätter Johan Widén (M)
Bengt-Åke Nilsson (L)

Ersättare

Niklas Strand (V)
Shpetim Pirraku (S)
Kerstin Åkesson (MP)
Torsten Källberg (L)
Joakim Widell (KD)

Övriga

Maria Linder, förvaltningschef
Stig Johansson, strategisk utvecklare
Margareta Berg, strategisk utvecklare
Malin Valsås, controller
Lena Zackrisson, verksamhetsutvecklare
Jakob Klasander, trafikplanerare
Mohammad Sabet, trafikplanerings- och utredningschef
Robert Hultqvist, strateg
Sanna Eriksson, administrativ assistent
Erika Hedlund, kanslisekreterare

§ 70

t o m sid 27

Fastställande av föredragningslista
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

§ 71

Utsänd preliminär föredragningslista fastställs med tillägg under punkten 6,
Muntlig information samt tillägg av ärenden punkt 13, Planeringsprinciper för
landsorts- och stadstrafik och punkt 14, Översyn av stomlinjerna.

Föregående protokoll
Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015-09-28
justerats i föreskriven ordning.

§ 72

Justering
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

§ 73

Torsten Källberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 1 februari 2016 klockan 09:00,
Ängsgärdsgatan 12.
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Anmälningsärenden


Minnesanteckningar kollektivtrafikberedningen 2015-09-21.



Beslut LF 2015-10-21 § 111; Fullmäktige har som ny ersättare efter Mathias
Goldkuhl (M) utsett Gunnar Björnstad (M).
Torsten Källberg (L) med flera framför att de önskar ta del av minnesanteckningarna
från kollektivtrafikberedningen i ett tidigare skede.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.
§ 75

§ 76

Anmälan noteras.

Muntlig information


Tågfrågor



EBS



Trafikplan 2030



Rapport om kostnadsfri kollektivtrafik

Förvaltningsplan 2016-2018
KTM 150146

Kollektivtrafikförvaltningen har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan gällande
perioden 2016-2018. Planen följer landstingets gemensamma mall samt styrprocess.
Planen konkretiserar mål och uppdrag i såväl Landstingsplanen som Trafikförsörjningsprogrammet. Utöver dessa program följer planen uppdragen i nämndens
planeringsförutsättningar och övriga styrdokument inom Landstinget Västmanland,
så som Medarbetarpolicyn och Miljöpolitiska programmet.
Totalt lyfts cirka 20 egna aktiviteter för verkställande av mål och uppdrag fram,
fördelat inom styrkortet. Fokus ligger på Medborgare/Kund samt Medarbetare.
Förvaltningen kommer till början av 2016 även att ta fram en Verksamhetsplan för
samma tidsperiod, 2016-2018. Detta dokument kommer dock mer fungera som ett
externt förankringsdokument, med vikt på varumärket VL. I Förvaltningsplanen är
fokus mer på interna styrningen inom Landstinget Västmanland och dess varumärke.
Invånarperspektiv
Förvaltningsplanen förväntas få positiva effekter för länets invånare. Planen antas
leda till bättre och mer tillgänglig kollektivtrafik, vilket gynnar enskilda invånare så väl
som länet i sin helhet.
Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt finansiering
Samtlig planerad verksamhet utgår ifrån att hålla fastställd budget och ha en
långsiktig hållbar ekonomi i balans. Samtlig planerad verksamhet redovisad i planen
är finansierad inom given budget.
I planen redovisas även prognos för 2015, med ett positivt resultat om 7,3 miljoner
kronor, samt budget för 2016, med ett positivt resultat om 4,0 miljoner kronor. I linje
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med förvaltningens uppdrag särredovisas den allmänna från den särskilda
kollektivtrafiken i detta års förvaltningsplan.
Planerad verksamhet antas leda till ett ökat resande, stärkta intäkter samt minskande
administrativa kostnader inom förvaltningen, vilka alla stärker verksamhetens
ekonomi. Ett ökat fokus på att stärka kollektivtrafikens intäkter leder till minskad
behov av offentliga ersättningar. Ju mer förvaltningen lyckas i detta uppdrag, desto
bättre är det för landstinget.
Miljökonsekvenser
Förvaltningsplanens syfta är att styra verksamheten mot de mål som finns i
Landstingsplanen och Kollektivtrafikförsörjningsprogrammet, vilka inkluderar mål om
minskad miljöpåverkan. Det är, i slutändan, positivt för miljön om fler reser kollektivt.
Uppföljning
Uppföljning av förvaltningsplanen sker enligt Landstinget Västmanlands styrprocess,
vilken finns beskriven i planen, samt genom framtagen internkontrollplan.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

Förvaltningsplan 2016-2018 inklusive intern kontrollplan 2016 för
Kollektivtrafikförvaltningen antas med redaktionella ändringar.

Noteras att den interna kontrollplanen har inarbetats i Kollektivtrafikförvaltningens
förvaltningsplan. Vid sammanträdet fanns internkontrollplanen presenterad som ett
eget ärende punkt, 9. För att få en tydlighet i protokollet har ärendena infogats under
samma paragraf.
§ 77

Budget för 2016
KTM 150147

Kollektivtrafikförvaltningen har tagit fram förslag till budget för 2016. Budgeten
omfattar numera hela förvaltningen (båda den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken).

Bil

Gunnar Björnstad (M) efterfrågar ett förtydligande av posten övrigt.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.
§ 78

Förslaget till budget för 2016 godkänns med redovisat tillägg.

Ekonomi och verksamhetsrapport
KTM 150149

Ekonomi- och verksamhetsrapport har sammanställts för januari - oktober.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.
§ 79

Informationen noteras.

Ändring av skolkortstyper- och priser i Västmanland
KTM 150150

Kollektivtrafikförvaltningen gjort en översyn av skolkortsprodukterna med målet att
renodla antalet korttyper och priser. I dag erbjuds tre olika korttyper för skolkorts-
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berättigade elever i grundskolan och fyra för skolkortsberättigade elever i gymnasieskolan. Genom att införa ett gemensamt kommunkort och ett gemensamt länskort
för grund- och gymnasieskoleelever skulle antalet korttyper minskas från sju till två
utan att det påverkar elevernas resande. Förslaget är att kommunkortet prissätts till
5 040 kronor och att priset på länskortet, som har blivit förhållandevis högt, sänks
med 10 procent till 8 375 kronor. Förändringarna införs från och med höstterminens
start 2016.
Invånarperspektiv
Förändringen kommer inte att påverka vem som har rätt till skolkort och bedöms
därför inte påverka resandet med skolkort på kort sikt. På längre sikt kan mer
prisvärda produkter leda till en ökad efterfrågan av skolkort.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Genom att införa två gemensamma skolkort för grundskole- och gymnasieelever
minskar administrationen för Kollektivtrafikmyndigheten. Priset för det gemensamma kommunkortet skulle bli cirka 780 kronor högre för grundskolorna och cirka
780 kronor lägre för gymnasieskolorna. De elever som tidigare har rest med regionkort kan istället använda länskortet och de elever som har haft ett tätortskort kan
resa med kommunkortet, vilket blir cirka 250 kronor billigare per kort. Priset för det
nya länskortet innebär en prissänkning med 10 procent jämfört med 2015 års
prisnivå.
Ett införande av de nya korttyperna med respektive priser bedöms innebära att
intäkterna för landstinget blir cirka 2,6 miljoner kronor lägre per år. Intäktsminskningen är medräknad i Kollektivtrafikförvaltningens budget för nästa år.
Miljökonsekvenser
Förändringen bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Uppföljning
Kollektivtrafikförvaltningen gör en månadsvis uppföljning av intäkter och kostnader
för kollektivtrafiken. Då giltigheten för skolkorten sträcker sig över två terminer
kommer förändringen av intäkter till följd av ändrade priser synas tydligare på
årsbasis.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.
2.
3.
§ 80

Antalet korttyper minskas och det införs ett gemensamt kommunkort och ett
gemensamt länskort för skolelever inom grund- och gymnasieskolorna.
Priset för kommunkortet ska vara 5 040 kronor och priset för länskortet ska vara
8 375 kronor.
Förändringarna av skolkortstyper- och priser i Västmanland genomförs inför
höstterminens start 2016.

Nya köp- och resevillkor för den allmänna kollektivtrafiken
KTM 150151

De befintliga resevillkoren fastställdes av Kollektivtrafiknämnden den 25 mars 2013
och det finns nu ett behov av att uppdatera dem. I arbetet har KTM:s villkor jämförts
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med SL:s köp- och resevillkor vilket har resulterat i ett antal tillägg om bland annat
biljetter och kort, ordning och säkerhet samt husdjur. Text och layout har setts över
för att göra villkoren mer användarvänliga och de har även anpassats till det nya
biljettsystemet BRA-S. Eftersom dokumentet med resevillkoren även innehåller
information om köp av biljetter, återköp och förlust av resekort kommer de i
fortsättningen att benämnas Allmänna köp- och resevillkor. De Allmänna köp- och
resevillkoren riktar sig till såväl resenärer som personal i kundcenter, busschaufförer
och kontrollanter.
Invånarperspektiv
Resevillkoren ska tydliggöra rättigheter och skyldigheter i den allmänna
kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att hålla villkoren uppdaterade och tydliga.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget ger inga kostnadskonsekvenser.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.
2.
§ 81

Ordföranden får i uppdrag att se över punkt 3.17, Återköp och i samråd med
presidiet göra redaktionella ändringar i punkten.
De Allmänna köp- och resevillkoren fastställs att gälla från och med 2016-01-01.

Planeringsprinciper för landsorts- och kommunal trafik
Kollektivtrafikförvaltningen efterfrågar planeringsprinciper för att se över trafiken i
landsort samt för den kommunala trafiken. Med planeringsprinciper antagna av
kollektivtrafiknämnden kan förvaltningen arbeta med en större tydlighet tillsammans
med kommunerna. Vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv och likvärdig
kollektivtrafik i hela länet.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

§ 82

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planeringsprinciper för
trafiken i landsort samt för den kommunala trafiken att presentera för
nämnden.

Översyn av stomlinjerna
Resandeutvecklingen efter SmartKoll och övergången till stomlinjer har varit
exceptionell. Det är tydligt att det finns kapacitet för att öka resandet på
stomlinjerna.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn samt utvärdering av
stomlinjetrafiken att presentera för nämnden.
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Övrigt
Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2015-12-14

Tommy Levinsson

Torsten Källberg

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-12-14 intygas:

t o m sid 27
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Organ

Patientnämnden

Plats

Silvergruvan, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Torsdagen den 10 december 2015

Ledamöter

Anna Maria Romlid (V), Ordförande
Silvana Enelo-Jansson (M) ersätter Rigmor Åkesson (S)
Andreas Almquist (MP)
Susanne Henning Aihonen (M), 2:e vice ordförande
Laila Jarstorp (L)
Solveig Nilsson (S), Adjungerad ledamot
Peter Molin (M), Adjungerad ledamot

Ersättare

Agneta Lambert Meuller (MP), Adjungerad ersättare

Övriga

Ann-Marie Fahlgren, sakkunnig tandläkare
Charlotta Tonge, handläggare
Eva Ericsson, handläggare
Lotta Rajahalme, mötessekreterare

§ 123

t o m sid 32

Fastställande av föredragningslista
Patientnämndens beslut
1.

§ 124

Utsänd föredragningslista fastställs med tillägg av punkten Verksamhetsplan
2016.

Föregående protokoll
Anmäls att patientnämndens protokoll från sammanträdet 2015-10-29 justerats i
föreskriven ordning.

§ 125

Justering
Patientnämndens beslut
1.

§ 126

Silvana Enelo-Jansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Patientnämndens beslut
1.

§ 127

nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 15 februari 2016 kl. 13.3016:30.

Information från Patientnämndens kansli
Den 11 april kommer att bli en heldag för nämnden, Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, LÖF, kommer för att informera klockan 10.00.
Rekrytering av ny kanslichef pågår.
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Anmälan av beslut enligt delegation
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BILAGA 1 OCH 2

Anmälan av protokoll över avslutade ärenden enligt delegation antagen den 9 april
2015 § 35.
Patientnämndens beslut
1.
§ 129

Anmälan om ärenden enligt delegation noteras.

Anmälan av stödpersonärenden
Antalet stödpersoner uppgår den 30 november 2015 till 31, antalet uppdrag är 35
stycken.
Patientnämndens beslut
1.

§ 130

Informationen noteras.

Inriktning för extra registrering
När registrering i synergi görs kan en kategori väljas. Utöver kategori kan sökord
sättas in av vilka statistik sedan kan dras ut. Inriktning för extraregistrering och
förslag på prioriterade sökord är: Omvårdnad, Psykiatri, Kvinnoklinik,
Stafettläkare/Hyrläkare.
Patientnämndens beslut
1.

§ 131

Den föreslagna inriktningen och de prioriterade sökorden fastställs enligt ovan.

Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplan 2016 för Patientnämndens kansli beskriver verksamhetens mål,
uppdrag och ram samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse.
I ärendet yrkar
Susanne Henning Aihonen yrkar att verksamhetsplanen 2016 fastställs med
redovisade redaktionella ändringar och förtydligande under punkt sju för insatser på
kommunal nivå.
Patientnämnden beslut enligt Susanne Henning Aihonens yrkande
1.

§ 132

Verksamhetsplan 2016 för patientnämnden fastställs med redovisade
redaktionella ändringar och ett förtydligande avseende kommuner under punkt
sju.

Patientärende, Servicehus, Surahammars kommun
PK 150319

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för brukare som upplevt bristande
bemötande och omvårdnad.
Patientnämndens beslut
1.

Ärendet överlämnas till Surahammars kommun och socialchefen för att
understryka vikten av ett gott bemötande.
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Patientärende, Mitt Hjärta Familjeläkarmottagning, Fagersta
PK150377

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som upplevt brister i
bemötande i anslutning till att anhörig avlidit.
Patientnämndens beslut
1.
§ 134

Ärendet överlämnas till verksamhetschefen för Mitt Hjärta flm och
vårdvalsenheten för att understryka vikten av ett gott bemötande.

Patientärende, Capio City - Privata vårdgivare och -Vårdguiden 1177 –Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverksamhet
PK150378

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som upplevt dåligt
bemötande i anslutning till att anhörig avlidit.
Patientnämndens beslut
1.
§ 135

Ärendet överlämnas till vårdvalsenheten och pphv för kännedom, samt kopia till
verksamhetschef för Capio City.

Patientärende, Mitt Hjärta familjeläkarmottagning , Privata vårdgivare
PK 150398

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som upplevt ett bristfälligt
bemötande.
Patientnämndens beslut
1.
§ 136

Ärendet överlämnas till verksamhetschefen för Mitt Hjärta och vårdvalsenheten
för att understryka vikten av ett jämlikt bemötande.

Patientärende, Akutkliniken, Västmanlands sjukhus Köping
PK 150406

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som upplevt dåligt
bemötande och brister i omvårdnad.
Patientnämndens beslut
1.
§ 137

Ärendet överlämnas till verksamhetschefen för Köpings sjukhus för att
understryka brister i bemötande och omvårdnad.

Patientärende, Hudkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
PK150414

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som upplevt brister i
administrativa rutiner då fel journal låg till grund för läkarens bedömning.
Patientnämndens beslut
1.

Ärendet överlämnas till enhetschefen och verksamhetschefen vid hudkliniken
för att understryka brister i administrativa rutiner, samt kopia till
patientsäkerhetsteamet för kännedom.
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Patientärende, Mitt Hjärta Familjeläkarmottagning, Privata vårdgivare
PK 150415

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som upplevt brister i
bemötande som kan ha lett till fördröjd utredning och behandling.
Patientnämndens beslut
1.
§ 139

Ärendet överlämnas till verksamhetschefen för Mitt Hjärta flm samt
vårdvalsenheten för att understryka brister i bemötande och vårdens svar.

Patientärende, Köpings Kommun
PK 150427

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för anhörig som beskriver brister i
omvårdnad och bemötande.
Patientnämndens beslut
1.
§ 140

Ärendet överlämnas till Köping kommun och socialchefen för att understryka
vikten av ett gott bemötande och god omvårdnad.

Patientärende, Citypraktiken, Privata vårdgivare
PK 150441

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som inte blivit lyssnad på i
kontakt med vården.
Patientnämndens beslut
1.

§ 141

Ärendet överlämnas till Praktikertjänst och vårdvalsenheten för att understryka
att patienten blivit bristfälligt bemött, samt kopia till verksamhetschefen för
Citypraktiken.

Övriga frågor
Ordförande och andre vice ordförande berättar om patientnämndernas
rikskonferens.
Ordförande önskar alla en god jul.
Nämnden önskar ordföranden det samma.
Vid protokollet

Lotta Rajahalme, mötessekreterare
Justerat 2015-12-15

Anna Maria Romlid
Ordförande

Silvana Enelo-Jansson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-12- intygas:
Lotta Rajahalme

FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV FORSKNINGS‐ OCH INNOVATIONSSTIFTELSE
Sammanfattning
Forskning, utveckling och innovation, som bedrivs inom landstinget behövs för att
fortlöpande kunna förbättra invånarnas hälsa och livssituation. Landstinget har en
bredd och djup inom forskning och utveckling som är unik för ett mindre landsting.
För att ytterligare främja forskning och innovationer föreslås att Landstinget
Västmanland bildar en stiftelse. Till startkapital föreslås 5 miljoner kronor avsättas.
Beskrivning av ärendet
Forskning och innovationers betydelse
Forskning är viktigt eftersom det bidrar till samhällets utveckling och näringslivets
konkurrenskraft. Forskning ger ny kunskap och grund till innovationer som sedan
kan tas tillvara och komma till nytta för invånarna. Med innovation menas olika sätt
att skapa värde, oavsett om forskningen eller utvecklingsarbetet leder fram till nya
arbetssätt, metoder, processer, tjänster eller produkter.
Ett starkt forsknings‐ och innovationsklimat har betydelse för hur attraktivt
Västmanland framstår för potentiella medarbetare i landstinget, när de gör
överväganden om var de ska arbeta. Forskningen är därmed central för att det ska
finnas kvalificerade personer i landstinget i framtiden.
Stark forskning är en förutsättning för en evidensbaserad och kunskapsstyrd hälso‐
och sjukvård präglad av hög kompetens. Forskning kräver bland annat visionärt
tänkande, långsiktighet och risktagande. Detta gynnas av stabilitet och tydlighet i
finansieringen av forskning.
Landstinget har sedan fem år en forskningsfond som baserat på landstinget
finansiella resultat avsätter medel för forskning. För att ytterligare stärka forskningen
och innovationer föreslås att en forsknings‐ och innovationsstiftelse, vars
huvudsakliga ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom
områden som följer av landstingets ansvar i Västmanlands län bildas.
Det föreslagna ändamålet går att uppfylla även vid en framtida regionbildning.
Bildande av stiftelse
Erfarenheter från andra landsting och regioner visar att stiftelser kan vara ett
framgångsrikt sätt att öka tillskotten till forskning och innovationer över tid, då det
bland annat möjliggör för företag, organisationer och privatpersoner att donera
medel. Donationer är ett viktigt komplement till offentlig finansiering och i många fall
helt avgörande för fortsatt framgångsrik forskning, utveckling och innovation.
Stiftelser regleras framförallt av stiftelselagen. Beslut om bildande av stiftelse är
oåterkalleligt då stiftelsens medel blir en avskild egendom (självägande
förmögenhet), vilket innebär att landstinget inte under några omständigheter kan ta
tillbaka egendomen. I och med att en stiftelse är fristående så har den ett stort mått
av självständighet. Landstingets inflytande i stiftelsen tillgodoses genom
förordnandet, vilket inkluderar föreskrifter (stadgar), samt genom tillsättande av
styrelseledamöter och revisorer. För större stiftelser finns utökade krav på tillsyn,
redovisning och bokföring. Stiftelser som är anslutna till svensk insamlingskontroll
(90‐konto) omfattas av särskilda föreskrifter och anvisningar.
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För att en stiftelse ska anses bildad behöver vissa formkrav vara uppfyllda. Bland
annat ska det finnas ett stiftelseförordnande (Bilaga 1). Det är också lämpligt att
stiftelsen har föreskrifter (även benämnda stadgar, Bilaga 2). Föreskrifterna är en del
av förordnandet. När förordnandet är underskrivet ska kapitalet föras över och
stiftelsen kan börja bedriva verksamhet (med provisoriskt organisationsnummer).
Senast sex månader från det att stiftelsens styrelse mottagit uppdraget att sköta
förvaltningen ska stiftelsen ansöka om registrering hos tillsynsmyndigheten,
Länsstyrelsen. I samband med registreringen får stiftelsen ett organisationsnummer
från Skatteverket.
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och innovationer, vilket är
ett så kallat kvalificerat ändamål. Om stiftelsen delar ut tillräckliga bidrag är
bedömningen därför att stiftelsen blir skattebefriad.
Initialt föreslås landstinget göra ett engångstillskott till stiftelsen på 5 miljoner
kronor. Genom kapitaltillväxt och ytterligare donationer är målsättningen att
stiftelsen på sikt ska kunna växa och därmed uppfylla sitt ändamål uthålligt.
Utbetalning av startkapital till stiftelsen belastar landstingets ekonomiska resultat
och likviditet. Utbetalningen innebär teoretiskt en ökad räntekostnad för landstinget
eftersom landstinget för närvarande är låntagare. Denna kostnad ska ställas mot den
potentiella nytta som bidrag från stiftelsen på sikt medför i landstingets verksamhet.
Bedömningen är att tillskott av kapital till stiftelse enligt förslaget är förenligt med
den kommunala kompetensen.
Landstinget föreslås initialt stå för ekonomisk administration och administration av
donationer och bidrag, genom att dessa delar sköts av landstingets personal. Detta
omprövas utifrån stiftelsens ekonomiska situation efter tre år.
Stiftelsen föreslås, så långt det är praktiskt möjligt, kunna utnyttja landstingets
lokaler för sammanträden etc.
Styrelsens sammansättning
Stiftelsens styrelse ska innehålla någon person/några personer med forsknings‐ och
innovationskompetens. I övrigt är det önskvärt att styrelseledamöterna har
erfarenhet av stiftelser och styrelsearbete.
Styrelsen föreslås initialt innehålla någon person med erfarenhet av
marknadsföring/varumärkesbyggande samt kapitalförvaltning.
Styrelsen har möjlighet att adjungera personer från landstinget till styrelsen om så
bedöms nödvändigt.
Styrelsen kommer att få en utbildning om stiftelselagen.
Inget arvode föreslås utbetalas till styrelsen. Reseersättning och andra typer av
kostnadsutlägg kan i förekommande fall utbetalas. Arvode kan utbetalas till
bedömningsgruppens medlemmar.
Utdelning av bidrag
Särskilda riktlinjer för utdelning av bidrag ska finnas. Riktlinjerna ska beskriva hur
jävssituationer hanteras.
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Inriktningen är att bidrag till forskning och innovationer inom landstinget kan ansökas
av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare som har avtal med
landstinget. Som anställd räknas normalt tillsvidareanställda, visstidsanställda, AT‐
och ST‐läkare, PTP‐psykologer och projektanställda med längre anställning.
Inkomna projektansökningar ska värderas enligt vetenskaplig praxis. Styrelsen
ansvarar för att en bedömningsgrupp, bestående av personer med forsknings‐ och
innovationskompetens, utses. Bedömningsgruppens roll är att värdera ansökningar
och vara rådgivande till styrelsen i frågor rörande utdelning av bidrag.
I bedömningsgruppen kan det även finnas forskare som inte är anställda inom
landstinget, och som har annan forskningsbakgrund, gärna inom
innovationsområdet, än den som finns inom landstinget.
Då landstinget eller personal hos landstinget är bidragsmottagare från stiftelsen
tillämpas landstingets regler för bidragsmottagande och projektredovisning.
Stiftelsen särbehandlas inte, utan behandlas som andra externa motparter.
Invånarperspektiv
Forskning och innovationer bidrar till att öka livskvaliteten för västmanlänningarna
och i takt med att livslängden ökar blir detta än viktigare för att kunna bemöta de allt
vanligare folksjukdomarna.
Det finns bland privatpersoner, näringsliv och organisationer många som har ett
intresse och engagemang för forskning och innovationer, och som genom finansiella
gåvor vill öka möjligheterna till nya genombrott. Genom att även öppna upp för
donationer stärks Landstinget Västmanlands förmåga att genom forskning och
innovationer förbättra människors hälsa.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Uppföljning
Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn och verksamheten bedrivs i enlighet med
stiftelselagen och årsredovisningslagen. Stiftelsens årsredovisning ska tillställas
landstinget. Årsredovisningen bör göras tillgängligt digitalt, ex via landstingets och
stiftelsens hemsidor. I årsredovisningen redovisas vilka ansökningar som har beviljats
medel från stiftelsen samt totala donationer. Stiftelsen ska ansöka om och verka för
anslutning till Svensk Insamlingskontroll, något som bidrar till förbättrad insyn och
kontroll.
En särskild uppföljning av stiftelsen och dess verksamhet föreslås genomföras efter
tre år. I samband med detta tas beslut om landstinget ska fortsätta stå för ekonomisk
administration och administration av donationer och bidrag.

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland överlämnar härmed ett
belopp om 5 miljoner kronor för att bilda en stiftelse med namnet
Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och innovationer
(arbetsnamn: Mistelfonden) med syfte att verka enligt bifogat förordnande
2. Att utse xxx, xxx och yyy till styrelseledamöter på ett respektive två år
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3. Att utse xxx till ordförande under två år
4. Att utse Peter Söderman till revisor och Johan Tingström som ersättare

4

FÖRORDNANDE
För Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och innovationer (arbetsnamn: Mistelfonden)

Landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland överlämnar härmed ett belopp om 5 000 000 kronor
(5 miljoner kronor) för att bilda en stiftelse med namnet Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och
innovationer med syfte att verka enligt till detta förordnande bifogade föreskrifter.

Västerås den ……………………..

…………………………………..

……………………………….

För Landstinget Västmanland

Undertecknad åtar sig härmed att varaktigt förvalta förmögenheten i Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning
och innovationer i enlighet med ovanstående förordnande.

Västerås den ………………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
För stiftelsen Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och innovationer

……………………………………

FÖRESKRIFTER (STADGAR) FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLANDS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH
INNOVATIONER (arbetsnamn: Mistelfonden)
Dessa föreskrifter är en del av fullmäktiges i Landstinget Västmanlands förordnande den (datum infogas)
§ 1

Stiftelsens namn ska vara Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och
innovationer (arbetsnamn: Mistelfonden)

§ 2

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom
områden som följer av landstingets ansvar inom Västmanlands län.
Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga
publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning.
Inriktningen är att bidrag till forskning och utveckling av innovationer inom landstinget kan
sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare med avtal med landstinget. Även
verksamheter inom landstinget kan ansöka om bidrag.
Till stiftelsens ändamål ska i första hand den löpande avkastningen användas.
Stiftelsens ursprungliga kapital ska anses vara bundet kapital.

§ 3

Stiftelsen ska ha egen förvaltning.
Stiftelsen får ta emot medel som gynnar stiftelsens verksamhet, såvida inte bidragen knutits till
villkor som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål. Mottagna medel ska föras till
stiftelsens bundna kapital, om inte givaren särskilt begärt annat, dock att kapitalet får förbrukas
i sin helhet inom en tidsram av tio år.
Skriftliga riktlinjer för mottagande av donationer ska finnas. Riktlinjerna ska beskriva hur
jävssituationer hanteras.
Om styrelsen så finner lämpligt för att skydda kapitalets reala värde, må upp till 10 procent av
den löpande avkastningen kapitaliseras.

§ 4

Stiftelsen företräds av en styrelse om fem ledamöter samt tre suppleanter. Tills stiftelsen har
erhållit ett kapital stort nog för en substantiell och uthållig utdelning av bidrag kan styrelsen
bestå av tre ledamöter och tre suppleanter. Behovet av antalet ledamöter prövas i samband
med det årliga valet av styrelseledamöter. Ledamöter och suppleanter i styrelsen utses av
Landstinget Västmanland.
Stiftelsens styrelse ska innehålla någon person/några personer med forsknings‐ och
innovationskompetens. Styrelsen har möjlighet att adjungera personer från landstinget till
styrelsen om så bedöms nödvändigt.
Mandattiden för styrelseledamöterna ska vara 2 år. Under det första året utses två ledamöter
för ett år, dock ska ordförande utses på två år. Första mandatperioden avser tiden till och med
utgången av år (årtal infogas).

§ 5

Stiftelsen ska ha sitt säte i Västerås.

§ 6

Styrelsen är endast beslutsför när alla dess ledamöter eller, om någon eller några är förhindrade
att närvara, suppleant är tillstädes. Beslut fattas med enkel majoritet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om två styrelseledamöter så begär.
Styrelsen ska normalt sammanträda fyra gånger per år, men minst två gånger per år.
Suppleanter som ej tjänstgör har närvarorätt.
Stiftelsens sammanträden ska protokollföras, justeras av ordförande samt av utsedd närvarande
styrelseledamot.

§ 7

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter i
förening.

§ 8

Styrelsen är ansvarig för att stiftelsens angelägenheter handhas enligt stiftelseförordnandet och
dessa föreskrifter.
Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga för stiftelsens
verksamhet.

§9

Styrelsen ska årligen inlämna årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse till
stiftelsens revisorer senast två månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen ansvarar för att
årsredovisningen tillställs landstinget så fort den är upprättad och reviderad. I årsredovisningen,
som är offentlig, redovisas vilka projekt och ändamål som har beviljats medel från stiftelsen
samt totala donationer. Sekretess gäller kring enskilda donationer.
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 10

Styrelsen ansvarar för att en bedömningsgrupp utses, vars roll är att värdera inkomna
ansökningar och vara rådgivande till styrelsen i frågor rörande utdelning av bidrag.
Bedömningsgruppen ska bestå av personer med forsknings‐ och innovationskompetens. Vid
behov kan bedömningsgruppen adjungera experter inom områden där den efterfrågade
kunskapen saknas i gruppen eller inom landstinget.
Skriftliga riktlinjer för utdelning av bidrag ska finnas. Inkomna ansökningar ska värderas enligt
vetenskaplig praxis. Bedömningsgruppens möten/material är inte offentliga.

§ 11

Inget arvode utgår till styrelsen. Reseersättning och andra typer av kostnadsutlägg kan i
förekommande fall utbetalas. Arvode kan utbetalas till bedömningsgruppens medlemmar.

§ 12

Stiftelsen ska stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt lagen om tillsyn över
stiftelser, Stiftelselagen SFS 1994:1220. Stiftelsen ska ansöka om och verka för anslutning till
Svensk Insamlingskontroll.

§ 13

Stiftelsen ska ha minst en auktoriserad revisor, vilken utses av Landstinget Västmanland.

§ 14

En finanspolicy ska finnas för stiftelsens medelsplacering. Medelsplaceringen ska ske i enlighet
med stiftelselagens bestämmelser och i enlighet med landstingets etiska regler för
medelsplacering.

§ 15

Stiftelsen ska verka för öppenhet och insyn i enlighet med offentlighetsprincipen.

§ 16

Ändring av dessa stadgar utan myndighets tillstånd får ske efter samråd med och godkännande
av landstingsstyrelsen och därefter genom enhälligt styrelsebeslut. Ändring av § 2,
ändamålsparagrafen, § 13 och § 16 är inte tillåtet.
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INLEDNING
.

En god och jämlik hälsa
En god och jämlik hälsa innebär att alla västmanlänningar ska ha möjlighet till en god hälsa
och själva uppleva att de mår bra. Alla ska ha tillgång till stöd utifrån sina behov och
personliga förutsättningar.
Målet är, utifrån Landstingets vision [1] och värdegrund [2], att arbetet ska bidra till en mer
jämlik hälsa hos länets befolkning oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, social
tillhörighet, funktionsnedsättning och geografiskt område.
I programmet för Landstingets hälsoinriktade arbete presenteras det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet. Processmålen för programmet berör alla landstingets
verksamheter och de bygger på landstingsplanen 2016‐2018 [3], det nationella
folkhälsomålet [4] och medlemskapet i nätverket Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård (HFS)
och dess verksamhetsidé [5]. Landstinget, med särskilt beaktande av Barnkonventionen [6],
ska se sin bidragande roll inom perspektiven Styrning och ledning, Patient, Medarbetare
och Befolkning [7].
NATIONELLA MÅL
Det Nationella Folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen består av elva målområden
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och säkra livsmedel
11. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

MÅL FÖR PROGRAMMET
Landstinget Västmanlands hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska vara
strukturerade och utgå från individens och befolkningens behov. Insatserna ska ske såväl
generellt som i det individuella mötet för att nå målet om en jämlik hälsa för länets
befolkning. Detta ska ske i samverkan inom landstinget och med andra aktörer, alltid med
befolkningens livsvillkor och levnadsvanor i fokus.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Lisa Österberg

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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ÖVRIGA HÄLSOINRIKTADE PROGRAM OCH HANDLINGSPLANER
Andra landstingsprogram eller handlingsplaner som har koppling till de 11 målområdena
samt ingår i landstingets hälsoinriktade arbete är Miljöpolitiskt program1,
Arbetsmiljöprogram2, Program för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning3,
Program för sexuell hälsa4, Handlingsplan våld i nära relationer5 och Länsstrategi för
folkhälsoarbetet i Västmanland6.
Dessa dokument ska på samma sätt styra landstingets verksamhet mot en tydligare
hälsoorientering och följs upp separat.
UPPFÖLJNING
Detta program med tillhörande handlingsplan ska ingå i planeringsförutsättningar utifrån
vilka förvaltningarna har att skriva sina verksamhetsplaner för kommande år. Aktiviteterna
ska redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar. Resultat av aktiviteterna följs upp på
befolkningsnivå genom enkätundersökningarna Hälsa på lika villkor och Liv och Hälsa Ung.
Program för hälsoinriktat arbete gäller tills vidare och handlingsplanen följs upp och
revideras vartannat år med början 2018.
BEFOLKNINGSPERSPEKTIVET
Hälso‐ och sjukvårdens kunskaper om hur sjukdomar kan förebyggas och hälsan främjas är
en viktig del i arbetet för god folkhälsa. Skillnaderna i hälsa och levnadsvanor mellan olika
delar av befolkningen visar utrymme för förbättringar. Att skapa förutsättningar för att
utjämna och kompensera för de sociala skillnaderna är ett av de viktigaste medlen för att
uppnå förbättrad hälsa. Att arbeta för en jämlik hälsa kan innebära skillnader i insatser,
anpassade efter personers unika behov.
Processmål


Landstinget ska erbjuda riktade insatser till de grupper som har en försämrad
hälsoutveckling.



Landstinget ska följa det aktuella hälsoläget i länet och förmedla detta till beslutsfattare,
berörda aktörer och länets befolkning

1

Miljöpolitiskt program http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=23061
Arbetsmiljöprogram kommer
3
Lika möjlighet till fullständigt och faktiskt deltagande i samhället
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=24527
4
Program för sexuell hälsa http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=20808
5
Handlingsplan våld i nära relationer http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=25239
6
Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland
www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/b86sut0dlfpljrp5gbr3/lansstrategin.pdf
www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/n8opwyhmmd6ilninvypg/Overenskommelse_lansstrategin.pd
2

Utfärdad av:
Godkänd av:

Lisa Österberg

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Landstinget ska erbjuda generella hälsoinriktade insatser till hela befolkningen i
Västmanland

MEDARBETARPERSPEKTIVET
För att Hälso‐ och sjukvården ska bidra till målet om en bättre hälsa för befolkningen är det
viktigt att medarbetare själva upplever att de arbetar på en hälsofrämjande arbetsplats. På
arbetsplatsen finns goda förutsättningar för dialog kring hälsofrågor där arbetsplatsträffar
och medarbetarsamtal är viktiga forum.
Den hälsofrämjande arbetsplatsen låter det hälsoorienterade synsättet genomsyra allt
arbete.
Processmål
 Anställda vid Landstinget ska ha ett synsätt och förhållningssätt som vilar på god kunskap
och ett professionellt bemötande, fritt från skuldbeläggande.
 Landstinget ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. Kunskap ska spridas bland
medarbetare och chefer om vilka faktorer som bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats
med fokus på friskfaktorer och helhetssyn på hälsa.
PATIENTPERSPEKTIVET
Ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt är en av förutsättningarna för
jämlik hälsa. Det är i mötet med patienten som hälso‐ och sjukvårdspersonal kan stärka
personens tro på sin egen förmåga att förbättra sin hälsa och livskvalitet samt att hantera
sjukdom. Det är viktigt att dialogen utgår från patientens förutsättningar och har ett klart
och begripligt språk.
Processmål
 Landstinget ska säkerställa att alla individer har möjlighet att förstå och använda
information om levnadsvanornas betydelse för hälsan.
 Landstingets hälso‐ och sjukvårdspersonal ska se mötet med patienten som en möjlighet att
stärka friskfaktorer genom ett hälsofrämjande förhållningssätt.
STYRNING OCH LEDNING
En hälsoorienterad verksamhet styr mot hälsoresultat och tydliggör hälso‐ och sjukvårdens
uppdrag; att förutom evidensbaserad medicinsk behandling av sjukdom också utveckla
insatser för att förebygga sjukdom och stärka patienternas självupplevda hälsa. Det innebär
också att hälso‐ och sjukvården aktivt bidrar till folkhälsoarbetet i samhället.
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Processmål


Landstinget ska använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso‐
och sjukvård.



Landstinget ska stödja kunskapsutveckling i hälsofrämjande förhållningssätt och
sjukdomsförebyggande arbete. Utbildning liksom folkbildning om hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser ska vara högt prioriterade i planeringen av länets hälso‐
och sjukvård.



Landstingets insatser för en god hälsa ska bedrivas med en helhetssyn och ske systematiskt
så att resurserna används så effektivt som möjligt.

INTERN REFERENS
Detta program är beslutat av [Klicka här och skriv] [datum] , § [Klicka här och skriv].
Diarienummer: LTV [Klicka här och skriv].
REFERENSER
1.

Visionen för Landstinget Västmanland är:
”Det hälsofrämjande landstinget bidrar till ett gott liv för alla. Alla som behöver ska ha tillgång till vård av hög kvalitet.
Invånarna är delaktiga med tilltro till en levande demokrati.”

2.

Landstinget Västmanlands värdegrund:
”Landstinget Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och de ska bemötas med respekt. Alla människor ska
ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Landstinget ska
hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.”

3.

Landstingsplan och budget 2016‐2018
För ett hälsoinriktat landsting.
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/j9pqqtieib9k5fz9gdxk/Landstingsplan_2016‐2018.pdf

4.

Nationella folkhälsomålet;
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”
(En förnyad folkhälsopolitik, 2007/08:110).
www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor‐och‐levnadsvanor/folkhalsans‐utveckling‐malomraden/

5.

Nätverket Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård (HFS)
Landstinget Västmanland ingår i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård (HFS‐nätverket) vars verksamhetsidé är
att driva utvecklingen av en hälso‐ och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning.

6.

Barnkonventionen
”Alla verksamheter inom Landstinget Västmanland har ett ansvar att leva upp till barnkonventionen. Barns behov,
rättigheter och perspektiv ska lyftas fram och säkerställas i såväl beslutsfattande som i verksamhet.”
https://unicef.se/barnkonventionen/las‐texten
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ORDLISTA
Förebyggande: åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska,
psykiska eller sociala problem.
Hälsofrämjande: åtgärd för att stärka människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
Hälsolitteracitet (Health literacy): hälso ‐kunskap, ‐förståelse, ‐kompetens
Hälsoteam: Chef, skyddsombud och hälsoinspiratör. Mer information finns hos Landstingshälsan.
Kompensera: att anpassa form och innehåll efter de resurser och förmågor befolkningen har i ett visst område
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Inköpspolicy
1 Bakgrund och historik
Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland, (nedan landstingen), beslutade
2011 att samordna inköpsverksamheten och inrätta en gemensam enhet för inköp.
2 Syfte
Policy och riktlinjer ger vägledning för hur inköp ska genomföras för att uppfylla
Landstingens strategiska mål och säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs.
3 Omfattning
Denna policy med tillhörande riktlinjer gäller vid alla inköp som genomförs av
landstingen, dess helägda bolag och stiftelser.
4 Strategiska mål och perspektiv
Vid inköp ska Landstingens övergripande strategiska mål och perspektiv beaktas. Detta
åstadkommer Inköp genom att fokusera på ett antal inköpsrelaterade åtaganden.
5 Inriktning
Landstingens inköp ska genomföras i enlighet med antagen inköpsprocess. I
inköpsprocessen ingår analys och planering, strategiskt inköp, operativt inköp samt
leverantörsutveckling.
Landstingen skall samordna sina inköp internt i syfte att tillvarata synergier.
Samordning kan även ske med andra landsting och organisationer.
6 Riktlinjer
Denna policy kompletteras med riktlinjer som fastställs av landstingsstyrelsen i
respektive landsting.
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7 Uppföljning och styrning
Inköps åtaganden ska regelbundet följas upp och rapporteras i en standardiserad rapport
i Sörmlands verksamhetsstyrning. Samma rapport kommuniceras till Västmanland och
Inköps politiska forum.
8 Ansvar
Inköp ansvarar för förvaltning och utveckling av inköpsprocessen, policy och riktlinjer
samt uppföljning och rapportering av landstingens inköp.
I inköpsprocessen ansvarar Inköp för den affärsmässiga och juridiska delen av arbetet.
Inköp ansvarar för att leda arbetet med samtliga delar av inköpsprocessen. Inköps
uppdragsgivare ansvarar för att avsätta tid och resurser för att delta i arbetet och
utforma kravspecifikationer i nära samverkan med Inköp.
Inköp ansvarar för att göra upphandlade avtal tillgängliga via en avtalsdatabas och
verka för att möjliggöra elektroniska beställningar och betalningar. Varje verksamhet
ansvarar för att upprätthålla en hög avtalstrohet gentemot upphandlade avtal.
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