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Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 september 2016, klockan 09:00

1

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet inleds med utdelning av landstingets kulturpriser, miljöpris samt pris
för patientsäkerhetsarbete.

2

Närvaro
Närvaron kontrolleras genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare loggar in i
mötessystemet.
Ordföranden föreslår fullmäktige att ledamöter och ersättare får träda i och ur tjänst
under sammanträdets gång. Fullmäktige godkänner ordningen.
Förslag till beslut
1.

3

Fullmäktige godkänner ordningen.

Utseende av två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Förslag till beslut
1.

4

utse xxx och yyy att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 28
september 2016 klockan 09:00.

Avsägelse av uppdrag
a)

b)
c)

d)

e)

Karolina Myllergård (S), Västerås kommun, har i skrivelse inkommen 2016-09-12
avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet
Västerås (LTV 160292).
Helena Leufstadius har i skrivelse inkommen 2016-09-08 avsagt sig uppdraget
som ledamot i AB Västerås lokaltrafiks styrelse (LTV 161271).
Lisa Pettersson (S), Västerås kommun, har i skrivelse inkommen 2016-06-22
avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets
(LTV 160985).
Tony Westberg (M), Fagersta kommun, har i skrivelse inkommen 2016-07-12
avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktiges västra valkrets
(LTV 161061).
Mathias Goldkuhl (M), Sala kommun, har i skrivelse inkommen 2016-08-29
avsagt sig uppdrag som ersättare för ombud i Västmanlands kommuner och
landsting (LTV 161228).

Förslag till beslut
1.
5

Anhållan under punkt a) - e) beviljas.

Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll
a)

Länsstyrelsen har som efterträdare till Mathias Goldkuhl (M), Sala kommun,
utsett Helén Groth (M), Västerås kommun, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets. Vidare har Stefan Suvero (M), Kommun utsetts som
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b)

ny ersättare efter Helene Groth i landstingsfullmäktiges östra valkrets
(LTV 161165).
Länsstyrelsen har som efterträdare till Hans Strandlund (M), Hallstahammars
kommun, utsett Tony Westberg (M), Fagersta kommun som ny ledamot i
landstingsfullmäktiges västra valkrets. Vidare har Marcus Hallgren (M) utsetts
som ny ersättare efter Tony Westberg i landstingsfullmäktiges västra valkrets
(LTV 161166).

Förslag till beslut
1.
6

Informationen noteras.

Handläggning av motioner

Bil 1

a)

Motion från Mikael Andersson Elfgren (M) inkommen 2016-06-23 med förslag
om allmänpolitisk debatt i fullmäktige. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 160993).

Bil 2

b)

Motion från Maria Dellham (M) inkommen 2016-07-04 med förslag om att
drogtester för körkortstillstånd läggs ut på entreprenad. Fullmäktiges presidium
har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 161041).

Bil 3

c)

Motion från Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C)
och Malin Gabrielsson (KD) inkommen 2016-07-08 med förslag om en
länsgemensam app för e-tjänster. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 161053).

Bil 4

d)

Bil 5

e)

Motion från Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C)
och Malin Gabrielsson (KD) inkommen 2016-07-15 med förslag om att inrätta ett
system med kömiljoner för de kliniker som klarar dagens vårdgaranti.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för
yttrande (LTV 161075).
Motion från Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C)
och Malin Gabrielsson (KD) inkommen 2016-07-20 med förslag om att införa
LOV inom fysioterapin i primärvården. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 161099).

Bil 6

f)

Motion från Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C)
och Malin Gabrielsson (KD) inkommen 2016-08-03 med förslag om att införa
renodlade natt- och helgtjänster. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 161120).

Bil 7

g)

Motion från Malin Gabrielsson (KD) inkommen 2016-08-15 med förslag om att
tydliggöra innehållet i maten som tillverkas i landstingets eget kök. Fullmäktiges
presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV
161158).

Bil 8

h)

Motion från Mikael Andersson Elfgren (M) inkommen 2016-08-22 med förslag
om att utreda möjligheten att införa utmaningsrätt. Fullmäktiges presidium har
överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 161185).

Bil 9

i)

Motion från Anita Lilja Stenholm (L) inkommen 2016-09-06 med förslag om att
införa bonus för medarbetare som bidrar med tips vid rekrytering. Fullmäktiges
presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV
161260).

FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (14)

LF
2016-09-21
Förslag till beslut
1.
7

Informationen noteras.

Information/utbildning
Torbjörn Messing föreläser på temat leda och styra för en hållbar jämställdhet.
Utbildningen är en åtgärd i Länsstyrelsen Västmanlands strategi för att stärka arbetet
med jämställdhetsintegrering i länet och ett sätt att inspirera och ge kunskap om
arbetet med jämställdhet.

8

Handläggning av revisionsrapporter
Landstingets revisorer har lämnat nedanstående rapporter för yttrande av styrelse
eller annan berörd nämnd.
a)
b)

Produktionsplanering och uppföljning inom psykiatrin
Granskning av överföring av patientinformation

Rapporterna finns att läsa i sin helhet på landstingets hemsida,
http://www.ltv.se/Politik/Revision/Rapporter/
9

Sammanträdesdagar 2017
Vid sammanträdet i juni 2016 beslutade fullmäktige att preliminärt fastställa
sammanträdesdatum för 2017. Vid dagens sammanträde fastställs datumen med
justering av datumen för sammanträdena i september och oktober.
Förslag till beslut
1.

10

Följande datum fastställs för sammanträden 2017: 22 februari, 19 april, 20 juni,
27 september, 25 oktober och 22 november.

Återrapportering av beslut
Datum

Ärende

Rapport

2016-02-17

§ 9 Inrättande av forsknings- och
innovationsstiftelse

Arbetet med stiftelsen har
påbörjats.

2016-04-20

§ 43 Uppdrag till stämmoombud inför
Västmanlands kommuner och
landstings (VKL) årsstämma

Landstinget Västmanland
beviljades utträde ur VKL
vid förbundsmötets
stämma i juni.

2016-04-20

§ 46 Motion om utvärdering av mobil
familjeläkarenhet

Uppdrag har lämnats till
ansvarig direktör.

2016-06-21

§ 68 Byte av namn från Landstinget
Västmanland till Region Västmanland

Ärendet har
återremmitterats.

Förslag till beslut
1.
11

Informationen noteras.

Redovisning av det lokala partistödet 2015
Det lokala partistödet lämnas till partier som finns representerade i
fullmäktigeförsamlingen. Syftet med ett lokalt partistöd är att stärka partiernas
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ställning i den kommunala demokratin och är därmed avsett att täcka kostnader
förknippade med det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Partistödet ska redovisas och granskas senast den 30 juni varje kalenderår.
I Landstinget Västmanland har samtliga partier lämnat redovisning av lokalt
partistöd, granskningsintyg samt granskningsrapport. Underlagen har beretts av
fullmäktiges presidium.
Förslag till beslut
1.

Redovisningarna läggs till handlingarna.

Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen
12

Yttrande över remiss från Finansdepartementet, Regional indelning - tre nya län
LTV 161047

Finansdepartementet har överlämnat delbetänkandet Regional indelning - tre nya län
(SOU 2016:48) till Landstinget Västmanland för yttrande.
Bil 10, 10 b

Ett förslag till yttrande har tagits fram. Remissarbetet har till viss del bedrivits
gemensamt med de sex landsting som föreslås ingå i det kommande landstinget i
Svealands län. Dialog har också förts med kommunerna i Västmanlands län och andra
intressenter.
Vid landstingsstyrelsens beredning yrkade
Tomas Högström yrkar att förslaget till beslut ändras enligt följande:
1. Landstinget Västmanland avvisar Indelningskommitténs förslag om bildande av en
svealandsregion.
2. Landstinget Västmanland avvisar förslaget att region Svealand bildas med start
2019.
3. I övrigt överlämnas förslaget till finansdepartementet som Landstinget
Västmanlands yttrande.
Pernilla Rinsell yrkar avslag på Tomas Högströms yrkande.

Bil

Tomas Högström yrkar bifall till redovisat gemensamt förslag till yttrande från
Moderaterna och Liberalerna, samt att detta förslag, om det inte antas, lämnas till
Finansdepartementet tillsammans med Landstinget Västmanlands yttrande.

Bil

Tomas Högström yrkar bifall till redovisat förslag till yttrande från Moderaterna, samt
att detta förslag, om det inte antas, lämnas till Finansdepartementet tillsammans
med Landstinget Västmanlands yttrande.

Bil

Birgitta Andersson yrkar bifall till redovisat förslag till yttrande från Centerpartiet,
samt att detta förslag, om det inte antas, lämnas till Finansdepartementet
tillsammans med Landstinget Västmanlands yttrande.

Bil

Maria Liljedahl yrkar bifall till redovisat förslag till yttrande från
Sverigedemokraterna, samt att detta förslag, om det inte antas, lämnas till
Finansdepartementet tillsammans med Landstinget Västmanlands yttrande.
Kenneth Östberg yrkar bifall till beredningens förslag.
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Beslutsgång i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställer först Tomas Högströms yrkande om ändring av förslag till beslut
mot Pernilla Rinsells yrkande om avslag och finner att Pernilla Rinsells yrkande
vunnit. Votering begärs.
Ordförande föreslår följande omröstningsordning: Den som röstar för Pernilla Rinsells
yrkande röstar ja, och den som röstar för Tomas Högströms yrkande röstar nej.
Landstingsstyrelsen godkänner ordningen.
Omröstningsresultat i landstingsstyrelsen
Omröstningen ger resultatet tio röster för ja och fem röster för nej enligt bilaga.
Ordföranden konstaterar att yrkandet om ändrade beslutspunkter fallit.
Därefter ställer ordföranden de övriga yrkandena mot varandra enligt följande:
1. Kenneth Östbergs yrkande om bifall till beredningens förslag
2. Tomas Högströms yrkande om det gemensamma förslaget från Moderaterna och
Liberalerna
3. Birgitta Anderssons yrkande om förslaget från Centerpartiet
4. Maria Liljedahls yrkande om förslaget från Sverigedemokraterna
5. Tomas Högströms yrkande om förslaget från Moderaterna.
Ordföranden finner att landstingsstyrelsen har bifallit Kenneth Östbergs yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Förslaget överlämnas till Finansdepartementet som Landstinget Västmanlands
yttrande.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham och Jenny Landernäs reserverar sig till förmån för
Tomas Högströms båda yrkanden.
Helena Hagberg reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande om det
gemensamma förslaget från Moderaterna och Liberalerna.
Birgitta Andersson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Maria Liljedahl reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Bil

Pernilla Rinsell lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Bil

Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

13

Ägaranvisning för Almi Mälardalen
LTV 141485

Bil 11 a, b

Almi företagspartner, moderbolag, har i samarbete med Region Örebro och
Landstinget Västmanland utarbetat gemensam ägaranvisning för det samägda
bolaget Almi företagspartner Mälardalen AB. Anvisningen följer det uppdrag
Näringsdepartementet gett till Almi företagspartner i förhållande till respektive
regionalt bolag i landet, vilket i princip innebär likartade anvisningar till samtliga
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regionala bolag.
Ägaranvisningen avses att överlämnas till styrelsen för Almi Mälardalen och gäller
tills vidare. Syftet är att inför planeringen av bolagets verksamhet tydliggöra ägarnas
gemensamma intentioner utöver vad som framgår av gällande bolagsordning och
samverkansavtal.
Finansieringen av verksamheten är nominellt oförändrad i förhållande till tidigare år.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
14

Ägaranvisningen för ALMI Mälardalen fastställs och ersätter tidigare anvisning.

Primärvårdsprogram 2017 – ekonomi
LTV 160950

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 216-06-22 § 193.

Bil 12 a, b

Sammanfattning
Årligen görs revidering av Primärvårdsprogrammet innehåll, ersättningsformer samt
mål- och uppföljningsparametrar. Grunden för primärvårdsprogrammets innehåll,
samt för revideringarna, är i Landstingplanen fastställda mål och inriktningar.
Beskrivning av ärendet
Efter beslut kommer de föreslagna förändringarna att arbetas in i LOV-regelverkets
regelböcker, ekonomiska förutsättningar, prislistan, uppföljningsbilagan med mera.
Ytterligare ändringar av mer redaktionell karaktär, och i syfte att förtydliga, kommer
att göras i LOV-regelverket inför 2017.
Input till förslagen kommer från en workshop som genomförts med företrädare från
vårdgivarna i vårdvalsrådet, kvalitets- och utvecklingsrådet samt företrädare för
barnhälsovårds- och mödrahälsovårdsteamen. En annan viktig källa till underlag för
revidering är de verksamhetsdialogmöten som genomförts med varje vårdcentral
under våren 2016. På dessa träffar företrädare från Vårdvalsenheten ledningen på
varje vårdcentral. Förslagen har också presenterats på Vårdvalsrådet.
I januari 2016 beslutade landstingsstyrelsen (§ 52/2016) att integrera rehabilitering i
primärvården. Uppdraget var att revidera primärvårdsprogrammet i enlighet med
förslaget. Utifrån detta uppdrag redovisas två reviderade dokument till
Primärvårds¬programmet 2017. De exakta beloppen för ersättning kommer att
arbetas in i 2017 års prislista.
Utöver de 46 miljoner kronor som avsatts i landstingplanen kommer primärvården
att ta del av landstingets totala personalpolitiska medel. Utfall utifrån antagen lönestrategi är 2,2 miljoner kronor för en lönesatsning på barnmorskor i primärvården.
Invånarperspektiv
Förslaget innehåller satsningar som har till syfte att förbättra hälso- och sjukvård i
primärvård för specifikt angivna invånargrupper, exempelvis personer med psykisk
ohälsa, KOL/Astma, ungdomar, barn och barnfamiljer. Samtidigt finns en omfattande
generell satsning som avser att komma alla med behov av primärvårdsinsatser till
del, i form av förbättrad kvalitet, tillgänglighet, medicinska resultat etcetera.
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Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslagen är fullt ut finansierade i landstingplanen 2017-2019.
Miljökonsekvenser
Förslagen bedöms inte ha några direkta miljöpåverkande effekter. I förlängningen
kan ett bättre omhändertagande på den vårdcentral där man är listad innebära
minskat behov av transporter till mer avlägsna vårdenheter som akutmottagning
eller sjukhusklinik, samt färre akuta sjuktransporter.
Uppföljning
Uppföljning av innehållet i primärvårdsprogrammet sker löpande i delårsrapporter,
verksamhetsdialoger, vårdvalsråd med mera.
Yrkanden
Tomas Högström yrkar att särskilda medel avsätts inom ram för att främja den
digitala utvecklingen i primärvården, samt att primärvårdsprogrammet kompletteras
med att ersättning i samband med mödrahälsovård ska följa patienten till den
vårdcentral eller barnmorska som patienten valt.
Andreas Porswald yrkar på tillägg av en beslutssats med lydelsen: ”Till kommande
översyn av programmet ses över ett eventuellt tillägg av uppdrag och ersättning för
arbete med digitala vårdkontakter”, samt avslag på Tomas Högströms yrkande.
Under den efterföljande diskussionen revideras yrkandet till följande: ”Vid
kommande översyn av programmet ses över hur uppdrag och ersättning för arbete
med digitala vårdkontakter kan införas”.
Beslutsgång i landstingsstyrelsen
Ordföranden presenterar följande beslutsgång:
1. Styrelsen tar ställning till arbetsutskottets förslag.
2. Tomas Högströms tilläggsyrkande om digitalisering ställs mot Andreas Porswalds
yrkande om en ny beslutssats.
3. Tomas Högströms tilläggsyrkande om mödrahälsovård ställs mot avslag.
Landstingsstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden konstaterar först att landstingsstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter Tomas Högströms tilläggsyrkande om digitalisering mot
Andreas Porswalds yrkande om en ny beslutssats och konstaterar att styrelsen
beslutat enligt Andreas Porswalds yrkande.
Till sist ställer ordföranden Tomas Högströms tilläggsyrkande om mödrahälsovård
mot avslag och konstaterar att styrelsen avslagit Tomas Högströms yrkande.
Landstingsstyrelsens beslut
1.

Förslaget till revidering av regelverk, ersättningar och kvalitetsmål i primärvårdsprogram 2017 antas med undantag av avsnitt 5 Rehabilitering samt bilaga 1.

2.

Vid kommande översyn av programmet ses över hur uppdrag och ersättning för
arbete med digitala vårdkontakter kan införas.
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Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Revideringen av regelverk för rehabilitering, avsnitt 5 och samt bilaga 1,
godkänns att gälla från och med 2017-01-01.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham och Jenny Landernäs reserverar sig till förmån för
Tomas Högströms tilläggsyrkande om digitalisering enligt bilaga.

Bil 13 a

Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för Tomas Högströms
tilläggsyrkande om mödrahälsovård enligt bilaga.

Bil 13 b

Protokollsanteckning
Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Bil 13 c

15

Motion om tandvårdens roll i arbetet mot våld i nära relationer
LTV 151432

Bil 14

Helena Hagberg, Ida Lindh och Bengt-Åke Nilsson (L) föreslår i en motion inkommen
2015-11-02 att landstingsfullmäktige ska ge landstingsstyrelsen i uppdrag att


se över och öka kunskapen och medvetenheten hos Folktandvårdens medarbetare,



utveckla riktlinjer och rutiner vid Folktandvården för tidig upptäckt och bemötande vid våld i familj eller nära relation, samt



utreda förutsättningar för att utveckla en samverkan mellan Folktandvården,
landstingets barnhälsovård och kommunernas socialtjänst.

Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
2015-11-18 § 119.
Landstingsstyrelsens yttrande
Tandvården har en unik möjlighet att komma i nära kontakt med nästan alla barn i
länet under hela uppväxten. Detta medför att de får en god överblick över eventuella
skador i mun-, ansikts- och halsregionen, ser hur barnet svarar, ser samspelet med
föräldrarna och kan notera om barn uteblir från bokade besök. De flesta fysiska
övergrepp mot barn sker mot övre delen av kroppen. Tandstatus kan påverkas av
både vanvård och övergrepp. Att utebli från erbjudna tandvårdsbesök kan vara ett
tecken på bristande omsorg.
Samtlig personal som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att känna till
och tillämpa de lagar och konventioner som uppkommit till skydd för underåriga mot
alla former av våld och övergrepp. Socialtjänstlagen är även tydlig när det gäller
personalens skyldighet att agera redan vid misstanke om att ett barn far illa. Med
barn menas den som är under 18 år.
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En rutin har tagits fram för de barn som inte kommer till tandvård. Rutinen innebär
att en orosanmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor om barnet
inte har kommit på erbjudna tider och inte heller har hörts av.
Socialstyrelsen har reserverat medel till alla landsting och regioner för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Landstinget har utifrån detta startat ett
projekt, ”Hot och våld i nära relationer”, med syfte att öka kunskapen om våld i nära
relationer, att upptäcka sådant våld tidigt samt ha handlingsberedskap när det
upptäcks. Projektet planeras fortgå till 2018-12-31.
Folktandvården deltar i projektet, och med hänvisning till detta pågående arbete
anses de två första att-satserna i motionen besvarade.
Samverkan mellan Folktandvården och barnhälsovården finns idag, men kan utvecklas till att omfatta fler verksamheter såväl inom landstinget, som i samverkan
med andra huvudmän. Landstingsstyrelsen delar motionärernas syn att förutsättningarna för samverkan bör utredas.
I ärendet yrkar
Helena Hagberg yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
landstingsstyrelsen beslutat enligt Hans Janssons yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
2.

Motionens två första yrkanden anses besvarade.
Motionens tredje yrkande bifalls.

Reservation
Helena Hagberg reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
16

Motion om att tydliggöra och samla landstingets arbete för mänskliga rättigheter
LTV 151153

Bil 15

Helena Hagberg, Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson, Anita Lilja-Stenholm och Lars
Alderfors, alla (L), föreslår i en motion inkommen 2015-09-08 att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att intensifiera arbetet med mänskliga
rättigheter och tydliggöra det organisatoriska ansvaret för dessa inom Landstinget
Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande
2015-09-23 § 84 k.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget ska främja, säkerställa och skydda ett människorättsbaserat arbetssätt i
landstingets alla verksamheter. Både politiker och medarbetare i regionen ska arbeta
för att motverka all form av diskriminering och främja varje invånares egna
förutsättningar.
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Under de senaste åren har arbetet med bäring på mänskliga rättigheter intensifierats
inom en rad olika verksamheter i landstinget. Bland annat har arbetet med
Barnkonventionen varit i stark utveckling och det arbete som bedrivits framgår av det
särskilda Barnbokslut som tagits fram i anslutning till landstingets årsredovisning. I
landstingsplanen för 2017-2019 avsätts ytterligare medel i budget för att kunna
stärka arbetet med Barnkonventionen.
För att ytterligare stärka arbetet och ha fokus på gemensamma mål och aktiviteter
har program beslutats inom områdena Barnkonventionen, Funktionsnedsättning och
Jämlik vård. Särskilda styrgrupper med bemanning från politiken finns både för
arbetet med barn och med funktionsnedsatta. Dialogforum är etablerade med
representanter för funktionsnedsatta och är under uppbyggnad med representanter
för barn.
Landstingsstyrelsen är införstådd med att landstinget behöver vara tydligare kring
ambitionerna i arbetet med mänskliga rättigheter och även hitta synergier mellan de
olika områdena. Det pågår en genomlysning av hur man kan ta ett gemensamt grepp
kring paraplyet ”Mänskliga rättigheter”. I genomlysningen ser man över


hur landstinget arbetar med frågorna idag,



hur landstinget framöver kan agera utifrån en gemensam syn och ambitionsnivå
i dessa frågor,



hur organisationen som hanterar frågorna bör se ut för att åstadkomma
synergier och därmed bästa möjliga resultat, samt



hur ett nära samarbete med andra aktörer utanför landstinget ska se ut.

Hur ett sådant arbete organiseras är ytterst en fråga för landstingsdirektören.
I ärendet yrkar
Helena Hagberg yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
landstingsstyrelsen beslutat enligt Hans Janssons yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Helena Hagberg reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
17

Motion om att ersättare ska ges rätt att delta i fullmäktigeutbildning
LTV 160298

Bil 16

Gustaf Eriksson (C) föreslår i en motion inkommen 2016-02-17 att
landstingsfullmäktiges ersättare ska få rätt att delta i den utbildning som erbjuds nya
ledamöter och att få rätt till ersättning när de gör det.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-02-17 § 6 e.
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Landstingsstyrelsens yttrande
Inför varje ny mandatperiod anordnas en grundläggande utbildning för nyvalda
fullmäktigeledamöter. Utbildningen innehåller avsnitt om landstingets
ansvarsområden, ekonomi, styrsystem, det politiska uppdraget med mera.
Utbildningen har precis som motionären framhåller endast erbjudits till nyvalda
ledamöter och inte till ersättare.
Frågan har diskuterats vid olika tillfällen genom åren utifrån samma argument som
motionären anför, det vill säga att ersättare ska få samma förutsättningar som
ledamöterna i sina uppdrag och vara insatta i verksamheten. Ambitionen har fallit på
att det inte funnits ekonomiska möjligheter att prioritera detta.
Inför nästa mandatperiod kommer budgeten för utbildning och ersättning vid dessa
tillfällen till nya ledamöter att även inkludera ersättare. Fullmäktiges ersättare
kommer att erbjudas samma introduktion som ledamöterna. Detsamma gäller vid de
utbildningstillfällen som anordnas under löpande mandatperiod.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
18

Motionen bifalls.

Motion om införande av standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin
LTV 151256

Bil 17

Maria Andersson Liljedahl, Sverigedemokraterna föreslår i en motion inkommen
2015-09-30 att landstinget ska tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram
ett underlag och plan för att i likhet med Danmark införa standardiserade
vårdförlopp inom psykiatrin.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-10-21 § 102 a).
Landstingsstyrelsens yttrande
Standardiserade vårdförlopp syftar till att minska väntetiderna till vård och
behandling, utjämna regionala skillnader och att åstadkomma en jämlik vård med
ökad kvalitet oavsett var i landet patienterna får sitt vårdbehov tillgodosett.
Upplägget är multidisciplinärt där såväl primärvården som den specialiserade vården,
var för sig eller gemensamt, ansvarar för att kontinuiteten i patientens vårdkedja
upprätthålls. En individuell vårdplan ska alltid upprättas för varje enskild patient. Om
det finns behov av samordning med kommunen till exempel socialtjänsten ska
patienten erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick 2015 en nationell
överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser
inom cancervården. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta var att införa
ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp som har sin
utgångspunkt i nationella vårdprogram. Det är ett omfattande utvecklingsarbete som
antogs av samtliga landsting/regioner. Inom landstinget pågår arbetet i flera
verksamheter med stort engagemang och många medarbetare är involverade.
Landstingsstyrelsens uppfattning är att vårdförloppen inom cancervården ska
utvärderas och eventuella undanträngningseffekter analyseras innan någon ny införs
samt att även kommande standardiserade vårdförlopp ska ha sin utgångspunkt i det
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gemensamma nationella systemet. Det är särskilt viktigt för att åstadkomma en
jämlik vård och utjämna regionala skillnader.
Det är också viktigt att komma ihåg att den danska sjukvården styrs på ett helt annat
sätt än den svenska, vilket innebär att det inte är möjligt att helt överföra arbetet
med pakkeforlob utan det måste utgå från svenska förhållanden. I Danmark ansvarar
den regionala nivån för somatisk och psykiatrisk sjukhusvård samt psykiatrisk
öppenvård medan kommunerna ansvarar för sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande arbete samt rehabilitering utanför sjukhus. Givetvis är det värdefullt
att följa och inspireras av den utveckling som sker i Danmark på området.
Psykiatrin i Västmanland arbetar i enlighet med nationella riktlinjer såsom till
exempel depression, ångest, och schizofreni samt vårdprogram kring
förstämningssjukdomar/affektiva sjukdomar, vilka är strukturerade på ett liknande
sätt som standardiserade vårdförlopp. Det finns också ett samverkansdokument
mellan vuxenpsykiatrin och primärvården som anger på vilken vårdnivå en patient
ska omhändertas. Vid en patients första besök inom vuxenpsykiatrin beslutas också,
precis som i Danmark, hur den fortsatta vården ska utformas.
Motionen avslås med hänvisning till att utvärdering och konsekvensanalys av
standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården ännu ej genomförts.
I ärendet yrkar
Maria Liljedahl yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
landstingsstyrelsen beslutat enligt Hans Janssons yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås.

Reservation
Maria Liljedahl reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
19

Inkomna interpellationer

Bil 18

a)

Interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) om stölder på Västmanlands
sjukhus Västerås (LTV 161068).

Bil 19
Bil 20

b)
c)

Interpellation från Sverre Linton (M) om 134 ungdomsjobb (LTV 161157).
Interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om flödet på akuten i Köping
(LTV 161253).

Bil 21

d)

Interpellation från Birgitta Andersson (C) om ett rökfritt Sverige 2025
(LTV 161278).

Bil 22

e)

Interpellation från Maria Dellham (M) om bristen på handledare för ST-läkare
(LTV 161279).

Bil 23

f)

Interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om personer som bytt juridiskt kön
men inte gjort könskorrigering (LTV 161287).

Bil 24

g)

Interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om hot och våld på arbetsplatsen
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(LTV 161288).
Bil 25

h)

Interpellation från Gunnar Björnstad (M) om sommaren på akuten
(LTV 161289).

Bil 26

i)

Bil 27

j)

Interpellation från Maria Dellham (M) om förvaring av avlidna på Västmanlands
sjukhus Västerås (LTV 161290).
Interpellation från Helena Hagberg (L) om e-frikort (LTV 161293).

Bil 28

k)

Interpellation från Gunnar Björnstad (M) om förberedelser inför bildande av
storregion (LTV 161294).

Förslag till beslut
1.
20

Svar på interpellationer
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

21

Interpellationerna under a)-k) får ställas.

Svar på interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) om stölder på
Västmanlands sjukhus Västerås (LTV 161068).
Svar på interpellation från Sverre Linton (M) om 134 ungdomsjobb (LTV
161157).
Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om flödet på akuten i Köping
(LTV 161253).
Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om ett rökfritt Sverige 2025
(LTV 161278),
Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om bristen på handledare för STläkare (LTV 161279).
Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om personer som bytt
juridiskt kön men inte gjort könskorrigering (LTV 161287).
Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om hot och våld på
arbetsplatsen (LTV 161288).
Svar på interpellation från Gunnar Björnstad (M) om sommaren på akuten
(LTV 161289).
Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om förvaring av avlidna på
Västmanlands sjukhus Västerås (LTV 161290).
Svar på interpellation från Helena Hagberg (L) om e-frikort (LTV 161293).
Svar på interpellation från Gunnar Björnstad (M) om förberedelser inför
bildande av storregion (LTV 161294).

Valärenden
Kompletteras ytterligare vid fullmäktiges sammanträde
a)

l)

Västmanlandsmusiken, 2016-09-21--2018-12-31
Fyllnadsval efter Anders Röhfors (M), en lekmannarevisor.
Lekmannarevisor
1. Hans Strandlund (M), Hallstahammars kommun
Förvaltningsrätten i Uppsala, 2016-09-21--2019-12-31
Fyllnadsval efter Sten Linder (M), en nämndeman.
Nämndeman
1. Anna Nygren (M), kommun
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m) Västmanlands kommuner och landsting (VKL), 2016-09-21--2016-12-31
Fyllnadsval efter Mathias Goldkuhl och Hans Strandlund (båda M), ett ombud
och en ersättare för ombud.
Ombud
1.
Ersättare för ombud
1.
n) AB Västerås lokaltrafik styrelse, 2016-09-21--2019-06-30
Fyllnadsval efter Helena Leufstadius, en ledamot.
Ledamot
1.
o) Samordningsförbundet Västerås, 2016-09-21—2018-12-31
Fyllnadsval efter Karolina Myllergård (S), en ersättare.
Ersättare
1.
22

Information från styrelse och/eller nämnd

23

Sammanträdet avslutas

