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Organ

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Plats

Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 19 augusti 2015

Ledamöter

Denise Norström (S), ordförande
Lena Johansson (S)
Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande
Andreas Porswald (MP)
Tomas Högström (M)
Maria Dellham (M)
Helena Hagberg (FP)

Ersättare

Pernilla Rinsell (MP), § 64 a
Malin Gabrielsson (KD), § 64 a

Övriga

Monica Berglund, landstingsdirektör
Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Mats Beskow, HR‐direktör
Lennart Iselius, hälso‐ och sjukvårdsdirektör
Fredrik Holst, finanschef, § 64 c
Håkan Wittgren, sjukhuschef
Christina Jogér, förvaltningschef
Marianne Bergendal, förvaltningschef
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Lars Öhman, IT‐direktör
Tony Arkhag, beredskapshandläggare, § 64 a
Jan Hallberg, administrativ direktör, § 64 a
Carola Lilja, personalchef, Västmanlands sjukhus, §§ 64 b och 65

§ 59

t o m sid 38

Fastställande av föredragningslista
Arbetsutskottet beslutar
1.

§ 60

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av en fråga från Tomas
Högström om avgångsersättning.

Föregående protokoll
Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015‐06‐02 justerats i
föreskriven ordning.

§ 61

Justering
Arbetsutskottet beslutar
1.

Helena Hagberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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t o m sid 38

Nästa sammanträde
Arbetsutskottet beslutar
1.

§ 63

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 16 september.

Beredning av ärenden till landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet bereder ärendena till landstingsstyrelsens sammanträde 2015‐09‐02.
Inga synpunkter på ärendena framförs.

§ 64

Muntlig information
a)

b)

c)

§ 65

Tony Arkhag informerar om utvärderingen av krisövningen Axel, som genom‐
fördes under våren 2015 och där arbetsutskottets ledamöter medverkade i
egenskap av Krisledningsnämnd. Övningen visade att landstingets beredskap för
krissituationer är god. Förbättringsmöjligheter för nämndens del handlar bland
annat om fortsatt arbete med att förbättra struktur och rutiner.
Mats Beskow ger en lägesrapport över arbetet på HR‐området och en översyn
av landstingets arbetsgivar‐ och personalpolitik. Mats Beskow och Carola Lilja
informerar om den medarbetarenkät som ska genomföras under hösten.
Resultatet beräknas redovisas för landstingsstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträdet i november 2015.
Fredrik Holst informerar om finans‐ och pensionsmedelsförvaltning. Sett över
året har pensionsmedelsportföljen ökat i värde med 6,5 procent,vilket är något
bättre än index.

Fråga om avgångsersättning
Tomas Högström framför att media uppmärksammat att en läkare fått avgångs‐
ersättning och ställer frågor om på vilka grunder sådana åtgärder kan ske och hur
frekvent detta är.
Carola Lilja svarar att avgångsersättning är en åtgärd som tillämpas när alla andra
åtgärder är uttömda. I det aktuella fallet innebar det en överenskommelse till följd av
att den berörda läkaren inte under lång tid fungerat i sin yrkesroll. Under det senaste
året har möjligheten använts i fem fall, vilket med tanke på antalet medarbetare i
landstinget kan ses som en ringa omfattning.

§ 66

Avsättning till långsiktig pensionsmedelsförvaltning
LTV 151019

Sammanfattning
Landstinget föreslås sätta av 160 miljoner kronor till pensionsmedelsförvaltning i
syfte att klara de framtida kostnadsökningarna för pensioner.
Beskrivning av ärendet
Intentionen inom målområdet en stark och uthållig ekonomi i landstingsplan 2015 –
2017 är att den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt
klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida genera‐
tioner. En viktig del i detta är att klara de framtida kostnadsökningarna för pensioner.
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För att göra det sätter landstinget årligen av medel motsvarande pensionsskulds‐
ökningen i balansräkningen till pensionsmedelförvaltning.
Pensionsmedelsförvaltning sköts av externa förvaltare i enlighet med den finans‐
policy som landstingsfullmäktige antog 2013‐11‐20 § 135.
Det bokförda värdet på de placerade medlen var 2014‐12‐31 motsvarande cirka
2,5 miljarder kronor. Marknadsvärdet var motsvarande 3,0 miljarder kronor. Den
totala pensionsskulden uppgick till cirka 6,5 miljarder kronor. Med total pensions‐
skuld avses pensionsskulden i balansräkningen (upparbetad efter 1998) och ansvars‐
förbindelsen (inom linjen – skuld upparbetad före 1998).
Invånarperspektiv
Genom en avsättning till pensionsportföljen ökar landstinget möjligheten att klara
framtida kostnadsökningar för pensioner, vilket minskar risken att kostnader skjuts
på framtida generationer.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Skuldökningen i balansräkningen förväntas utifrån KPA:s senaste prognos bli cirka
160 miljoner kronor under 2015. Samtidigt förväntas ansvarsförbindelsen minska till
följd av att utbetalningarna överstiger uppräkningen. I slutet av 2015 förväntas därför
den totala pensionsskulden vara ungefär densamma som vid årets början.
För 2015 föreslås en avsättning på 160 miljoner kronor till pensionsmedelsförvalt‐
ningen. En sådan avsättning, tillsammans med en löpande återinvestering av avkast‐
ningen, medför att andelen placerade pensionsmedel i förhållande till pensions‐
skulden fortsätter att förbättras.
Avsättningen föreslås i huvudsak användas till fastighetsinvesteringar.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Uppföljning
Ingen särskild uppföljning planeras. Avsättningen ingår framöver i pensionsmedels‐
portföljens totala marknadsvärde och syns i de kvartalsvisa pensionsmedels‐
rapporterna som en insättning.
Arbetsutskottet beslutar
1.
§ 67

160 miljoner kronor avsätts till långsiktig pensionsförvaltning.

Fastighetsinvestering i pensionsmedelsportföljen
LTV150602

Sammanfattning
Landstinget föreslås investera upp till 100 miljoner kronor av pensionsmedlen i
ytterligare en fastighetsfond, Aberdeen Fastighetsfond Swedish Balanced.
Formellt finns inget krav i landstingets finansiella regelverk på att beslut om alterna‐
tiva investeringar, till vilken fastigheter klassas, ska fattas av landstingsstyrelsens
arbetsutskott, men i och med att den föreslagna investeringen innebär inlåsning av
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det placerade kapitalet under ett antal år är det viktigt att ärendet är välförankrat
och belyst.
Beskrivning av ärendet
Landstingets pensionsmedelsportfölj, som har ett marknadsvärde på cirka
3,3 miljarder kronor, består i nuläget i princip bara av tillgångsslagen aktier och
räntor. En mindre andel av portföljen, drygt 3 procent, är investerad i fastighets‐
fonder via Aberdeen (under avveckling) och SEB. Fastighetsexponeringen är trots
dessa båda investeringar begränsad och det finns utrymme för ytterligare expo‐
nering. Ambitionen är att komplettera med ytterligare fonder och att den totala
fastighetsexponeringen på sikt ska hamna runt 10 procent av pensionsmedels‐
portföljen.
Riskmässigt placerar sig fastigheter mellan obligationer och aktier. Avkastningen från
fastigheter har historiskt varit ungefär densamma som för aktier. Vid investeringar i
fastigheter är långsiktigheten viktig då utvecklingen på fastighetsmarknaden följer
utvecklingen i den underliggande samhällsekonomin.
Enligt landstingets finansiella riktlinjer ska det innan en eventuell investering i alter‐
nativa tillgångargöras en noggrann gransknings‐ och urvalsprocess. Denna process
ska dokumenteras skriftligt och användas som beslutsunderlag, Detta har skett för
den föreslagna investeringen – Aberdeen fastighetsfond Swedish Balanced. Nedan
sammanfattas fondens viktigaste egenskaper.


Fonden regleras av det så kallade AIFM‐regelverket, direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder (Alternative Investment Fund Managers
Directive), men är juridiskt sett ett svenskt aktiebolag. Konstruktionen är i allt
väsentligt lika som för de fastighetsfonder landstinget redan investerat i.



Fonden investerar i svenska fastigheter och har en bra spridning geografiskt och
över sektorer. Huvuddelen av investeringarna kommer att ske i kontor och
handelsfastigheter.



Fonden är en lågriskfond: ingen belåning, stadigt kassaflöde, investering endast i
likvida fastigheter och marknader.



Fonden har en tydlig hållbarhetsprofil.



Målsättningen för årlig avkastning är inflation + 5 procent (före avgifter).



Målsättning för årlig utdelning är 3‐4 procent.



Fonden har inget slutdatum, men utträdesmöjligheter finns två gånger per år.
Investerare kan nekas utträde under en tid under särskilda omständigheter.
Under de tre första åren är det inte möjligt att avyttra fondandelar. Möjlighet till
försäljning av andelarna till andra professionella investerare finns också.



Välkänd och välrenommerad förvaltare. Aberdeen är en av världens största
kapitalförvaltare och förvaltar betydande fastighetsbestånd runtom i världen.

Sammanfattningsvis bedöms fonden vara en intressant investering för en långsiktig
investerare som landstinget. Kortsiktigt är marknadsutvecklingen svårbedömd. För
att hantera dessa risker är det viktigt att ha en erfaren förvaltare.
Invånarperspektiv
Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för invånarna.
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Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Genom en ökad exponering mot fastigheter i pensionsmedelsportföljen förbättras
totalportföljens riskjusterade avkastning.
Investeringen föreslås finansieras genom att delar av årets avsättning till pensions‐
medelsportföljen ianspråktas. Fonden förväntas starta i slutet av kvartal 3, vilket
innebär att kapitaltillskottet under 2015 blir begränsat. Förvaltaren har upp till två år
på sig att finna lämpliga fastigheter till fonden, vilket innebär att landstinget betalar
in till fonden i omgångar under denna period.
Miljökonsekvenser
Bedömningen är att fonden har väl utarbetade strategier kring hållbarhet. Fonden
strävar efter att integrera hållbarhetsaspekter i sina affärsprocesser. På fondnivå
finns tydliga målsättningar inom exempelvis energiområdet.
Uppföljning
Investeringen följs upp i de ordinarie kvartalsvisa pensionsmedelsrapporterna samt
vid muntliga presentationer i arbetsutskottet. Fonden rapporterar utfall kvartalsvis
och har dessutom en rådgivande kommitté samt årliga investerarmöten där lands‐
tinget ges möjlighet till insyn och påverkan.
Arbetsutskottet beslutar
1.
§ 68

Investering i Aberdeen fastighetsfond Swedish Balanced genomförs med ett
investeringsbelopp på maximalt 100 miljoner kronor.

Yttrande över remiss från Socialdepartementet: Bidrag till glasögon för barn och unga
LTV 150584

Socialdepartementet har överlämnat remiss av skrivelsen Bidrag till glasögon för barn
och unga till Landstinget Västmanland för yttrande. Landstingsstyrelsen beslutade
2015‐05‐27 § 126 att på grund av kort svarstid delegera till arbetsutskottet att yttra
sig över remissen.
Föreligger förslag till yttrande.
Arbetsutskottet beslutar
1.
§ 69

Förslaget överlämnas till Socialdepartementet som Landstinget Västmanlands
yttrande.

Ändring av sammanträdesdatum
Arbetsutskottets inplanerade sammanträde 2015‐11‐11 sammanfaller i tid med SKL:s
kongress som hålls 2015‐11‐10‐‐12. Sammanträdesdatumet föreslås därför ändras till
2015‐11‐16.
Arbetsutskottet beslutar
1.

Arbetsutskottets sammanträde 2015‐11‐11 flyttas till 2015‐11‐16.
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§ 70

Anmälningsärenden
a)

Bil
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b)

Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:17, Tillämpning av
konverteringsregeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen och om
arbetsgivaren skiljt henne från hennes anställning genom att inte konvertera
anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt (LTV 150002‐16).
Protokoll över beslut enligt delegation.

Arbetsutskottet beslutar
1.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐

Denise Norström

Helena Hagberg

Ordförande

Justerare

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

