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Organ

Landstingsstyrelsen

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 29 april 2015

Ledamöter

Denise Norström (S), ordförande
Kenneth Östberg (S), fr o m § 99
Mikael Peterson (S), ersätter Kenneth Östberg (S), t o m § 98, övrig tid ersättare
Aurora Pirraku Eriksson (S), ersätter 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), fr o m § 99
Mikael Andersson Elfgren (M), ersätter Maria Dellham (M), t o m § 98, övrig tid
ersättare
Jenny Landernäs (M)
Helena Hagberg (FP)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Andersson Liljedahl (SD)

Ersättare

Pernilla Rinsell (MP)
Barbro Larsson (C)

Övriga

Monica Berglund, landstingsdirektör
Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Lennart Iselius, hälso‐ och sjukvårdsdirektör
Mats Beskow, HR‐direktör
Eva Lindahl, kommunikationsdirektör
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Arvid Hedeborg (S), politisk sekreterare
Petter Westlund (C), politisk sekreterare
Helena Köhl (KD), politisk sekreterare
Magnus Edman (SD), politisk sekreterare

§ 94

Fastställande av föredragningslista
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 95

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐03‐25 justerats i
föreskriven ordning.
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Justering
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 97

Lena Johansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 98

§ 99

Landstingsstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den
27 maj 2015 klockan 09.00.

Muntlig information


Lennart Iselius informerar om Analysrapport för hälso‐ och sjukvården i
Västmanland, som är en sammanställning över offentlig statistik. Han tar upp
metod och underlag, övergripande om hälsoläget i länet, de vanligaste
sjukdomarna och besvären, öppna jämförelser, Nysam – nyckeltalssamverkan
om vårdkonsumtion, verksamhetsstatistik från Sveriges kommuner och
landsting, SKL; läkemedel och läkemedelskostnader, personalläget och ekonomi.



Nils‐Eric Gustavsson informerar om månadsrapport till och med mars 2015.
Prognosticerat helårsutfall beräknas till plus 75 miljoner.

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL samt i central
samverkansgrupp 2015‐04‐21.
Inga synpunkter framfördes på ärendena.

§ 100

Uppförande av ny ambulansstation i Köping
LTV 130201

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade 2013‐04‐24 att projektering skulle påbörjas gällande
uppförande av en ny ambulansstation i Köping. Projekteringen har nu avslutats och
upphandling av byggnationen pågår.
Beskrivning av ärendet
Upptagningsområdet för Västmanlands sjukhus Köping sträcker sig till stor del
västerut medan ambulansstationens nuvarande placering ligger öster om staden.
Placeringen innebär att alla utryckningar måste gå genom de centrala delarna av
Köping med stor risk för olyckor som följd.
Nuvarande ambulansstation, på sjukhusområdet i Köping, fungerar bristfälligt
arbetsmiljömässigt då det är trångt och ont om förråd med mera. Nuvarande station
är dimensionerad för ett 20‐tal arbetstagare men verksamheten omfattas idag av 36
personer.
Invånarperspektiv
Ambulansstationens placering innebär kortast möjliga insatstider och ökad patient‐
säkerhet.
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Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Investeringen uppgår till 43,25 miljoner kronor och finansieras via hyresprissätt‐
ningen.
Ärendet finns med i den antagna fastighetsinvesteringsplanen.
Nuvarande ambulansstation i Köping rivs när den nya stationen tagits i bruk.
Rivningskostnaden beräknas uppgå till 600 000 kronor och nedskrivningskostnaden
av det resterande bokförda värdet beräknas uppgå till 80 000 kronor. Rivnings‐ och
nedskrivningskostnaden belastar fastighetsenhetens resultat och redovisas som
jämförelsestörande poster.
Rivningen av den nuvarande ambulansstationen innebär att 1,0 miljon kronor
behöver investeras i en ny servisledning i kulvertplanet på Västmanlands sjukhus
Köping. Detta finansieras som en reinvestering.
Den fasta inredningen, så kallad utrustning bygg, beräknas uppgå till 750 000 kronor
och äskas av Västmanlands sjukhus.
Kostnaden för solcellsanläggningen och de förbättrade fönstren finansieras som
energiförbättrande åtgärder.
Investeringsrådet har behandlat ärendet och tillstyrker finansiellt igångsättnings‐
tillstånd, att nuvarande ambulansstation rivs och att värdet skrivs ned efter att den
nya stationen byggts.
Miljökonsekvenser
Den nya ambulansstationen förses med en solcellsanläggning och fönster med låga k‐
värden för att minska byggnadens miljöpåverkan.
Uppföljning
Ärendet följs upp ekonomiskt enligt Fastighetsenhetens styrdokument. Uppföljning‐
en på verksamhetsnivå görs av Västmanlands sjukhus efter att byggnaden tagits i
bruk.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
2.
3.

Bil 1

Finansiellt igångsättningstillstånd lämnas för uppförande av en ny ambulans‐
station i Köping till ett beräknat investeringsbelopp om 43,25 miljoner kronor.
Nuvarande ambulansstation i Köping rivs efter att den nya stationen tagits i
drift.
Det bokförda värdet skrivs ned efter att den nya stationen tagits i drift.

Protokollsanteckning
Birgitta Andersson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
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Energihandlingsplan för Landstinget Västmanland
LTV 150533

Sammanfattning
Fastighet inom förvaltningen Verksamhets‐ och Ledningsstöd har tagit fram en
energirapport gällande Landstinget Västmanlands energiarbete.
Beskrivning av ärendet
Den framtagna rapporten beskriver bland annat nuläget, hur arbetet bedrivits
historiskt, energiförbrukning, myndighetskrav och framtid med mera.
Energirapporten ligger till grund för en framtida energihandlingsplan. Energi‐
handlingsplanen kommer att beskriva Landstinget Västmanlands fortsatta
energiarbete. I planen ställs också de mål upp som Landstinget Västmanland ska
arbeta mot samt vilka tidplaner som ska gälla.
Invånarperspektiv
En energihandlingsplan gynnar Landstinget Västmanlands energiförbrukning och
energikostnader vilket i sin tur genererar ett mervärde för invånarna i länet.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnaden för framtagandet av energihandlingsplanen ryms inom Fastighets
nuvarande ramar och verksamhet. Det framtida genomförandet av handlingsplanen
ska samordnas med beslutade investeringsplaner.
Miljökonsekvenser
Energihandlingsplanen är ett led i landstingets miljöarbete som syftar till att
tillgodose samt värna en långsiktig och hållbar användning av naturresurser. Den
bidrar till det systematiskt arbetet med att förebygga viktiga miljökonsekvenser.
Uppföljning
Energieffektivisering är ett uppdrag i Verksamhets‐ och ledningsstöds
förvaltningsplan och Fastighets verksamhetsplan och följs löpande upp i
delårsuppföljningar och årsbokslut.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 102

Landstingsdirektören får i uppdrag att till december 2015 ta fram en
landstingsövergripande energihandlingsplan.

Strategier för ökad delaktighet i hälso‐ och sjukvården för patienter, närstående och patient‐
eller brukarorganisationer
LTV 150463

Samverkansnämnden Uppsala‐Örebroregionen behandlade vid sammanträdet
2015‐03‐10 en fråga om strategier för ökad delaktighet i hälso‐ och sjukvården för
patienter, närstående och patient‐ eller brukarorganisationer. Nämnden beslutade
att strategierna ska utgöra policy för nämndens egen verksamhet i tillämpliga former
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samt att rekommendera landsting och regioner att anta strategierna som sina egna.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 103

Landstinget följer Samverkansnämndens rekommendation och antar Strategier
för ökad delaktighet i hälso‐ och sjukvården för patienter, närstående och
patient‐ eller brukarorganisationer som sina egna.

Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna
m.m. för år 2015
LTV 150328

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att godkänna
överenskommelse med staten om statens bidrag till landstingen för kostnader för
läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
§ 104

Informationen noteras.

Ianspråktagande av medel för löneöversyn
LTV 150535

Baserat på den analys av löneläget som genomförts har medel avsatts i en särskild
personalpolitisk pott för strategiskt riktade lönesatsningar för medarbetare inom
Vårdförbundets avtalsområde. Satsningen är utöver ordinarie löneöversyn och ska
ses som en del i en långsiktig strategi för att vidareutveckla lönestrukturen inom
Landstinget Västmanland.
Den extra riktade lönesatsningen för Vårdförbundet avtalsområde fördelas enligt
följande kriterier:


Ett steg ska tas mot en lönestruktur som i högre grad premierar vidare‐ och
specialistutbildning. Det långsiktiga målet är att skillnaden i medianlön mellan
grund‐ och vidareutbildade ska öka markant.



Löneutvecklingen för barnmorskor på avdelning ska vara fortsatt positiv. Med
hänsyn taget till resultat och bidrag till verksamhetens mål ska gruppen inom
Landstinget Västmanland på sikt vara löneledande inom Vårdförbundets
avtalsområde, sett till medianlön.



Särskild hänsyn ska tas till grupper där det finns särskilda svårigheter att behålla
och rekrytera medarbetare.

Arbetsutskottet har 2014‐12‐02 beslutat att ovanstående inriktningar ska tillämpas
vid genomförande av löneöversyn 2015.
Vid fastställande av Landstingsplan och budget i Landstingsstyrelsens extra samman‐
träde 2014‐12‐17 avsattes 30 miljoner kronor i en särskild personalpolitisk pott för
bland annat riktade lönesatsningar.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

Ur anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2015 tas 30 miljoner kronor i
anspråk som reserverats för särskild personalpolitisk pott enligt följande
fördelning: Västmanlands sjukhus 24,445 miljoner kronor, Psykiatri, primärvård
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och habiliteringsverksamhet (Psykiatri) 5,470 miljoner kronor, Verksamhets‐ och
ledningsstöd (Resursenheten) 85 000 kronor.
§ 105

Ianspråktagande av reglerat resultat för Centrum för klinisk forskning
LTV 150536

Landstingsfullmäktige behandlade 2015‐04‐22 § 36 förslag till resultatreglering för
2014 års verksamhet.
Resultatregleringsmodellen innebär att det i landstingsstyrelsens anslag ska finnas
medel som verksamheterna utifrån tidigare uppkomna överskott kan erhålla efter
beslut i landstingsstyrelsen.
Reglerat resultat för Centrum för klinisk forskning (CKF) föreslås bli 3 miljoner kronor,
vilka CKF önskar ta i anspråk.
Medlen ska användas för fortsatt satsning på stora projekt inom områdena cancer
(bröst‐ och kolorektal), hjärt‐ och kärlsjukdomar samt psykiatri. Medlen kommer
också att användas för att i ett läge av god tillströmning av doktorander utöka
landstingets två utlysningar av forskningstid.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
2.
§ 106

Godkänns att Centrum för klinisk forskning får ianspråkta reglerat resultat från
2014 på 3 miljoner kronor.
Finansiering sker ur anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2015.

Yttrande över remiss från Socialdepartementet, Läkemedelsverkets redovisning av
regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel
LTV 150220

Socialdepartementet har överlämnat Läkemedelsverkets redovisning av regerings‐
uppdrag avseende homeopatiska läkemedel till Landstinget Västmanland för
yttrande.
Föreligger förslag till yttrande.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
§ 107

Förslaget överlämnas till Socialdepartementet som Landstinget Västmanlands
yttrande.

Månadsrapport mars 2015 för Landstinget Västmanland
LTV 150537

Enligt Kommunallagen 6 kap, 2 § ska styrelsen uppmärksamt följa de frågor som kan
inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Föreligger en rapport på landstingsnivå som beskriver utfallet till och med mars
månad 2015 samt en helårsprognos.
För helåret prognostiseras resultatet till 75 miljoner inom intervallet plus 20 miljoner
till minus 20 miljoner. Budgeterat resultat är 75 miljoner. Förändringen på
75 miljoner jämfört med helårsprognosen i februarirapporten är att i denna prognos
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ingår återbetalningen från AFA Försäkring och högre realisationsvinster från
pensionsmedelportföljen.
Fortfarande kvarstår det grundläggande problemet att få balans mellan verksamhet
och ekonomi inom den västmanländska sjukvården. Det totala underskottet för
förvaltningarna Västmanlands sjukhus och Primärvård, psykiatri och habiliterings‐
verksamhet beräknades i den prognos verksamheterna gjorde utifrån februariutfallet
till ‐149 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen är fortfarande hög både i jämförelse
med plan och hur intäkterna ökar.
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. Att rekrytera och behålla medarbetare är en avgörande faktor.
En annan är arbetet med genomlysning och förbättring av flöden/processer samt det
pågående arbetet med att utveckla produktionsstyrningen.
Landstingsstyrelsens presidium och ansvariga landstingsråd har sedan tidigare i
uppdrag att vid resultatdialogen följa upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet
inom den sjukvårdande verksamheten samt programarbetet.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
§ 108
Bil 2

Landstingets totala månadsrapport läggs till handlingarna.

Anmälningsärenden
a)

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015‐03‐11.

b)

Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västmanlands kommuner och
landsting 2015‐03‐13 och extra styrelsemöte 2015‐03‐27.

c)

Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Västerås 2015‐02‐20 och
2015‐03‐20.

d)

Protokoll från sammanträde med Norra Västmanlands samordningsförbund
2015‐03‐05.

e)

Protokoll från sammanträde med DU‐nämnden 2015‐03‐13.

f)

Protokoll från sammanträde med Samverkansnämnden Uppsala‐Örebroregionen
2015‐03‐10.

g)

Protokoll från sammanträde med direktionen för Västmanlands samtrafikförbund
2015‐03‐17.

h)

Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västmanlandsmusiken
2015‐03‐20.

i)

Årsredovisning 2014 från Norra Västmanlands Samordningsförbund.

j)

Årsredovisning 2014 från Samordningsförbundet Västerås.

k)

Årsredovisning 2014 från Västmanlands Samtrafikförbund (LTV 150442).

l)

Årsredovisning 2014 från Västmanlands Tolkservice.

m)

Skrivelse från Statens offentliga utredningar, Antiziganism (LTV 150001‐26).

n)

Beslut från Datainspektionen, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ‐
Behovs‐ och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller
(LTV 130954‐5)
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o)

p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)

w)
x)
y)
z)

Granskningsrapport från landstingets revisorer, Löpande granskning av den interna
kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden (KOST 150008). Besvaras av
Kostnämnden.
Granskningsrapport från landstingets revisorer, Löpande granskning av den interna
kontrollen i administrativa rutiner (LTV 150502).
Granskningsrapport från landstingets revisorer, God ekonomisk hushållning
(LTV 150500).
Granskningsrapport från landstingets revisorer, Anläggningsredovisning
(LTV 150499).
Remiss från Socialdepartementet, Sedd, hörd och respekterad ‐ Ett ändamålsenligt
klagomålssystem i hälso‐ och sjukvården, SOU 2015:14 (LTV 150383).
Remissen besvaras vid sammanträdet 2015‐06‐17.
Remiss från Socialdepartementet, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård,
SOU 2015:20 (LTV 150423). Remissen besvaras vid sammanträdet 2015‐06‐17.
Remiss från Socialdepartementet, Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21
(LTV 150428). Remissen besvaras vid sammanträdet 2015‐06‐17.
Remiss från Socialdepartementet, Rapport från Socialstyrelsen: Landstingens
faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar, (LTV 150429).
Remissen besvaras vid sammanträdet 2015‐06‐17.
Remiss från Socialdepartementet, För kvalitet ‐ Med gemensamt ansvar, SOU
2015:17 (LTV 150441. Remissen besvaras vid sammanträdet 2015‐06‐17.
Remiss från Socialdepartementet, Patientrörlighet inom EES ‐ vissa kompletterande
förslag, Ds 2015:18 (LTV 150487).Remissen besvaras vid sammanträdet 2015‐06‐17.
Remiss från Utbildningsdepartementet, Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52
(LTV 150436). Remissen besvaras vid sammanträdet 2015‐06‐17.
Remiss från Utbildningsdepartementet, För framtidens hälsa ‐ en ny läkarutbildning,
SOU 2013:15 (LTV 150486). Remissen besvaras vid sammanträdet 2015‐06‐17.

Landstingsstyrelsen beslutar
1.

t o m sid 62

lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐05‐

Denise Norström

Lena Johansson

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐05‐
intygas:
Christina Ersson

