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Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut
1.

2

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐01‐28 har
justerats.

3

Justering
Förslag till beslut
1.

4

Maria Andersson Liljedahl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Förslag till beslut
1.

5

6

Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum den 25 mars 2015.

Muntlig information


Vårdbarometern



Kollektivtrafikbarometern



Ny säkerhetsorganisation

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL samt i central samverkans‐
grupp 2015‐02‐17.

7

Fördelning av statligt bidrag till kulturverksamheter
LTV 141535

Landstingsfullmäktige beslutade 2015‐06‐17 att godkänna förslag till regional kultur‐
plan för Västmanlands län 2015‐2018. Utifrån detta beslut ansökte landstinget hos
Statens kulturråd om statliga medel för år 2015 inom ramen för kultursamverkans‐
modellen.
Kulturrådet beslutar efter samråd med övriga berörda myndigheter och med
utgångspunkt i kulturplanen om nivån på bidraget till landstinget. Det innebär att
regeringen inte längre pekar ut institutioner och verksamheter utan lämnar över
beslutet till Landstinget.
Nedan redovisas fördelning av de erhållna statliga kulturmedlen för 2015. Detta
innebär en minskning med 3,3% enligt Kulturrådets beslut 2015‐01‐29.
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Statligt stöd

2013

2014

2015

Institution
Västmanlandsmusiken/Länsmusiken

9 935

10 134

9 790

Västmanlandsmusiken/Sinfonietta

3 992

4 072

3 930

203

207

200

14 131

14 413

13 920

Västmanlands Teater

7 519

7 669

7 400

Reg Arkivverksamhet

460

469

450

Hemslöjdsfrämjande verksamhet

604

616

590

4 228

4 312

4 215

Konstkonsulent

203

207

200

Teaterkonsulent

254

260

250

Filmkulturell verksamhet

596

609

580

1 322

1 348

1 300

29 317

29 903

28 905

Danskonsulentverksamhet
Västmanalndsmusiken totalt

Museiverksamhet

Reg biblioteksverksamhet
Summa

Förslag till beslut
1.

8

Förslaget till fördelning av det statliga bidraget inom ramen för
kultursamverkansmodellen för 2015 godkänns.

Bidragsansökan från Kriscentrum för Män i Västmanland
LTV 150157

Kriscentrum för män i Västmanland, KMV, har bedrivit en länstäckande verksamhet
sedan 2010. Från och med 2013 finansieras verksamheten gemensamt av Landstinget
Västmanland och länets kommuner enligt rekommendation från Västmanlands
kommuner och landsting, VKL. Landstingsstyrelsen fattade 2013‐12‐18 § 332 beslut
om finansiering för KMV för 2014.
Bil 1

KMV har skickat in ansökan om bidrag till verksamhet för 2015 enligt finansierings‐
modell som är identisk med modellen för 2013 och baseras på invånarantal per
kommun, samt bifogat årsredovisning och bokslut för 2014. Landstinget Västmanland
föreslås bidra med 472 800 kronor.
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Medel finns reserverade inom ramen för landstingsövergripande verksamheter inom
Landstingskontoret.
Förslag till beslut
1.

9

Bidrag med 472 800 kronor till Kriscentrum för män i Västmanland, KMV,
godkänns. Finansiering sker inom ramen för landstingsövergripande
verksamheter inom Landstingskontoret.

Ersättning till verksamheten för vård till papperslösa och gömda personer
LTV 120764

Beskrivning av ärendet
Landstingsfullmäktige har beslutat (§ 88/2012 och §79/2013) att ge gömda och
papperslösa personer som stadigvarande uppehåller sig i Västmanlands län rätt till
sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som folkbok‐
förda i Västmanlands län.
Riksdagen har beslutat om ny lag om hälso‐ och sjukvård till personer som vistas i
Sverige utan tillstånd. Denna lag innebär att landstingen från och med 2013‐07‐01 är
skyldiga att erbjuda gömda och papperslösa vuxna personer subventionerad vård
som inte kan vänta på samma villkor som gäller för asylsökande enligt Förordningen
(1994:362).
Invånarperspektiv
Förslaget förväntas leda till bättre hälsa för gömda och papperslösa personer.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
För finansiering av kostnaden för vård till papperslösa och gömda har regeringen
överfört medel till systemet för kommunalekonomisk utjämning. För Landstinget
Västmanland uppgår detta till 8,1 miljoner kronor för 2015 och finns reserverat i
anslaget till landstingsstyrelsens förfogande.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Förslag till beslut
1.
2.
10

Godkänns att reserverade 8,1 miljoner kronor för finansiering av vård till
papperslösa och gömda får ianspråktas.
Verksamheterna erhåller ersättning efter redovisad kostnad för vård till gömda
och papperslösa upp till maximalt 8,1 miljoner kronor.

Ändring av preventivmedelssubventionen i Västmanland
LTV 150235

Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsen gav 2013‐12‐18 § 341 i uppdrag till landstingsdirektören att
utarbeta ett generellt tillägg angående vilka preparat om utöver läkemedelsför‐
månen ska ingå i landstingets lokala subvention, samt att genom landstingets sam‐
verkanskanaler i SKL arbeta för att urvalet av preventivmedel som ingår i läkemedels‐
förmånen utökas.
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Bil 2

Föreslås att tillägg enligt redovisad lista godkänns, att tilläggen omprövas i samband
med varje ny basläkemedelslista samt att skrivna recept berättigar till subvention
under sin giltighetstid, maximalt ett år, för att undvika patientsäkerhetsproblem vid
införande av nya subventionsregler.
Invånarperspektiv
Förslaget innebär god valfrihet för dem som använder preventivmedel.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ekonomiska konsekvenser kan uppkomma i samband med att basläkemedelslistan
revideras.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Förslag till beslut
1.
2.
3.

11

Förslaget till ändring av preventivmedelssubventionen i Västmanland godkänns.
Tilläggen ska omprövas i samband med varje ny basläkemedelslista.
Skrivna recept berättigar till subvention under sin giltighetstid, maximalt ett år,
för att undvika patientsäkerhetsproblem vid införande av nya subventions‐
regler.

Författningsstyrda sakområden ‐ sammanfattande redovisning av 2014 års arbete
LTV 150084

I arbetet med utveckling av landstingets styrsystem ingår kartläggning av den över‐
gripande styrprocessen. I styrprocessen ingår verksamhetsöverskridande delar som
styrs av lagar, förordningar och föreskrifter, tillsvidare benämnt ”författningsstyrda
sakområden”. Strukturer för systematisk planering och uppföljning av sakområdena
håller på att arbetas fram. Tills detta är klart redovisas ett översiktligt dokument som
sammanfattar 2014 års arbete inom landstingets författningsstyrda sakområden med
undantag för sakområdena miljö och patientsäkerhet, som redovisas i landstingets
årsredovisning.
Bil 3

Föreligger sammanfattande översikt över pågående arbete inom fem av landstingets
författningsstyrda sakområden:






Allmän säkerhet
Arbetsmiljö
Informationssäkerhet
Kris och beredskap
Strålsäkerhet

Förslag till beslut
1.

Redovisningen av landstingets författningsstyrda sakområden 2014 godkänns
och läggs till handlingarna.
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Redovisning av uppdrag från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören
LTV 150236

Redovisning av uppdrag som styrelsen lämnat till landstingsdirektören under
perioden från och med juli 2014 till och med december 2014.
Bil 4

Status för respektive uppdrag, samt för uppdrag som vid tidigare uppföljningar inte
rapporterats som genomförda, redovisas i separat förteckning.
Förslag till beslut
1.

13

Redovisningen godkänns.

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, betänkandet Unik kunskap genom
registerforskning
LTV 141632

Utbildningsdepartementet har överlämnat betänkandet Unik kunskap genom
registerforskning (SOU 2014:45) till Landstinget Västmanland för yttrande.
Bil 5

Föreligger förslag till yttrande.
Förslag till beslut
1.

14

Förslaget överlämnas till Utbildningsdepartementet som Landstinget
Västmanlands yttrande.

Yttrande över revisionsrapport Granskning av Kulturplanen ‐ införande och uppföljning
LTV 141934

Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av Kultur‐
planen ‐ införande och uppföljning till Landstinget Västmanland för yttrande.
Bil 6

Föreligger förslag till yttrande.
Förslag till beslut
1.

15

Förslaget överlämnas till landstingets revisorer som Landstinget Västmanlands
yttrande.

Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Centrum för
Kommunikation
LTV 141935

Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av styrning och
ledning av Centrum för Kommunikation till Landstinget Västmanland för yttrande.
Bil 7

Föreligger förslag till yttrande.
Förslag till beslut
1.

Förslaget överlämnas till landstigets revisorer som Landstinget Västmanlands
yttrande.
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Yttrande över remiss ‐ rekommendation screening för livmoderhalscancer
LTV 150070

Socialstyrelsen har överlämnat remiss av en ny rekommendation för screening av
livmoderhalscancer till landstinget Västmanland för yttrande.
Bil 8

Arbetsutskottet för Samverkansnämnden Uppsala‐Örebroregionen rekommenderar
samtliga landsting i regionen att lämna föreliggande förslag till yttrande.
Förslag till beslut
1.

17

Förslaget överlämnas till Socialstyrelsen som Landstinget Västmanlands
yttrande.

Åtgärdsplan med anledning av inspektion från Strålsäkerhetsmyndigheten
VS 140282

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, utförde 2014‐09‐24‐‐26 en inspektion av Lands‐
tinget Västmanlands verksamhet med strålning. Syftet med inspektionen var att
kontrollera efterlevnaden av de krav som SSM ställer på verksamheten och som är
kopplade till tidigare utfärdat föreläggande.
Landstingsstyrelsen beslutade 2014‐11‐26 § 332 att ta fram en åtgärdsplan och svar
till Strålsäkerhetsmyndigheten med anledning av att landstinget fått föreläggande
om åtgärd efter ovan nämnda inspektion av landstingets verksamhet med strålning.
Bil 9

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

18

Förslaget till åtgärdsplan och svar överlämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten
som Landstinget Västmanlands yttrande.

Stadgeändring i Kommuninvest ekonomisk förening
LTV 150237

Sammanfattning
Landstinget är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Till följd av skärpningar i
EU:s regelverk för att göra kreditmarknaden mindre känslig för kommande kriser
måste Kommuninvests egna kapital ökas, vilket innebär att landstinget måste betala
in ökad medlemsinsats.

Bil 10

Beskrivning av ärendet
Efter finanskrisen 2008–2009 har EU:s regelverk skärpts för att göra kreditmarknaden
mindre känslig för kommande kriser. De nya reglerna, som ska vara fullt införda till
2018, påverkar alla banker och kreditinstitut – även Kommuninvest, som landstinget
är medlem i – och innebär att Kommuninvests egna kapital måste ökas. På förenings‐
stämman i april ska medlemmarna för andra gången ta ställning till förslag om
stadgeändringar som möjliggör förnyade former för denna kapitaluppbyggnad.
Under 2013 och 2014 har Kommuninvest arbetat med att vidareutveckla formerna
för att förstärka Kommuninvests egna kapital. Förslagets huvudpunkter: reformerat
system för medlemsinsatser, nya former för kapitaluppbyggnad, nuvarande
förlagslån ersätts med ett nytt och ökad kapacitet vid oförutsedda händelser.
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Syftet med de föreslagna åtgärderna är att säkerställa den långsiktiga kapitali‐
seringen i Kommuninvest och tillmötesgå kraven som ställs i kända framtida regel‐
verk och bedömningen är att förslaget sammantaget på sikt väl kompenserar med‐
lemmarna för de extra kapitalinsatser som kommer krävas. Kapitalinsatserna stannar
i bolaget och varje medlems andel i föreningen blir successivt mer och mer värd. När
kapitaluppbyggnaden är genomförd kan medlemmarna, om årsstämman så beslutar,
behålla hela återbäringen. Utöver återbäring erhåller medlemmar ränta på medlems‐
insatsen. Föreslås därför att Landstinget Västmanland tillstyrker förslaget till stadge‐
ändringar i Kommuninvest ekonomisk förening vid den kommande stämman.
Utöver stadgeändringen föreslås även att ett nytt ägardirektiv antas av stämman.
Ändringarna är i huvudsak hänförliga till kapitaluppbyggnaden.
Invånarperspektiv
Förslaget får inga direkta konsekvenser för invånarna.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
För Landstinget Västmanland blir den största effekten av förslaget att insatsen till
föreningen kommer att öka från dagens dryga 5 mkr till mellan 10 till 50 mkr fram till
2018. Troligen kommer det att vara fördelaktigt för landstinget att redan under 2015
betala in medlemsinsats upp till den övre gränsen för att tillgodogöra sig de fördelar
som detta innebär.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Förslag till beslut
1.
2.
19

Landstingets ombud vid Kommuninvests föreningsstämma får i uppdrag att
tillstyrka förslagen om stadgeändringar.
Landstingets ombud vid Kommuninvest föreningsstämma får i uppdrag att
tillstyrka förslag om nytt ägardirektiv.

Kontokredit Folktandvården Västmanland AB
LTV 150238

Folktandvården Västmanland AB (bolaget) ägs till 100 % av Landstinget Västmanland.
Landstingets finanspolicy fastslår att landstinget skall tillämpa en sammanhållen
finansförvaltning. Detta innebär bland annat att helägda bolag skall knytas till lands‐
tingets koncernkontosystem. För bolag finns möjlighet till kredit kopplad till koncern‐
kontot. Landstingsstyrelsen beslutar om nivå och villkor för krediter och kan även
besluta om justering av bolags krediter under löpande år.
Bolaget har för närvarande en kontokredit uppgående till 15 miljoner kronor (LS
2014‐01‐29, § 18). Bolaget har upprättat likviditetsprognos avseende 2015‐2017.
Något utnyttjande av krediten prognostiseras inte, utan krediten utgör endast en
säkerhetsmarginal. Bolaget har i övrigt inga lån och något behov av övrig upplåning
under 2015 bedöms inte finnas i nuläget.
Förslag till beslut
1.

Folktandvården Västmanlands AB beviljas kontokredit på 15 miljoner kronor för
2015.
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Västmanlands Teater, ansökan om bidrag för jubileumsfirande
LTV 150093

Bil 11

Västmanlands Teater har inkommit med ansökan om engångsbidrag för jubileums‐
firande 2015.
Teatern blir 100 år i augusti 2015 och detta vill kommunalförbundet fira tillsammans
med västmanlänningarna. Planeringen av hur jubileet ska ske pågår. Ledstjärnor för
arbetet är att utveckla teaterhuset som mötesplats.
Planerade aktiviteter är bland annat:





Öppet hus med teaterhusvisning, föreställningar samt formellt firande
Bok om teaterhusets historia
Jubileumsföreställning/teaterkonsert
Teatercaféet – utveckling av teaterhuset som mötesplats.

Västmanlands teater ansöker om stöd för att genomföra öppet hus den 19 augusti,
250 000 kronor, samt producera en bok om teaterhuset, 350 000 kronor; totalt
600 000 kronor, fördelat på 300 000 kronor från vardera förbundsmedlem i form av
engångsanslag.
I Västerås stads budget för 2015 som antagits av kommunstyrelsen och kommun‐
fullmäktige har kulturnämndens budgetram utökats med 300 000 kronor som en
engångssatsning för att stötta Västmanlands Teater jubileumsåret 2015.
Förslag till beslut
1.

21

Västmanlands Teater beviljas 300 000 kronor ur anslag till Landstingsstyrelsens
förfogande 2015 för jubileumsfirande.

Utmaningar och förslag till åtgärder inför planperioden 2016‐2018
LTV 150130

Bil 12

Föreligger utmaningsdokument inför planperioden 2016 ‐ 2018.
I utmaningsdokumentet beskrivs de utmaningar landstinget står inför. Dokumentet
innehåller också förslag till hur utmaningarna kan hanteras.
Underlaget ska stödja landstingets årliga planeringsarbete när landstingets över‐
gripande styrdokument, landstingsplanen, formuleras – med mål, strategier och
ramar för nästa planperiod. Landstingsplanen, inklusive beslutade program, är
utgångspunkt för de uppdrag som ska utföras och verkställas av utförare i eller
utanför landstinget.
Förslag till beslut
1.

Informationen noteras.

FÖREDRAGNINGSLISTA

10 (13)

LS
2015‐02‐25

22

Överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
LTV 150126

Bil 13

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att godkänna 2015
års överenskommelse med staten om stöd till en evidensbaserad praktik för god
kvalitet inom socialtjänsten.
Förslag till beslut
1.

23

Informationen noteras.

Överenskommelse om insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso‐ och sjukvård 2015
LTV 150127

Bil 14

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att godkänna
överenskommelse med staten om insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom
hälso‐ och sjukvård 2015.
Förslag till beslut
1.

24

Informationen noteras.

Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården
LTV 150129

Bil 15

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att godkänna
överenskommelse med staten om kortare väntetider i vården.
Förslag till beslut
1.

25

Informationen noteras.

Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Verket för innovations‐
system, VINNOVA, om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015 ‐ 2017
LTV 150137

Bil 16

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att godkänna
förslag till överenskommelse mellan SKL och Verket för innovationssystem, VINNOVA,
om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015 ‐ 2017.
Förslag till beslut
1.

26

Informationen noteras.

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse
LTV 150104

Valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget har i skrivelse inkommen 2015‐01‐
22 inbjudit Landstinget Västmanland att nominera ledamöter till föreningens styrelse
samt revisorer för perioden mellan årsmötet 2015 och årsmötet 2016. Medlemmarna
har möjlighet att nominera ledamöter årsvis eller för hela mandatperioden.
Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen
och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations styrande organ, till
exempel landstingsstyrelsen.
Landstingets representant i styrelsen är fram till årsmötet 2015 Anna Nikula
Wikström (S).
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Landstingets valberedning har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 4
februari 2015.
Förslag till beslut
1.

27

Anna Nikula Wikström (S) och Andreas Porswald (MP) nomineras till styrelsen
för Intresseföreningen Bergslaget.

Ledamöter till Nätverket Hälsa och Demokrati
LTV 141317

Landstinget Västmanland är sedan år 2000 representerat i Nätverket hälsa och
demokrati.
Nätverket är ett partipolitiskt obundet nätverk för förtroendevalda som arbetar med
styrningen av hälso‐ och sjukvård samt vård‐ och omsorg ur ett befolknings‐ och
behovsperspektiv. Nätverkets grundläggande uppgift är att stödja kunskaps‐ och
erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna genom att skapa goda kontakter och bra
mötesplatser.
Nätverket är partipolitiskt obundet och har för närvarande 17 landsting/regioner som
medlemmar.
Landstinget Västmanland utser för perioden 2015‐2018 två ledamöter och två
ersättare till nätverksgruppen.
Förslag till beslut
1.

28

Kenneth Östberg (S) och Carina Sjölund (M) utses som ledamöter samt Pernilla
Rinsell (MP) och Magnus Ekblad (C) som ersättare i Nätverk hälsa och
demokrati.

Valärenden
1. Beredningen för Regional utveckling, 2015‐02‐25—2018‐10‐14
En ersättare, fyllnadsval efter Annicka Bernholtz Jonasson (S), Västerås.
Ersättare
1 Ulrika Spårebo (S), Sala.
2. Beredningen för Folkhälsa och sjukvård, 2015‐02‐25—2018‐10‐14
En ersättare, fyllnadsval efter Ulf Larsson (FP), Västerås .
Ersättare
1. Anita Lilja Stenholm (FP), Ängelsberg.
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3. Beredningen för Folkhälsa och sjukvård, 2015‐02‐25—2018‐10‐14
En ersättare, fyllnadsval efter Ulrika Spårebo (S), Västerås.
Ersättare
1. Barbro Östling (S), Västerås.
Förslag till beslut
1.
29

Föreslagna fyllnadsval fastställs.

Anmälan av politiska sekreterare
Politiskt parti som är representerat i fullmäktige har möjlighet att tillsätta politisk
sekreterare. Enligt reglementet ska anmälan om att politisk sekreterare tillsatts göras
till landstingsstyrelsen.
Åsa Tinnerholm (MP) har tillsatts på 50 procents tjänst för tiden 2015‐01‐08 till och
med 2018‐10‐14.
Lars Granath (FP) har tillsatts på 50 procents tjänst för tiden 2015‐03‐01 till och med
2018‐10‐14.
Helena Köhl (KD) har tillsatts på 50 procents tjänst för tiden 2015 02‐01 till och med
2018‐10‐14.
Förslag till beslut
1.

30
Bil 17

Informationen noteras.

Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015‐01‐
14.
Protokoll från sammanträde med beredningen för regional utveckling 2014‐12‐
16 och 2015‐01‐21.
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västmanlands teater 2015‐01‐28.
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västmanlands kommuner och
landsting 2014‐12‐19.
Protokoll från sammanträde med Norra Västmanlands samordningsförbund
2015‐01‐07.
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet Västerås
2015‐01‐30.
Protokoll från sammanträde med Samverkansnämnden Uppsala‐
Örebroregionen 2014‐12‐04‐‐05.
Delårsrapport januari ‐ augusti 2014 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund.

Bil 18

h)

Bil 19

i)

Verksamhetsplan och budget för 2015 Norra Västmanlands
Samordningsförbund.

Bil 20

j)

Sammanställning av vidaredelegation från landstingsdirektören enligt
delegationsordning från 2015‐01‐01.
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Bil 21

k)

Förstudie från landstingets revisorer, Landstingets ansvar för arbetsanpassning
och rehabilitering (LTV 150190).

Bil 22

l)

Förstudie från landstingets revisorer, Landstingets hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete (LTV 150194).

Förslag till beslut
1.

lägga anmälningsärendena till handlingarna.

