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Hans Jansson (V)
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Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut
1.

2

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐04‐29 justerats i
föreskriven ordning.
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Justering
Förslag till beslut
1.

4

Tommy Levinsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Förslag till beslut
1.

5

6

Landstingsstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen
den 17 juni 2015.

Muntlig information


Utdelning av stipendium för bästa kandidatsuppsats



Strategi för det tillgängliga landstinget



Kommunikationsstrategi



Medarbetarpolicy



Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping



Delårsrapport 1 2015 för Landstinget Västmanland

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL samt i central
samverkansgrupp 2015‐05‐19.

Ärenden till Landstingsstyrelsen
7

Strategi för det tillgängliga landstinget
LTV 150689

I Landstingsplanen framhålls tillgänglighet som ett viktigt område: det är ett av fyra
strategiområden. Genom att arbeta utifrån en tydlig, långsiktig och övergripande
strategi som ligger till grund för verksamheternas egna arbete med
tillgänglighetsfrågan, kan landstinget på ett resurseffektivt sätt vara en modern
offentlig organisation som skapar förtroende.
Bil 1

I strategin omfattar begreppet tillgänglighet bland annat väntetider vid kontakt för
bokningar och avbokningar, öppettider, begripligt språk, bemötande och fysisk
tillgänglighet.
Handlingsplanen visar på utvecklingsområden samt aktiviteter för att uppnå mål i
tillgänglighetsstrategin.
Förslag till beslut
1.

Strategi för det tillgängliga landstinget med tillhörande handlingsplan godkänns.
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Kommunikationsstrategi
LTV 150690

Bil 2

Landstinget Västmanlands kommunikationsstrategi är en långsiktig och övergripande
inriktningsplan för kommunikation i Landstinget Västmanland. Den utgår från vision
och värdergrund, landstingsplan och relevanta styrande dokument och berör både
kommunikation med allmänheten och kommunikation inom organisationen.
Handlingsplanen tar upp planerade aktiviteter inom olika utvecklingsområden som
kommunikationskompetens, gemensamma budskap och kommunikationskanaler.
Förslag till beslut
1.

9

Kommunikationsstrategin med tillhörande handlingsplan godkänns.

Handlingsplan om delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2016‐2018
LTV 150691

Beskrivning av ärendet
Landstingsfullmäktige beslutade 2014‐12‐17 § 165 att anta programmet Lika möjlig‐
heter till faktiskt och fullständigt deltagande i samhället, för delaktighet för personer
med funktionsnedsättning.
Bil 3

Utifrån programmet har en handlingsplan tagits fram i samarbete med represen‐
tanter från Handikapporganisationerna (HO). Flera aktiviteter i handlingsplanen
handlar om att inventera, identifiera och att skapa organisationer eller modeller för
samarbete, vilket är en förutsättning för det övriga arbetet.
Invånarperspektiv
Invånarperspektivet har beaktats när programmet togs fram. Dialog har skett med
handikapporganisationerna.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förbättringsarbetet kan medföra kostnader under uppbyggnaden. Hur mycket är
dock inte möjligt att beräkna i detta stadium.
Uppföljning
Varje år kommer en uppföljning av arbetet i handlingsplanen att ske i samband med
årsredovisning.
Förslag till beslut
1.

10

Handlingsplan ‐ delaktighet för personer med funktionsnedsättning år 2016‐
2018 godkänns.

Utvärdering Demokratikanalen
LTV 131087

Landstingsstyrelsen beslutade 2013‐11‐27 § 309, om fortsättning för
Demokratikanalen, landstingets kanal för förslag från invånarna via hemsidan ltv.se,
samt att en ny utvärdering skulle ske våren 2015. Beslutet fattades efter behandling i
Demokratiberedningen.
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Enligt Arbetsordning för Landstingsfullmäktige 2014 ‐ 2018 har Beredningen för
invånardialog bland annat till uppgift att löpande hantera landstingets kanaler för
dialog med invånarna, varav Demokratikanalen är en.
Bil 4

Föreligger utvärdering av Demokratikanalen, där det föreslås att Demokratikanalen
permanentas, att gränsen för behandling i Demokratiberedningen sänks till 50 röster
samt att styrgruppen för Demokratikanalen avvecklas eftersom Beredningen för
invånardialog tagit över ansvaret.
Beredningen för invånardialog behandlade utvärderingen vid sammanträdet 2015‐
05‐04.
Förslag till beslut
1.
2.
3.

11

Demokratikanalen permanentas.
Antalet röster som krävs för att ett förslag ska behandlas av Demokrati‐
beredningen minskas till 50.
Styrgruppen för Demokratikanalen avvecklas.

Ianspråktagande av medel för projektet En väg in
LTV 150692

I Landstingsplanen för 2015‐2017 finns finansiering om 5 miljoner kronor för år 2015
och för 2016 (totalt 10 miljoner kronor) avsatt för att underlätta för asylsökande och
nyanlända med kompetens inom hälso‐ och sjukvård att få anställning inom den
Västmanländska sjukvården. Arbetet ska bedrivas i samarbete med bland annat
Arbetsförmedlingen och kommuner. Processen från nyanländ till nyanställd är
reglerad av Socialstyrelsen och olika beroende på var den sökande har utbildat sig.
Bil 5

Projektidén beskrivs i promemorian Projektbeskrivning "En väg in" för
utlandsutbildad vårdpersonal.
Förslag till beslut
1.

12

Ur anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2015 tas 3,81 miljoner kronor i
anspråk av de 5 miljoner kronor som reserverats för att underlätta för
asylsökande och nyanlända med kompetens inom hälso‐ och sjukvård att få
anställning inom den Västmanländska sjukvården, för att under 2015 och 2016
bedriva projektet ”En väg in" för utländsk vårdpersonal.

Ianspråktagande av medel för projekt testmiljö
LTV 150693

Under 2014 påbörjades arbetet att etablera en testmiljö inom Landstinget Väst‐
manland. Projektet är nu aktivt och jobbar med produkter och processbeskrivningar.
Testmiljön är en del av Forsknings‐, innovations‐ och utvecklingsstrategin.
Syftet med testmiljön är att


erbjuda en mötesplats där forskare, innovatörer och företagare samt vård‐
personal och användare kan mötas för att möjliggöra framtagning av lösningar
(produkter och/eller tjänster) som löser reella behov hos de tänkta användarna,
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öka innovationsförmågan inom hälsoteknikområdet och underlätta testning av
olika lösningar inom hälso‐ och sjukvården inom områden som prevention, vård,
rehabilitering och arbetsorganisation,



stärka konkurrenskraften för lokala och regionala innovatörer och entrepre‐
nörer genom att bidra till en lokal och regional utveckling av näringslivet, samt



öka säkerhet, tillfredsställelse och nöjdhet med vården hos enskilda patienter
samt berörda patientorganisationer genom en mer personcentrerad hälso‐ och
sjukvård.

Testmiljön kan genom samarbete med Innovationsslussen öka beredskapen att ta
emot och vara öppen för innovationer i verksamheten. Testmiljön erbjuder en
plattform för testning och utveckling av nya produkter, såväl varor som tjänster och
processer.
Testmiljön har tillgång till landstingets organisation. I samband med uppdrag tecknas
avtal med både aktuellt företag och de landstingsinterna resurser som nyttjas vid
genomförandet av testningar. Kunder till Landstingets testmiljö är främst medicin‐
tekniska företag, företrädelsevis regionala eller nationella. Företag har ofta svårt att
få tillgång till den tänkta målgruppen för sin produkt. Genom testmiljön möjliggörs
för företag att få direktkontakt med slutanvändare för den tänkta produkten, vilket
innebär en effektivisering och kvalitetssäkring av produktutvecklingen. Testmiljön är
således en resurs för företag och innovatörer som behöver tillgång till testmiljö vid
framtagande av nya medicintekniska produkter.
De kostnader som testmiljön kommer att ha omfattar lönekostnader för projekt‐
ledare, lokalkostnad, rese‐ och förtäringskostnader, marknadsföringskostnader,
utbildningsinsatser och material samt lönekostnader för insatser inom testbäddens
aktiviteter.
För finansiering av projekt testbädd 2015 har i anslaget till landstingsstyrelsens
förfogande reserverats 2 miljoner kronor.
Förslag till beslut
1.

13

Ur anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2015 ianspråktas maximalt 2,1
miljoner kronor för finansiering av de kostnader projekt testmiljö under 2015.

Nominering av representant i AB Transitios ägarråd
Kollektivtrafiknämnden beslutade vid sammanträdet 2015‐03‐30 § 31 att föreslå
landstingsstyrelsen att nominera Tommy Levinsson (S) att ingå i AB Transitios
ägarråd. Ägarrådet utses vid Transitios bolagsstämma.
Förslag till beslut
1.

Tommy Levinsson (S) nomineras att ingå i AB Transitios ägarråd.
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Utbildningsbokslut 2014
LTV 150694

Beskrivning av ärendet
Landstingsdirektören har i sitt beslut om högre utbildning i Landstinget Västmanland
(den 4 april 2012, LTV120355) bland annat beslutat att Utbildningsbokslut ska upp‐
rättas. I utbildningsbokslutet för 2014 samlas och tydliggörs de utbildningsinsatser
som utförs inom landstingets utbildningsuppdrag samt relaterade intäkter och
investeringar/kostnader. Analysen görs i syfte att identifiera möjliga åtgärder och
strategier för kvalitetsutveckling och för ett bättre utnyttjande av landstingets
kompetens.

Bil 6

Bokslutet ska ses som en årsrapport och är inte att betrakta som ett ekonomiskt
bokslut som har varit föremål för revision. Liknande bokslut/årsrapporter upprättas i
flera närliggande landsting och kan på sikt, förutom att tjäna den egna verksamhets‐
uppföljningen och –utvecklingen, möjliggöra regionala jämförelser.
Förslag till beslut
1.
15

Utbildningsbokslut 2014 godkänns.

Delårsrapport 1 2015 för Landstingskontoret
LTV 150525

Ärendet kompletteras separat
Bil 7

Föreligger Delårsrapport 1 till och med april 2015 för Landstingskontoret.
Förslag till beslut
1.

16

Delårsrapport 1 till och med april 2015 för Landstingskontoret läggs till
handlingarna.

Delårsrapport 1 2015 för Vårdval
LTV 150525

Ärendet kompletteras separat
Bil 8

Föreligger Delårsrapport 1 2015 för Vårdval.
Förslag till beslut
1.

17

Delårsrapport 1 2015 för Vårdval läggs till handlingarna.

Överenskommelse om tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015
LTV 150582

Bil 9

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att godkänna
överenskommelse med staten om tillgänglighet och samordning för en mer
patientcentrerad vård 2015.
Förslag till beslut
1.

Informationen noteras.
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Uppdrag om yttrande över remiss från Socialdepartementet, Bidrag till glasögon för barn och
unga
LTV 150584

Socialdepartementet har överlämnat remiss av departementsskrivelsen Bidrag till
glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) till Landstinget Västmanland för yttrande.
Svar önskas senast 2015‐08‐20. Eftersom svarsdatum för yttrandet infaller före
höstens första sammanträde med landstingsstyrelsen föreslås att
landstingsstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att yttra sig i ärendet vid
sammanträdet 2015‐08‐19.
Förslag till beslut
1.

19
Bil 10

Landstingsstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att vid sammanträdet 2015‐08‐
19 yttra sig över remiss av departementsskrivelsen Bidrag till glasögon för barn
och unga (Ds 2015:xx)

Anmälningsärenden
a)

Bil 11

f)
g)
h)
i)

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015‐04‐
15.
Protokoll från sammanträde med beredningen för folkhälsa och sjukvård 2015‐
03‐18.
Protokoll från sammanträde med Hjälpmedelsnämnden 2015‐04‐17
Protokoll från sammanträde med Ambulansdirigeringsnämnden 2015‐03‐18.
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västmanlands kommuner och
landsting, VKL, 2015‐04‐24.
Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Västerås 2015‐04‐17.
Protokoll från sammanträde med Domarnämnden 2015‐04‐13.
Skrivelse från Länsstyrelsen Västmanlands län, Året i korthet 2014.
Skrivelse från Västmanlands samverkan för psykisk hälsa, VSPH.

Bil 12

j)

Årsrapport från Inera AB.

Bil 13

k)

Remiss från Socialdepartementet, Bidrag till glasögon för barn och unga (LTV
150584). Besvaras vid arbetsutskottets sammanträde 2015-08-19.

Bil 14

l)

Remiss från Socialdepartementet, Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel, Ds
2015:20 (LTV 150608). Besvaras vid sammanträdet 2015-09-02.

Bil 15

m) Remiss från Finansdepartementet, En kommunallag för framtiden (LTV 150570).
Besvaras vid sammanträdet 2015-10-28.

b)
c)
d)
e)

Förslag till beslut
1.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Ärenden till Landstingsfullmäktige
20

Delårsrapport 1 2015 för Landstinget Västmanland
LTV 150525

Ärendet kompletteras separat.
Bil 16

21

Landstingsplan 2016‐2017
LTV 150695

Bil 17

Landstingsplanen är landstingets främsta styrdokument och uttrycker den politiska
viljan och inriktningen genom övergripande mål och strategier för den verksamhet
landstinget ansvarar för och finansierar. Den ligger till grund för styrningen av all
landstingsfinansierad verksamhet.
Stommen i planen utgörs av sex målområden där den politiska viljeinriktningen
uttrycks, tillsammans med en budgetdel som beskriver ramar och ekonomiska
förutsättningar för uppdraget. Varje målområde har en intentionsformulering som är
riktgivande för de mål som ska nås. Målen är grupperade i resultatmål vilka beskriver
vad som ska uppnås, främst gentemot invånarna, och processmål som beskriver hur
detta ska gå till.
Landstingets målsättning enligt riktlinjen för God ekonomisk hushållning är att det
ekonomiska resultatet över en konjunkturcykel ska motsvara 2 procent av skatter och
statsbidrag.
Denna plan innebär ett steg i riktningen mot att resultatet ska motsvara 2 procent av
skatter och statsbidrag. För 2016 uppgår budgeterat resultat till 100 miljoner kronor,
vilket motsvarar 1,3 procent av skatter och statsbidrag. För 2017 motsvarar det
budgeterade resultatet 1,4 procent av skatter och statsbidrag och för 2018 uppgår
det till 1,5 procent.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1. Intention och mål för målområdet ”En god och jämlik vård och hälsa” fastställs.
2. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ”En god och jämlik vård
och hälsa”:
2.1.

2.2.
2.3.

Berörda nämnder/förvaltningar får i planeringsförutsättningarna i
uppdrag att fortsätta arbetet utifrån framtagna mål och/eller
handlingsplaner.
I planeringsförutsättningarna ska nyttjande av Hälsocenter särskilt
beaktas.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

3. Intention och mål för målområdet ”En livskraftig region” fastställs.
4. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ” En livskraftig region”:
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4.1.

4.2.

4.3.

Berörda nämnder/förvaltningar får i planeringsförutsättningarna i
uppdrag att fortsätta arbetet utifrån framtagna mål och/eller
handlingsplaner.
Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna till berörda
nämnder/förvaltningar fortsätta följa processmålen:
4.2.1.
Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka år från år.
4.2.2.
Antalet utbudskilometer/invånare ska öka.
4.2.3.
Antalet besök till länsteatern, länsmusiken och länsmuséet
ska öka i ett länsperspektiv.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

5. Intention och mål för målområdet ” Nöjda och trygga medborgare” fastställs.
6. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ”Nöjda och trygga
medborgare”:
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

En handlingsplan ska tas fram för att realisera beslut att anta
Samverkansnämndens strategier för ökad delaktighet i hälso‐ och
sjukvården för patienter, närstående och patient‐ eller
brukarorganisationer.
Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna ge berörda
nämnder/förvaltningar i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån
framtagna mål och/eller handlingsplaner.
Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna till berörda
nämnder/förvaltningar fortsätta följa processmålen:
6.3.1.
Ökad användning av Mina vårdkontakter
6.3.2.
Ökad tillgänglighet till 1177
6.3.3.
Preciserade väntetider i vården
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

7. Intention och mål för målområdet ”En säker och kostnadseffektiv verksamhet av
god kvalitet” fastställs.
8. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ” En säker och
kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet”:
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna ge berörda
nämnder/förvaltningar i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån
framtagna mål och/eller handlingsplaner.
Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna till
nämnder/förvaltningar gå vidare i arbetet med nya lösningar för
förbättrad kompetensanvändning och vårdnära service.
Landstingsstyrelsen ska fortsätta arbetet med Hälsa och sjukvård 2025
och utifrån denna ta fram en handlingsplan för utformning av
vårdutbud och val av strategiska samarbeten inom och utom regionen.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.
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9. Intention och mål för målområdet ”Stolta och engagerade medarbetare och
uppdragstagare” fastställs.
10. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ”Stolta och engagerade
medarbetare och uppdragstagare”:
10.1.

10.2.

Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna ge nämnder och
förvaltningar i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån framtagna mål
och/eller handlingsplaner inom prioriterade områden.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

11. Intention och mål för målområdet ”En stark och uthållig ekonomi” fastställs.
12. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ”Stolta och engagerade
medarbetare och uppdragstagare”:
12.1.

12.2.

Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna till nämnder och
förvaltningar arbeta in att verksamheten ska bedrivas inom given
ram/fastställd budget.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

13. Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2016 fastställs till 10,88 kronor per
skattekrona.
14. Utdelningen från forskningsfonden för 2016 fastställs till 1 miljon kronor.
15. Ram om 4,6 miljoner kronor till landstingets revisorer fastställs.
16. Ram om 4,0 miljoner kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli
fastställs.
17. Ramen för 2016 års investeringar fastställs till 505 miljoner kronor.
18. Planeringsunderlag för investeringar fastställs för 2017 till 480 miljoner kronor
och för 2018 till 480 miljoner kronor.
19. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över investeringsramarna inför
planperioden 2017 – 2019 utifrån det så kallade NOD‐projektet.
20. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med investeringspolicyn fastställa
investeringsplanen för 2016.
21. Landstingsstyrelsen har under planperioden rätt att nyupplåna, det vill säga öka
landstingets skulder under planperioden, med totalt 400 miljoner kronor till 800
miljoner kronor fastställs.
22. Landstingsstyrelsen har under planperioden rätt att omsätta lån, det vill säga
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
planperioden fastställs.
23. Bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor.
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24. Resultat‐, kassaflödes‐ och balansbudget för 2016 samt planer för 2017 och 2018
fastställs.
25. 2016 års ramar samt planer för 2017 och 2018 för förvaltningarna fastställs och
landstingsstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och
ekonomisk ersättning.
26. 2016 års ramar samt planer för 2017 och 2018 för övrig verksamhet fastställs.
27. Budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2016 samt planer för 2017
och 2018 fastställs.
28. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att vid behov omfördela medel mellan de olika
ramarna.
29. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fördela reserverade medel för satsningar till
respektive verksamhet.
30. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om de medel som inte
reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande.
31. Landstingsplanen i sin helhet fastställs.
32. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att
identifiera kostnadsdämpande åtgärder för uppnå balans vid ingången av 2018.
22

Medarbetarpolicy
LTV 150526

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I Landstingsplan för 2015 ‐ 2017 återfinns uppdraget ”att se över och vidareutveckla
landstingets personal‐ och arbetsgivarpolitik med särskilt fokus på kompetensför‐
sörjning, lönebildning och arbetsmiljö”. Landstingsstyrelsen har i planeringsförutsätt‐
ningar uppdragit till Landstingskontoret att ansvara för uppdraget. Arbetet bedrivs
som ett samarbete mellan Centrum för HR, Centrum för Kommunikation och
Utvecklingsenheten.
Bil 18

Som ett första steg i uppdraget har ett förslag till medarbetarpolicy arbetats fram i
samverkan mellan HR‐funktionen, chefer och nyckelpersoner från verksamheterna
samt fackligt förtroendevalda.
Nuläge
Landstinget Västmanland har i nuläget ingen medarbetarpolicy utan denna har
arbetats fram i syfte att:


fungera som stöd och vägledning för landstingets chefer i arbetet med
kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö,



vara vägledande för verksamheters och medarbetares arbete,



fungera som stöd i landstingets arbete med processutveckling, samt
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stödja landstingets långsiktiga utveckling mot vision i enlighet med
landstingsplanen.

Fortsatt arbete
Nästa steg i uppdraget omfattar en analys av nuläget inklusive gapanalys och fram‐
tagande av förslag till handlingsplan för implementation av medarbetarpolicyn.
Implementationen kommer att samordnas med en rad viktiga utvecklingsarbeten i
våra förvaltningar och även med resultatet från pågående arbeten inom områdena
lönestrategi, arbetsmiljö och processutveckling.
Ambitionen med implementationen av medarbetarpolicyn, och det fortsatta arbete
med översynen av personal‐ och arbetsgivarpolitiken, är att det ska bidra till att
Landstinget Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare med en tydlig personal‐
och arbetsgivarpolitik som främjar en god arbetsmiljö och en kultur som stödjer
processutveckling. Att attrahera och behålla rätt medarbetare och därmed minska
personalomsättningen, får på både kort‐ och lång sikt en gynnsam påverkan på
ekonomin. Detsamma gäller en ökad förmåga att utveckla landstingets processer. Ett
medvetet arbete med organisationskulturen kommer att vara ett kraftfullt bidrag till
att verksamheten når sina mål.
Invånarperspektiv
Indirekt är medarbetarpolicyn ett steg i Landstingets ambition att vara en attraktiv
arbetsgivare och att bedriva och utveckla verksamheten med invånarna i fokus.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Uppföljning
Medarbetarpolicyn kan komma att bli föremål för uppföljning genom internkontroll
eller annan form av egenkontroll.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
23

Förslaget till medarbetarpolicy fastställs.

Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping
LTV 150696

Sammanfattning
Bil 19

En lokalförsörjningsplan har tagits fram gällande sjukhusområdet i Köping.
Lokalförsörjningsplanen anger inriktningen för sjukhusets utveckling under
tidsintervallet 2015 till 2025.
Beskrivning av ärendet
Uppdraget för Västmanlands sjukhus Köping är att vara ett akutsjukhus med
inriktning akutmedicin. Sjukhuset ska också ombesörja sjukvård av karaktären
närsjukvård. Upptagningsområdet är Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar,
och för akutmedicin även Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.
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Sjukhusområdet i Köping är byggt till allra största delen under 60‐ och 70‐talen.
Lokalplaneringen är omodern och ger inte goda förutsättningar för vårdflöden,
patientsäkerhet och arbetsmiljö. Byggnaderna har gamla tekniska system och
energiförbrukningen är hög.
Sjukhusområdet behöver utvecklas och förbättras för att anpassas till de krav som
finns idag.
Invånarperspektiv
Ett modernt fungerande sjukhus ger förutsättningar för landstinget att ge invånarna i
upptagningsområdet en god vård.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Lokalförsörjningsplanens olika delprojekt innebär framtida investeringar. Planen finns
som underlag för landstingsplanen och för landstingets 10‐årsplan för fastighets‐
investeringar. De 3‐åriga investeringsplanerna beslutas sedan av landstingsstyrelsen
och aktualiseras årligen.
Landstingets lokalförsörjningsprocess omfattar därefter beslut av styrelsen för en‐
skilda projekt vid lokalplanering, projektering och igångsättningstillstånd.
Miljökonsekvenser
Lokalförsörjningsplanens olika ny‐ och ombyggnationer innebär minskad energiför‐
brukning och därmed minskad miljöbelastning. Den harmoniserar med landstingets
plan för energieffektivisering.
Uppföljning
Varje delprojekt kommer löpande att följas upp genom fastighetsinvesterings‐
processen.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
24

Den framtagna lokalförsörjningsplanen för Västmanlands sjukhus Köping
godkänns.

Barnbokslut 2014
LTV 150697

Beskrivning av ärendet
Bil 20

I landstingsplanen finns angivet att ett barnbokslut ska upprättas årligen. 2014 års
bokslut konstaterar att en organisation finns för arbetet. Det syns även att en del
aktiviteter som är långsiktiga är påbörjade under året. En del aktiviteter kommer
aldrig att kunna bli klara utan är ständigt pågående, åtminstone ett antal år framöver.
Invånarperspektiv
Att arbetet pågår får många positiva konsekvenser för barnen som invånare, men
ingen dialog har hittills ägt rum med barnen.
Uppföljning
Arbetet utifrån barnkonventionen och barnens rättigheter kommer även
fortsättningsvis att följas upp årligen.
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Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
25

Barnbokslut 2014 godkänns.

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
LTV 150552

Ett kommunalförbund för svenskt ambulansflyg föreslås bildas med säte i Umeå för
att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplansverksamheten och
överta befintligt samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten från
den 1 januari 2016.
Den ordinarie driftsstarten förväntas ske i början av 2018. Fram till dess fortsätter
uppbyggnaden av organisationerna så att verksamheten står redo vid ordinarie
driftsstart.
Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg avser att äga och finansiera de
upphandlade flygplanen. Kommunalförbundet skall inte sköta drift eller underhåll av
planen utan tecknar avtal med operatör som reglerar förhållanden och ansvar för
respektive part.
Bil 21

Föreligger bakgrundsbeskrivning med förslag till förbundsordning, samverkansavtal,
andelskapital och preliminär budget.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
26

Ett kommunalförbund bildas tillsammans med övriga landsting/regioner i
Sverige: Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i
Kalmar län, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra
Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget
Västernorrland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg,
Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.
Förslag till förbundsordning godkänns.
Förslag till samverkansavtal godkänns mellan förbundet och Västerbottens läns
landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting
därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting.
Andelskapitalet betalas per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4.
Preliminär budget godkänns enligt bilaga 5a som ställs till förbundets
förfogande.
20 % av förbundets fasta kostnader betalas för preliminär budget per 5 januari
2016 enligt bilaga 5b.
Samverkansnämnden får i uppdrag att nominera ledamot till förbundets
styrelse.

Inköp av fem LX 14‐tåg
LTV 150698
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Ungdomskort för resor inom länet
KTM 150044

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafiknämnden föreslår att ungdomar under 20 år i hela länet erbjuds ett
nytt månadskort för resor med buss inom kommunen alternativt resor med buss eller
tåg mellan kommunerna. Förslaget är att detta ungdomskort ska införas i samband
med tidtabellsskiftet den 16 augusti 2015.
Ungdomar i Västerås kommun kan i dag köpa ett månadskort för 275 kronor för resor
med buss. Motsvarande kort saknas i de övriga kommunerna i länet och det finns
heller inget månadskort för ungdomar som reser mellan kommunerna. Förslaget är
att priset för det nya ungdomskortet för resor inom eller mellan kommunerna ska
vara hälften av motsvarande vuxenkort för en zon eller sträcka, vilket innebär ett
intervall mellan 280 och cirka 680 kronor per månad utifrån dagens taxor.
Produkten har länge efterfrågats från kommunalt håll.
Invånarperspektiv
Ett nytt ungdomskort skulle innebära att ungdomar kan resa på samma villkor i hela
länet. Det nya ungdomskortet kommer att vara mest prisvärt för de ungdomar som
reser ofta. För dem som reser mer sällan kommer de nuvarande 20‐resors‐ eller 10‐
resorskorten att finnas kvar.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Utifrån ett ”worst case”‐scenario bedöms en initial intäktsminskning uppgå till
460 000 kronor för kollektivtrafiken i länet. Det totala intäktsbortfallet kommer att
påverka både kommunalt finansierad trafik samt landstingsfinansierad trafik.
Beräknat enligt dagens fördelning av kommunala linjer och landstingslinjer skulle
intäktsbortfallet bli upp till 340 000 kronor per år för landstingslinjerna samt 120 000
kronor per år för de kommunala linjerna. Intäktsminskningen bedöms rymmas inom
Kollektivtrafikmyndighetens budget.
Över tid är förhoppningen att den nya produkten ska upplevas som mer prisvärd,
vilket i sådant fall leder till ett ökat resande samt att intäkterna ökar.
Miljökonsekvenser
Det är positivt för miljön om fler ungdomar reser kollektivt.
Uppföljning
Kollektivtrafikförvaltningen gör månadsvisa uppföljningar av intäkter och kostnader
för kollektivtrafiken.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Ett nytt månadskort för ungdomar under 20 år införs från och med den 16
augusti 2015. Kortet ska avse resa med buss inom hemkommunen samt med
buss eller tåg mellan två kommuner för ett pris motsvarande hälften av
vuxenkort för en zon eller sträcka.
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Enhetligt biljettpris för tåg och buss
KTM 150046

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafiknämnden föreslår att dagens färdmedelstillägg för tåg på 30‐
dagarskortet och årskortet tas bort i samband med tidtabellsskiftet den 16 augusti
2015.
De resenärer som pendlar mellan två orter och som kan välja mellan att resa med
buss eller tåg väljer i dag att köpa ett pendlarkort för buss eller att betala ett
pristillägg för att även resa med tåget. Detta pristillägg uppgår i genomsnitt till 24
procent. På vissa sträckor har överströmingen till buss varit kraftig, exempelvis
Hallstahammar‐Västerås, vilket i sin tur har lett till behov av förstärkningstrafik med
buss.
Invånarperspektiv
Om färdmedelstillägget tas bort blir prissättningen tydligare. Kortet kommer även att
leda till en ökad tillgänglighet då resenärerna på berörda sträckor inte behöver
förhålla sig till olika priser för tåg respektive buss. En enhetlig produkt för att resa en
sträcka innebär en sådan förenkling för resenärerna som är en viktig del för att öka
resandet och kundnöjdheten.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
För att kunna ge en översiktlig bild av hur stor intäktsminskningen skulle kunna bli
om pristillägget för tåg tas bort har beräkningar gjorts på sträckorna mellan Sala och
Västerås samt Surahammar och Västerås. I siffrorna redan har hänsyn ej tagits till en
trolig resandeökning på grund av det lägre priset.
På sträckan Sala‐Västerås är bedömningen att ett borttaget pristillägg leder till en
initial intäktsminskning på upp till ca 130 000 kronor per år. Intäktsbortfallet mot‐
svarar cirka nio procent av intäkterna för 30‐dagars‐ och årskorten på den sträckan.
På sträckan Surahammar‐Västerås är bedömningen att ett borttaget pristillägg leder
till en initial intäktsminskning på upp till ca 70 000 kronor per år. Det motsvarar cirka
fem procent av intäkterna för 30‐dagars‐ och årskorten på den sträckan.
Övriga sträckor har inte beräknats. Främst sträckorna Västerås‐Hallstahammar
Västerås‐Köping‐Arboga kan komma att ge intäktsbortfall i motsvarande grad.
Miljökonsekvenser
Om pristillägget för att resa med tåg tas bort kommer det sannolikt att ske en
överströmning från buss till tåg, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Förslaget bedöms
även öka det kollektiva resandet vilket också är positivt ur miljöhänseende.
Uppföljning
Kollektivtrafikförvaltningen gör månadsvisa uppföljningar av intäkter och kostnader
för kollektivtrafiken.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Pristillägget för tågresor på 30‐dagarskortet och på årskortet tas bort från och
med den 16 augusti 2015.
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Höjd tilläggsavgift för kollektivtrafik
KTM 150045

Sammanfattning
Enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik får tilläggsavgift tas ut i
kollektivtrafiken utöver priset för biljett. Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland
har sedan tidigare tillstånd från Transportstyrelsen att ta ut en tilläggsavgift på högst
1000 kronor. Den tilläggsavgift som idag tas ut då resenär inte kan visa giltig biljett är
500 kronor därtill tas en administrativ avgift ut och kostnaden för en giltig biljett på
aktuell sträcka tillkommer.
Kollektivtrafiknämnden föreslår en höjd tilläggsavgift så att avgiften för den som
reser utan att kunna visa upp en giltig biljett uppgår till totalt 1 000 kronor. Avgiften
inkluderar priset för giltig biljett samt tilläggsavgift.
Bakgrund
Drygt hälften av de tilläggsavgifter som utfärdats de senaste 12 månaderna har
utfärdats för att en vuxen person åkt på ungdomsbiljett. En vuxen resenär som åker
på en ungdomsbiljett och klarar sig undan kontroll under två månader har ”tjänat in”
eventuell tilläggsavgift med dagens tilläggsavgift på 500 kronor.
En höjning av tilläggsavgiften till 1 000 kronor skulle innebära att Västmanland
hamnar i nivå med tilläggsavgifterna i övriga landet.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
30

Från den 16 augusti 2015 höjs tilläggsavgiften till totalt 1 000 kronor för resande
utan giltig biljett.

Motion om kreativt centrum för utbildning, forskning och innovation
LTV 150111

Bil 22

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015‐01‐23 att en utredning
görs om förutsättningar för att etablera ett kreativt centrum för utbildning, forskning
och innovation.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015‐02‐18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
För att stimulera till den forskning, utbildning och innovation finns inom landstingets
verksamheter idag bland annat Centrum för klinisk forskning, Lärcentrum,
Innovationsslussen och EKU (där organisationen för AT/ST‐tjänstgöring och
sjuksköterskeutbildning samt biblioteket ingår). EKU är en viktig faktor för
kunskapsstyrningen i landstinget.
Innovation är en viktig komponent i landstingets verksamhet. I dagsläget håller de två
testbäddar som finns i organisationen, vid Västmanlands sjukhus och vid
Hjälpmedelscentrum, att samordnas verksamhets‐ och personalmässigt. Arbetet
med innovationssluss kommer att knytas till denna verksamhet där samlingsnamnet
kommer att vara Landstinget Västmanlands testmiljö. Denna samordning kommer att
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ge landstinget och samverkande parter en betydligt bättre verksamhet för test‐ och
innovationsverksamhet på lång sikt. Lärcentrums utbildningar bör naturligtvis på ett
tydligare sätt spegla testbäddsverksamhet och innovationsverksamhet i samband
med en utveckling av dessa frågor.
Däremot är det tveksamt om det i nuläget är läge för organisationsförändring eller
fysisk samlokalisering. Däremot kan samarbetet fortsätta utvecklas för att på så sätt
utveckla ny kunskap om förbättring och förnyelse av bland annat hälso‐ och
sjukvården.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
31

Motionen anses besvarad.

Motion om drivkrafter för interna utbildare
LTV 150113

Bil 23

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015‐01‐23 att en utredning
görs kring drivkrafter för att stimulera och bibehålla intresset för att vara intern
utbildare inom Lärcentrum.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015‐02‐18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingets interna kompetensutvecklingsenhet, Lärcentrum, har cirka 7 000
deltagare om året, utbildarna är främst anställda inom landstinget. Precis som
motionären skriver i sin motion så är det betydelsefullt för landstinget som
arbetsgivare att stärka den enskilde medarbetaren och lyfta fram vikten av dennes
kunskap och arbetsinsats. Det är också angeläget att sprida de kunskaper som finns
hos enskilda individer så att kunskapen kommer hela landstinget tillgodo och därmed
minska sårbarheten.
Landstinget har genom Lärcentrum och beslut i Hälso‐och sjukvårdgruppen beslutat
att etablera ett utbildarnätverk bestående av egna medarbetare i landstinget.
Internutbildarnas uppdrag består i att dela med sig av sin kompetens och kunskap
inom olika områden där landstinget genom Lärcentrum identifierar väl förankrade
och efterfrågade utbildningar inom ramen för den fastställda utbildningspengen.
Utbildarnätverket ses också som en resurs som bidrar till att utveckla verksamheten
men också bidra till koordination av relationer över gränser.
Internutbildarna i nätverket erbjuds nätverksträffar kring rollen som internutbildare.
De har också erbjudits seminarium med fokus på pedagogik, lärandemål och
utvärdering. För att säkerställa Lärcentrums utbildningar, både ur medicinskt och
pedagogiskt innehåll och upplägg, kommer detta att fortgå under året. Detta sker
som ett bidrag både till att synliggöra och möjliggöra internutbildarens
kompetensutveckling. Att ta på sig utbildaruppdrag värderas positivt i samband med
löneöversyn. Detta bidrar också som en viktig del i att attrahera nya medarbetare
samtidigt som landstinget behåller och utvecklar sina medarbetare och
verksamheter.

FÖREDRAGNINGSLISTA

19 (19)

LS
2015‐05‐27

En del av lärandet är också att ta del av aktuell forskning, kanske också delta i något
forskningsprojekt. Här kan också internutbildare bli en del av det när de är
verksamma som internutbildare.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
32

Motionen anses besvarad.

Motion om att ta tillvara nyanländas kompetens i vården
LTV 150335

Bil 24

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015‐03‐10 att Landstinget
Västmanland utarbetar en metod för att identifiera asylsökande och nyanlända med
kompetens inom hälso‐ och sjukvård tillsammans med berörda myndigheter och
kommuner, samt att Landstinget Västmanland utarbetar ett program för introduktion
för asylsökande och nyanlända med medicinsk kompetens i syfte att uppnå svensk
behörighet och som inkluderar språkundervisning.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015‐04‐22 § 28 d.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget har redan i landstingsplan 2015‐2017 avsatt medel för 2015 och 2016
(sammanlagt 10 miljoner kronor) för att underlätta för asylsökande och nyanlända
med kompetens inom hälso‐ och sjukvård att få anställning inom den
Västmanländska sjukvården. Ett projekt kallat ”En väg in”, som adresserar de förslag
som motionärerna framför, har påbörjats. Något ytterligare program är därför inte
påkallat.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen anses besvarad.

