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Organ

Landstingsstyrelsen driftfrågor

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 25 mars 2015

Ledamöter

Denise Norström (S), ordförande
Kenneth Östberg (S)
Tommy Levinsson (S)
Lena Johansson (S)
Ulrika Spårebo (S)
Simon Karlsson‐Alm (S)
Hans Jansson (V), ersätter Juha Rundgren (V)
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)
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
Håkan Wittgren, sjukhuschef
Christina Jogér, förvaltningschef
Marianne Bergendal, förvaltningschef
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Stefan Rindetoft, verksamhetschef
Dan Andersson, controller, Fastighet
Karin Lidgren, ekonomichef Västmanlands sjukhus
Marie Åslund, controller, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Ewa Göransson, planeringschef, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Maria Enderborn, personalchef, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Arvid Hedeborg (S), politisk sekreterare
Heidi‐Maria Wallinder (V), politisk sekreterare
Eleonore Lundkvist (M), politisk sekreterare
Helena Köhl (KD), politisk sekreterare
Magnus Kindbom (C), politisk sekreterare
Magnus Edman (SD), politisk sekreterare

§ 18
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Fastställande av föredragningslista
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 19

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av punkten
Primärvårdsakut under punkt 5 Muntlig information.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐02‐25 justerats i
föreskriven ordning.

§ 20

Justering
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 21

Kenneth Östberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 22

Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 29 april 2015.

Muntlig information


Dan Andersson informerar om en energirapport från Fastighet och tar upp
planerade nybyggnationer och renoveringar, ett förslag till energihandlingsplan,
strategier för riktade åtgärder, framgångsfaktorer, nuläget i energiförbrukning‐
en, energiförbrukningens utveckling sedan 1997, måluppfyllelse, diskussion om
vilka målnivåer som bör gälla samt rimliga målnivåer i handlingsplanen.



Christina Jogér informerar om Årsredovisning 2014 för Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverksamhet och tar upp viktiga händelser i urval, till exempel in‐
förande av nytt journalsystem i primärvården, patientsäkerhetsfokus och resul‐
tat av förbättringsverksamhet. Hon tar också upp resultat och analys samt slut‐
satser av detta, tillgänglighet och väntetider, läget inom process och produktion,
läkarbemanning och läkarförsörjning, medarbetarnas sjukfrånvaro, det eko‐
nomiska resultatet för 2014 som var ‐19,3 miljoner kronor; sammanfattar vid‐
tagna och planerade åtgärder samt diskuterar framtiden i ett femårsperspektiv.
Hon informerar därefter om månadsrapport till och med februari 2015 för
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet och tar upp resultat och
analys samt slutsatser av detta, tillgänglighet och väntetider, läget inom process
och produktion, medarbetarnas sjukfrånvaro och åtgärder för att öka frisknär‐
varon, ekonomi samt sammanfattar planerade åtgärder.



Håkan Wittgren och Karin Lidgren informerar om Årsredovisning 2014 för
Västmanlands sjukhus, och tar upp saker att vara stolt över, till exempel att
Kirurgavdelning 6 vunnit årets tarmcancerpris, att Västmanlands sjukhus Köping
utsetts till årets strokesjukhus och att Björn Ahlgren, överläkare vid akutkliniken,
fått ta emot Svenska prehospitala priset. De tar också upp uppfyllelse och
avvikelse i förhållande till målvärden, ökad produktion samt ekonomiskt resultat
som är ‐151 miljoner kronor och analys av detta. De diskuterar dessutom upp‐
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draget Ekonomi i balans och utfallet av det.
De informerar därefter om månadsrapport till och med februari 2015 för
Västmanlands sjukhus och tar upp avvikelser mot målvärden, produktion
öppenvården/tillgänglighet, produktion slutenvård, sjukfrånvaro, planerade
åtgärder samt prognos för 2015 som beräknas till ‐120 miljoner kronor.

§ 23



Marianne Bergendal besvarar frågor om Årsredovisning 2014 för Landstings‐
gemensamma funktioner samt om Månadsrapport till och med februari 2015
för Verksamhets‐ och ledningsstöd.



Anders Ahlgren informerar om arbetet med införande av en primärvårdsakut.
Landstingsstyrelsen fattade i juni 2013 beslut om att inrätta en primärvårdsakut
som skulle upphandlas av en icke vinstdrivande vårdaktör. Ett anbud har
kommit in, men eftersom anbudet ligger långt över anslagen budget har
upphandlingen avbrutits. Inriktningen är fortfarande att en primärvårdsakut ska
inrättas.

Information från förvaltningscheferna


§ 24

Håkan Wittgren informerar om bemanningsläget på akutmottagningarna i
Västerås och Köping samt vidtagna och planerade åtgärder.

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats i respektive förvaltnings samråd.
På central samverkan har inga synpunkter framförts om ärendena på dagens
föredragningslista.

§ 25

Etablering av sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping
LTV 120987

Beskrivning av ärendet
Landstingsfullmäktige biföll 2014‐02‐19 § 12 en motion om att utreda möjligheterna
för en framtida sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping utifrån behov, kompetens
och ekonomiska förutsättningar. En likalydande motion har lämnats till kommunfull‐
mäktige i Köping samt bifallits. Landstingsstyrelsen uppdrog 2014‐03‐26 § 73 åt
landstingsdirektören att verkställa motionens förslag.
Föreligger förslag till underlag för etablering av en sjukvårdsmottagning för hemlösa i
Köping.
Enligt en inventering gjord av Köpings kommun 2015‐03‐06 finns det 49 hemlösa
personer i Köping, varav 18 är kvinnor. Det finns ett behov av en sjukvårdsmottag‐
ning liknande den som finns i Västerås för denna målgrupp. Mottagningen föreslås
vara placerad i lokaler som tillhör verksamheten Hela människan och ha läkar‐, sjuk‐
sköterske‐ och undersköterskekompetens. Tandvård och fotvård föreslås tillhanda‐
hållas enligt rutiner och avtal motsvarande det som gäller för mottagningen i
Västerås.
Förslaget innebär att landstinget står för bemanning, dokumentation och enklare
sjukvårdsmaterial, laboratorietjänster och läkemedel. Köpings kommun ansvarar för
kostnader för den enskildes patientavgift och läkemedel upp till högkostnadsskyddet
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samt kostnader för larm och tillhandahållande av ändamålsenliga lokaler. Kommun‐
styrelsen i Köping väntas fatta beslut i ärendet under våren 2015.
Invånarperspektiv
Att för denna målgrupp skapa lättillgängliga former till basal hälso‐och sjukvård och
fånga upp mer omfattande behov av sjukvårdsinsatser i ett tidigt skede.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Utredningen har utgått från organisation, former och bemanning som finns på
sjukvårdsmottagningen för hemlösa i Västerås, vilket innebär att förvaltningen
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, PPHV, föreslås ansvara för
mottagningen. Landstingets helårskostnad beräknas till cirka 300 000 kronor. För
2015 beräknas kostnaden till cirka 225 000 kronor för tiden april – december. För
2015 finansieras verksamheten med medel ur anslaget till landstingsstyrelsens
förfogande.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Uppföljning
Mottagningen beräknas öppna i april 2015. Verksamheten följs upp efter ett år.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

2.
3.
4.
§ 26

Under förutsättning av likalydande beslut i Köpings kommun ges förvaltningen
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, PPHV, i uppdrag att inrätta
en sjukvårdmottagning för hemlösa i Köpings kommun enligt redovisat upplägg.
Godkänns att maximalt 225 000 kronor beviljas ur anslaget till landstingsstyrel‐
sens förfogande för finansiering av verksamheten 2015.
Finansiering av kommande års verksamhet ska beaktas i arbetet med Lands‐
tingsplan 2016 ‐ 2018.
En första uppföljning av verksamheten ska ske efter ett år.

Årsredovisning 2014 för Västmanlands sjukhus
LTV 141780

Föreligger Årsredovisning 2014 för Västmanlands sjukhus.
De grundläggande problemen med att få balans mellan verksamhet och ekonomi
inom Västmanlands sjukhus kvarstår. Förvaltningens resultat för 2014 uppvisar ett
underskott på ‐151,2 miljoner kronor.
Landstingsdirektören och förvaltningschefen har sedan tidigare i uppdrag att intensi‐
fiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheten för att möjliggöra en
ekonomi i balans. För att landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God
ekonomisk hushållning, är det viktigt att de åtgärder som i kostnadsreducerande
syfte planeras för kommande år inom Västmanlands sjukhus ger avsedda effekter.
Landstingsdirektören beslutade i december 2012 om ett omfattande programarbete i
syfte dels att mer av västmanlänningarnas vård ska tillhandahållas utanför sjukhus‐
vården och dels att åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi.
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Landstingsstyrelsen har uppdragit till styrelsens presidium (§ 318 år 2012) att följa
effekterna av programarbetet, vilket har skett vid månatliga ägaruppföljningar med
de sjukvårdande förvaltningarna och återrapporterats till Landstingsstyrelsen.
Då Västmanlands sjukhus redan i månadsrapporten för februari redovisade en
helårsprognos för 2014 på minus 125 miljoner kronor gav Landstingsstyrelsen ett
uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag till ytterligare åtgärder (LS §79 år
2014). En genomlysning av Västmanlands sjukhus har därmed genomförts under
ledning av hälso‐ och sjukvårdsdirektören, och huvudområden har identifierats där
arbetet kommer att intensifieras för att uppnå en långsiktig kostnadsnivåsänkning.
En plan för hur balans mellan verksamhet och ekonomi ska uppnås inom Västman‐
lands sjukhus inför 2015 har inlämnats till landstingsstyrelsen och fastställts vid
sammanträdet den 2 oktober 2013. Planen fokuserar såväl åtgärder för minskat
inflöde till specialistsjukvården som processförbättrande åtgärder inom förvalt‐
ningen.
Förvaltningschefen kommer i samband med delårsbokslut 1 att presentera en plan på
kort och lång sikt.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
2.

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

Bil

§ 27

Förvaltningschefen får i uppdrag att under 2015 fortsatt intensifiera åtgärderna
för att uppnå balans mellan verksamhet och finansiering 2015.
I övrigt läggs förvaltningens årsredovisning till handlingarna.

Årsredovisning 2014 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
LTV 141780

Föreligger Årsredovisning 2014 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet.
Förvaltningens totala resultat för 2014 uppvisar ett underskott på ‐19,2 miljoner
kronor varav förvaltningens primärvårdsverksamhet ‐17,9 miljoner kronor och övrig
verksamhet ‐1,3 miljoner kronor.
Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag att inten‐
sifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att möjliggöra
en ekonomi i balans.
Landstingsdirektören beslutade i december 2012 om ett omfattande programarbete i
syfte dels att mer av västmanlänningarnas vård ska tillhandahållas utanför sjukhus‐
vården och dels att åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi.
Landstingsstyrelsen beslutade 2012‐12‐19 § 318 att uppdra åt landstingsstyrelsens
presidium att, utöver förvaltningarnas månads‐ och delårsrapportering till landstings‐
styrelsen, följa upp effekterna av programarbetet avseende styrning av sjukvårdskon‐
sumtion och ekonomi/verksamhet i balans (Dnr LTV 121223). Detta har skett vid
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månatliga ägaruppföljningar med de sjukvårdande förvaltningarna och återrapport‐
erats till landstingsstyrelsen.
Vad avser den landstingsdrivna Primärvården har en översyn skett ur ett ägarper‐
spektiv för att få fram åtgärder som ger balans.
För att landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning,
är det viktigt att de åtgärder som i kostnadsreducerande syfte planeras för komman‐
de år inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet ger
avsedda effekter.
Förvaltningschefen kommer i samband med delårsbokslut 1 att presentera en plan på
kort och lång sikt.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
2.

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

Bil

§ 28

Förvaltningschefen får i uppdrag att under 2015 fortsatt intensifiera åtgärderna
för att uppnå balans mellan verksamhet och finansiering 2015.
I övrigt läggs förvaltningens årsredovisning till handlingarna.

Årsredovisning 2014 för Landstingsgemensamma funktioner
LTV 141780

Föreligger årsredovisning 2014 för förvaltningen Landstingsgemensamma funktioner,
med verksamheterna Fastighet, Centrum för klinisk forskning, Enheten för smittskydd
och vårdhygien och Vårdval Västmanland. Årsredovisningarna samt en övergripande
bedömning utgör underlag för landstingets totala årsredovisning.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

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

Bil

§ 29

Förvaltningens och verksamheternas årsredovisningar godkänns och läggs till
handlingarna.

Månadsrapport februari 2015 för Västmanlands sjukhus
LTV 150229

Föreligger protokoll från resultatdialog med Västmanlands sjukhus inklusive månads‐
rapport för februari 2015.
I månadsrapporten prognostiseras helårsresultatet till minus 120 miljoner kronor.
Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag att inten‐
sifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att möjliggöra
en ekonomi i balans.
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Landstingsdirektören beslutade i december 2012 om ett omfattande programarbete i
syfte dels att mer av västmanlänningarnas vård ska tillhandahållas utanför sjukhus‐
vården och dels att åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi.
Landstingsstyrelsen har uppdragit till styrelsens presidium (§ 318 år 2012) att följa
effekterna av programarbetet, vilket har skett vid månatliga ägaruppföljningar med
de sjukvårdande förvaltningarna och återrapporterats till landstingsstyrelsen.
Under 2014 gav Landstingsstyrelsen ett uppdrag till landstingsdirektören att ta fram
förslag till ytterligare åtgärder (LS §79 år 2014). En genomlysning av Västmanlands
sjukhus har därmed genomförts under ledning av hälso‐ och sjukvårdsdirektören, och
huvudområden har identifierats där arbetet kommer att intensifieras för att uppnå
en långsiktig kostnadsnivåsänkning.
En plan för hur balans mellan verksamhet och ekonomi ska uppnås inom Västman‐
lands sjukhus inför 2015 har inlämnats till landstingsstyrelsen och fastställts vid
sammanträdet den 2 oktober 2013. Planen fokuserar såväl åtgärder för minskat in‐
flöde till specialistsjukvården som processförbättrande åtgärder inom förvaltningen. I
anslutning till delårsrapport 1 2015 kommer förvaltningen att redovisa det aktuella
läget avseende arbetet med en ekonomi i balans.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
§ 30

Månadsrapport till och med februari för Västmanlands sjukhus läggs till
handlingarna.

Månadsrapport februari 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
LTV 150229

Föreligger månadsrapport för februari 2015 för Primärvård, psykiatri och habili‐
teringsverksamhet. I rapporten prognostiserar Primärvård, psykiatri och habiliterings‐
verksamhet ett helårsresultat på minus 29 miljoner kronor, varav minus 18,6 miljoner
kronor för primärvården och minus 10,4 miljoner kronor för psykiatri‐ och habili‐
teringsverksamhet.
Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag att inten‐
sifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att möjliggöra
en ekonomi i balans.
Landstingsdirektören beslutade i december 2012 om ett omfattande programarbete i
syfte dels att mer av västmanlänningarnas vård ska tillhandahållas utanför sjukhus‐
vården och dels att åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi.
Landstingsstyrelsen har uppdragit till styrelsens presidium (§ 318 år 2012) att följa
effekterna av programarbetet, vilket har skett vid månatliga ägaruppföljningar med
de sjukvårdande förvaltningarna och återrapporterats till landstingsstyrelsen.
Vad avser den landstingsdrivna Primärvården har en översyn skett ur ett ägarper‐
spektiv för att få fram åtgärder som ger balans.
För att landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning,
är det viktigt att de åtgärder som i kostnadsreducerande syfte planerats för 2015

PROTOKOLL

17

2015‐03‐25

t o m sid 17

inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet ger avsedda
effekter.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
§ 31

Månadsrapport till och med februari för Primärvård, psykiatri och habili‐
teringsverksamhet läggs till handlingarna.

Månadsrapport februari 2015 för Verksamhets‐ och ledningsstöd
LTV 150229

Föreligger månadsrapport för förvaltningen Verksamhets‐ och ledningsstöd.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

Förvaltningens månadsrapport läggs till handlingarna

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐04‐08

Denise Norström

Kenneth Östberg

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐04‐08 intygas:
Christina Ersson

