FÖREDRAGNINGSLISTA

2015‐01‐28

Organ

Landstingsstyrelsen driftfrågor

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 09.00

Ledamöter

Denise Norström (S), ordförande
Kenneth Östberg (S)
Tommy Levinsson (S)
Lena Johansson (S)
Ulrika Spårebo (S)
Simon Karlsson‐Alm (S)
Juha Rundgren (V), 1:e vice ordförande
Andreas Porswald (MP)
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande
Maria Dellham (M)
Jenny Landernäs (M)
Helena Hagberg (FP)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Andersson Liljedahl (SD)

Ersättare

Aurora Pirraku Eriksson (S)
Mikael Peterson (S)
Hans Jansson (V)
Pernilla Rinsell (MP)
Hans Eljansbo (M)
Mikael Andersson Elfgren (M)
Barbro Larsson (C)

Övriga

Monica Berglund, landstingsdirektör
Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Lennart Iselius, hälso‐ och sjukvårdsdirektör
Mats Beskow, HR‐direktör
Liselott Sjöqvist, t f sjukhuschef
Christina Jogér, förvaltningschef
Marianne Bergendal, förvaltningschef
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare

1

Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut
1.

2

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Justering
Förslag till beslut
1.

Malin Gabrielsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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Nästa sammanträde
Förslag till beslut
1.

4

5

Landstingsstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum 2015‐02‐25.

Muntlig information


Information om STARK projekt för kompetensförsörjning inom VLS



Genomlysning i primärvården



Förvaltningscheferna informerar om det aktuella läget i vården



Väntetidsläget i vården

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL samt i central samverkans‐
grupp 2015‐01‐20.

6

Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala
LTV 130606

Landstingsstyrelsen gav 2013‐06‐19 § 172 landstingsdirektören i uppdrag att arbeta
fram ett underlag för ett samverkansavtal med Sala kommun om gemensam drift av
närsjukvård i Sala.
Bil 1

Föreligger rapport med förslag på att samlokalisera landstingets och kommunens
rehabiliteringsenheter, i samband med förstudien fortsätta diskussionen om behov
och finansiering av mellanvårdsplatser, inrätta gemensamma vårdplatser samt
samlokalisera verksamhet i en så kallad familjecentral.
Kommunstyrelsen i Sala behandlade ärendet 2014‐11‐11 § 220. Vid landstings‐
styrelsens sammanträde 2014‐11‐26 § 318 beslutades att en förstudie ska genom‐
föras för att utveckla sjukhusområdet.
Förslag till beslut
1.
2.

3.
7

I samband med förstudien ska frågan prövas om de båda rehabiliterings‐
verksamheterna kan samlokaliseras.
I samband med förstudien ska frågan prövas om att skapa en avdelning med
fem övergångs‐/mellanvårdsplatser som drivs av landstinget och som Sala
kommun kan köpa in sig på efter behov.
En anpassning av lokaler för en gemensam familjecentral ska göras för att gälla
tills ny byggnad finns. Kommunens delar flyttar in tills vidare.

Rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn av patientsäkerhetsarbete
VS 140146

Landstingsstyrelsen beslutade 2014‐11‐26 § 333 att uppdra till förvaltningschefen för
Västmanlands sjukhus att ta fram en åtgärdsplan och svar till Inspektionen för Vård
och omsorg, IVO, med anledning av en rapport om vårdgivares patientsäkerhets‐
arbete med inriktning mot akutmottagningar inom Uppsala‐Örebro sjukvårdsregion. I
rapporten föreläggs Landstinget Västmanland att lämna svar på de brister som
framkommit.
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Bil 2

Föreligger förslag till åtgärdsplan och svar till IVO.
Förslag till beslut
1.

8

Förslaget till åtgärdsplan och svar godkänns samt lämnas till Inspektionen för
Vård och omsorg.

Yttrande över revisionsrapport Styrning och dimensionering av antalet vårdplatser
LTV 141568

Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Styrning och
dimensionering av antalet vårdplatser till Landstinget Västmanland för yttrande.
Bil 3

Föreligger förslag till yttrande.
Förslag till beslut
1.

Förslaget överlämnas till landstingets revisorer som Landstinget Västmanlands
yttrande.
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