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Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut
1.

2

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐09‐02 justerats i
föreskriven ordning.
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Justering
Förslag till beslut
1.

4

Birgitta Andersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Förslag till beslut
1.

5

6

Landstingsstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den
28 oktober 2015.

Muntlig information


Landstinget Västmanland i sociala medier



Avtal om regional samverkan



Avtal om vård vid universitetssjukhusen



Nivåstrukturering inom urologisk och gynekologisk cancer



Tioårsplan för fastighetsinvesteringar



Nytt operations‐ och diagnostiskt hus, NOD



Delårsrapport 2 2015 för Landstinget Västmanland

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL samt i central
samverkansgrupp 2015‐09‐22.

Ärenden till Landstingsstyrelsen
7

Förstudie och lokalplanering för Nytt operations‐ och diagnostiskt hus, NOD
LTV 140071

Sammanfattning
Lokalförsörjningsplanen för Västmanlands sjukhus Västerås beslutades av fullmäktige
2012. De behov av större nybyggnationer som aktualiseras där är lokaler för
operation, diagnostik och lokaler för vårdplatser. Vad gäller vårdplatserna avsågs
framförallt kirurgi och infektion.
Bil 1 a

En förstudie om ett nytt operationshus har nu tagits fram. Förslaget är att ett nytt
hus byggs för operation och diagnostik samt att hus 11, 12 och 13 rivs. Hus 11, 12 och
13 omfattar vårdplatser och mottagningar och är sedan länge identifierade för
omfattande renoveringar. Utifrån förstudien föreslås lokalplanering startas för Nytt
operations‐ och diagnostiskt hus, NOD. Dessutom föreslås Västmanlands sjukhus, VS,
starta förstudier för modernisering av vårdplatser och nya lokaler för Infektions‐
kliniken. En viktig del i det fortsatta arbetet är att anpassa ambitionsnivån utifrån
framtida finansieringsmöjligheter.
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Beskrivning av ärendet
Utifrån en framtagen behovsbeskrivning beslutade Landstingsstyrelsen 2014‐01‐29
§ 14 att starta en förstudie kring ett nytt operationshus. I förstudien har alla verksam‐
heter i den så kallade kärnan, hus 07‐10, inkluderats samt Kirurgklinikens och
Infektionsklinikens vårdplatser för vilka det enligt Lokalförsörjningsplanen 2012‐2022
ska planeras nya lokaler. Arbetsnamnet är Nytt Operations‐ och Diagnostiskt hus,
NOD.
Syftet har varit att beskriva vårdens framtida behov och hur en byggnad ska vara
utformad för optimala flöden och resursutnyttjande, hög patientsäkerhet samt för
god patient‐ och arbetsmiljö. Viktig del i det fortsatta arbetet är att anpassa ambi‐
tionsnivån utifrån framtida finanseringsmöjligheter. NOD ska också planeras enligt
gällande miljöprogram. Förstudien har haft som mål att ge beslutsunderlag för
beslutspunkt 2 i landstingets lokalplaneringsprocess.
Hus 11,12 och 13 är som nämnts i mycket stort behov av genomgripande renovering.
Hus 62 används idag av Mikrobiologen och AH‐teamet. Förstudien föreslår att dessa
byggnader rivs.
NOD föreslås placeras på sjukhusets södra sida. Förslaget följer Lokalförsörjnings‐
planens inriktning för expansionsområde. NOD:s bruttoarea (BTA) uppskattas till
38 500 kvadratmeter, inklusive teknikutrymmen. Med de åtgärder som föreslås i
förstudien blir den faktiska ökningen av Västmanlands sjukhus BTA 20 700 kvadrat‐
meter varav 10 200 kvadratmeter utgörs av teknikutrymmen. Verksamheternas
ökning av ytbehovet, lokalarean (LOA), motsvaras av 8700 kvadratmeter. Operations‐
kliniken står för den största ökningen av LOA med cirka 7 000 kvadratmeter.
Ökningen orsakas främst av nya krav på hur operationssalar och intensivvårdslokaler
bör utformas och högre tekniska krav på operationsmiljön.
Enligt en mycket översiktlig tidsplan kan NOD vara färdigbyggt i slutet av år 2020.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Byggnationen av NOD är den största investeringen i den omdaning av sjukhus‐
området i Västerås som beskrivs i Lokalförsörjningsplan 2022. I planen aktualiseras
även andra behov liksom behovet av omfattande renoveringar.
Kostnaden för att bygga NOD beräknas i detta mycket tidiga skede till 1 200 miljoner
kronor och därutöver tillkommer en eventuell påbyggnad av hus 83 (Ny vårdbyggnad,
NVB) för modernisering av vårdplatser som beräknas till 190 miljoner kronor. I
beloppen ingår inte förändringar i kringliggande infrastruktur, medicinteknisk ut‐
rustning eller inventarier. Dessa kalkyler görs i samband med lokalplaneringen, men i
nuläget bedöms dessa kostnader till ytterligare cirka en miljard. Kalkylerna är behäf‐
tade med osäkerhet, då det är mycket tidigt i projektet. Föreslagna investerings‐
nivåer ryms ej inom nuvarande nivåer på investeringsbudgeten.
Ökningen av hyreskostnaden beräknas till 69 miljoner kronor per år. Förbrukningen
av värme, kyla och el kommer att minska med 2,6 miljoner kilowatttimmar per år
vilket motsvarar cirka 1,7 miljoner kronor.
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Miljökonsekvenser
Förbrukningen av värme, kyla och el för Västmanlands sjukhus beräknas minska
väsentligt.
Extern kvalitetsgranskning
Bil 1 b

En extern genomlysning av förstudien har gjorts av PWC på uppdrag av landstings‐
direktören.
Förstudien bedöms med tanke på det tidiga skedet i projektet vara genomförd på ett
relevant sätt. Inför det fortsatta arbetet framförs förslag om vad som särskilt bör
beaktas.
PWC framhåller att de största riskerna utgörs av förändringar i verksamhetens inrikt‐
ning, NOD:s anslutning till befintliga byggnader samt konjunkturläget vid uppföran‐
det. Särskilt understryks behovet av överväganden ur ett verksamhetperspektiv för
att säkra underlaget för dimensionering av NOD. Konsekvenserna av vad som händer
om projektet kraftigt försenas alternativ inte blir av bör också belysas.
PWC rekommenderar att studiebesök görs även internationellt för att följa hur
moderna sjukvårdslokaler utformas utomlands.
Förslag till beslut
1.
2.
3.

8

Lokalplanering startas för Nytt operations‐ och diagnostiskt hus, NOD, med
inriktning på största möjliga yteffektivitet samt kända standarder.
Kvalitetsgranskningens förslag inför det fortsatta arbetet beaktas i arbetet med
lokalplaneringen.
Landstingsdirektören ges i uppdrag att inför Landstingsplanen 2017‐2019 ta
fram principer för finansiering av framtida driftkostnader samt se över nivåer på
investeringsramar.

Uppförande av ny rehabiliteringsbassäng Fagersta
LTV 130607

Sammanfattning
I planen gällande utvecklingen av sjukhusområdet i Fagersta finns uppförandet av en
rehabiliteringsbassäng med som ett prioriterat projekt.
Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsen beslutade 2013‐06‐19 § 173 att lokalplanering och projektering
gällande uppförande av en ny rehabiliteringsbassäng i Fagersta skulle påbörjas.
Lokalplaneringen och projekteringen har nu avslutats och upphandling pågår.
Bassängbyggnaden placeras där nu rivna hus 2 tidigare stod. Mitt hjärta som bedriver
verksamhet i sjukhuset kommer att bemanna bassängen under förutsättning att
villkoren är kostnadsneutrala för dem.
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Den nya bassängbyggnaden uppgår till 1240 kvadratmeter, bruttoyta, varav 658
kvadratmeter utgörs av källarplan och resterande 582 kvadratmeter är markplan. Att
jämföras med nuvarande bassäng i Norrbygården som är cirka 30 kvadratmeter.
Bassängdelen i Norrbygården hyrs in från extern fastighetsägare sedan år 2011 då
den fastigheten såldes.
Den nya bassängen har ett invändigt mått om 15,20 x 6,32/5,00 meter, att jämföra
med den nuvarande som är 6,8 x 4,4 meter. I den större delen av bassängens två
delar kommer en höj‐ och sänkbar botten att monteras. Djupet kan varieras från 0,00
ner till 1,78 meters fritt djup. Vattendjupet i den mindre delen blir 2,10 meter där det
också installeras ett Jetswim‐aggregat. I vattenreningsanläggningen installeras
stängda vattenfilter.
Invånarperspektiv
En bassäng i direkt anslutning till sjukhuset ökar möjligheterna till en fullgod
rehabiliteringsverksamhet för invånarna i Fagersta.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Investeringen beräknas uppgå till 35,0 miljoner kronor. Investeringen finansieras via
hyresavtalet med Mitt Hjärta. Hyreskostnaden uppgår till 2,9 miljoner kronor per år
inklusive städ. Mitt Hjärta kommer att erhålla motsvarande belopp från Vårdval.
Projektet finns med i den antagna fastighetsinvesteringsplanen.
Investeringsrådet har behandlat ärendet och tillstyrker finansiellt
igångsättningstillstånd.
Miljökonsekvenser
En bassängbyggnad påverkar miljön negativt då varmhållning av både byggnad och
vattenmängd kräver mycket energi.
Energianvändningen för den nya bassängbyggnaden beräknas uppgå till 184 kilowatt‐
timmar per kvadratmeter. För att kompensera den ökade energiförbrukningen har
energisnåla material och tekniklösningar valts gällande värmeåtervinning från både
luft och vatten, låga u‐värden på glaspartier och fönster samt tjocklek på isolering.
Vattenreningen kompletteras med en UV‐ljusanläggning för förbättrad rening av
vattnet så att kloranvändandet begränsas.
Den bassäng som finns i Västerås och som invigdes 2010 har som jämförelse en
energianvändningen på 297 kilowattimmar per kvadratmeter. En nytt energisnålare
sätt att bygga minskar miljöpåverkan avsevärt för den bassäng som byggs i Fagersta.
Uppföljning
Ärendet följs löpande upp enligt Fastighetsenhetens styrdokument.
Förslag till beslut
1.

Finansiellt igångsättningstillstånd beviljas gällande uppförande av en
rehabiliteringsbassäng i Fagersta, till en investering av 35,0 miljoner kronor.
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Kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning
LTV 151139

Bil 2

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har inbjudit Landstinget Västmanland att utse
tre kontaktpersoner inför det kommande arbetet med ny regional indelning.
Indelningskommittén har till uppdrag att föreslå en ny läns‐ och landstingsindelning
som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén har
vid överläggningar med SKL:s Arbetsutskott framfört önskemål om att SKL bildar en
referensgrupp. SKL:s arbetsutskott har därför beslutat inbjuda samtliga
landsting/regioner att utse tre ledande politiska företrädare att utgöra länsvisa
kontaktpersoner under arbetet med ny regional indelning. Dessa bör ha som uppgift
att ta ett särskilt ansvar för att samordna diskussionerna i länet och att företräda
länet vid nationella överläggningar och direkta kontakter med kommittén.
De personer som utses av landstings‐ eller regionstyrelsen i respektive län bör
representera majoritet och opposition men även länets kommuner, i förekommande
fall genom regionförbund eller kommunförbund. SKL understryker vikten av att den
primärkommunala sektorn finns representerad i kontaktgruppen.
Förslag till beslut
1.
2.

10

Landstinget Västmanland representeras av Denise Norström och Tomas
Högström.
Primärkommunerna representeras av (person utsedd av Västmanlands
kommuner och landsting, VKL).

Landstingets vårdstipendium 2015
LTV 151217

Vårdstipendiet är i första hand ett medel för att stimulera medarbetarna och visa
uppskattning för förbättringsresultat genom att ge en summa pengar som
medarbetarna inom enheten tillsammans kan göra något för, till exempel för ökad
trivsel eller förbättrad arbetsmiljö.
Det totala beloppet för vårdstipendier är 60 000 kronor att fördelas på max tre
stycken stipendier.
2015 års vårdstipendium kommer att belöna utvecklingsarbeten som ökar
patientsäkerheten. Förbättringsarbetet ska i första hand främja en ökad
teamsamverkan där patienten finns med som en viktig medskapare.
Två ansökningar om årets stipendier har inkommit. Vårdstipendiegruppen lämnar
rekommendationen att landstingets vårdstipendium 2015 med 60 000 kronor
överlämnas till utvecklingsprojektet Införande av patientutbildning riktat mot
dialyskörkort vid dialysmottagningen, Medicinkliniken Västerås.
Målet med införandet av självdialys är att öka patientens delaktighet i vård och
behandling. Detta utvecklingsarbete har sedan starten våren 2014 bidragit till att fem
patienter tagit dialyskörkort utifrån ett utbildningsprogram på åtta veckor.
För patienten har detta inneburit en upplevelse av att bättre känna sin egen kropp,
förstå hur dialysbehandlingen fungerar, trygghet och ansvarstagande, men också en
frihet av att själv kunna vara med och påverka vård och behandling.
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Förslag till beslut
1.

11

Landstingets vårdstipendium 2015 med 60 000 kronor överlämnas till
utvecklingsprojektet Införande av patientutbildning riktat mot dialyskörkort vid
dialysmottagningen, Medicinkliniken Västerås.

Arbetsmiljöpriset Solrosen 2015
LTV 151218

Arbetsmiljöpriset Solrosen är ett vandringspris som instiftades av Landstingshälsan
och delades ut första gången 2005. Syftet med Solrosen är att uppmärksamma och
uppmuntra arbetsplatser som arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö och hälsa
med fokus på enheter som fungerar och vad som är möjligt. Priset vill på så sätt lyfta
och sprida goda exempel och inspirera andra till framgång i arbetsmiljöarbete inom
landstinget. Kontaktperson och budgetansvarig för priset finns vid Centrum för HR.
Ansvaret ligger på HR‐direktören.
Solrosen är ett vandringspris i form av en skulptur av en solros. Priset åtföljs av en
summa av 25 000 kronor som ska komma hela arbetsplatsen till nytta.
Totalt nio nomineringar har inkommit. En jury med representanter från Centrum för
HR, Landstingshälsan och förra årets pristagare samt fackförbunds‐ och
arbetsgivarrepresentanter har utsett tre finalister: Viksäng Irsta vårdcentral,
Ortopedins rehabenhet samt ASN Akut Stroke och Neurologi. Pristagaren kommer att
offentliggöras vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2015‐10‐21.
Förslag till beslut
1.
12

Arbetsmiljöpriset Solrosen 2015 till den föreslagna pristagaren enligt juryns
rekommendation.

Ianspråktagande av reserverade medel för projekt om hjälpmedel och innovation
LTV 150812

Hjälpmedelsnämnden beslutade 2015‐06‐11 § 30 att godkänna att projektet
Hjälpmedel och innovation från och med 2016 ingår som en del av förvaltningen
Hjälpmedelscentrum i form av personell resurs. För ändamålet begär nämnden att
300 000 kronor per år av reserverade medel får tas i anspråk för finansiering av
projektet under 2016 respektive 2017.
Hjälpmedelsnämnden har sedan tidigare ett reglerat resultat på 4 688 000 kronor.
Resultatregleringsmodellen innebär att det i landstingsstyrelsens anslag finns medel
som verksamheterna utifrån tidigare uppkomna överskott kan erhålla för att
disponera. Framställan om ianspråktagande ska dock göras först.
Förslag till beslut
1.

2.
3.

Landstingsstyrelsen godkänner att 300 000 kronor av tidigare reglerat resultat
får ianspråktas 2016 för hjälpmedel och innovation inom förvaltningen
Hjälpmedelscentrum.
Finansiering sker ur anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2016.
Hjälpmedelsnämnden får återkomma med begäran om ianspråktagande av
medel inför 2017.
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Delårsrapport 2 2015 för Landstingskontoret
LTV 151024

14

Delårsrapport 2 2015 för Vårdval
LTV 151024

15

Val av representanter till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 ‐ 2020
LTV 150851

Enligt protokoll från regeringssammanträde 2015‐06‐04, anmält i landstingsstyrelsen
vid sammanträdet 2015‐09‐02 § 207, inrättar regeringen Forum för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015 ‐ 2020. Forumet ska utgöra en mötesplats för dialog
och samverkan mellan regeringen och regionala aktörer med uppgifter i det regionala
tillväxtarbetet samt med statliga myndigheter och vid behov även andra berörda
aktörer och organisationer. Syftet är att föra en kontinuerlig dialog om långsiktiga
och strategiska frågor av betydelse för en hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft.
Landstinget Västmanland erbjuds möjlighet att delta med två representanter vid den
politiska dialogen inom forumet, en från majoriteten och en från oppositionen.
Förslag till beslut
1.

16

Hans Jansson (V) och Tomas Högström (M) utses till Landstinget Västmanlands
representanter i Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 ‐
2020.

Undertecknande av landstingets handlingar ‐ firmatecknare
LTV 141517

Med ändring av beslut 2015‐06‐17 § 170.
Förslag till beslut
1.

17

Landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström – vid förfall för henne
landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande Hans Jansson – och landstings‐
direktören Anders Åhlund – vid förfall för honom administrativ chef Benita Gren
Karlsson – får i uppdrag att på landstingets vägnar från och med 2015‐10‐01 och
tills vidare, dock längst till 2018‐10‐14, underteckna förekommande handlingar
angående köp och försäljning av fast egendom, upplåtelse av servitut och
nyttjanderätt samt i övriga förekommande fall teckna landstingets firma.

Ändring av sammanträdesdatum
Landstingsstyrelsens inplanerade sammanträde 2016‐01‐27 sammanfaller i tid med
en utbildning för Krisledningsnämndens ledamöter. Sammanträdesdatum föreslås
därför ändras till 2016‐01‐26.
Förslag till beslut
1.

Landstingsstyrelsens sammanträde 2016‐01‐27 flyttas till 2016‐01‐26.
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Valärenden
1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott
En ersättare, fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun
Ersättare
1. Karin Thorborg (V), Västerås kommun
2. Utskottet för Tärna folkhögskola
En ledamot och ordförande, fyllnadsval efter Hans Jansson (V), Västerås kommun
Ledamot
1. Karin Thorborg (V), Västerås kommun
3. Beredningen för folkhälsa och sjukvård
En ledamot, fyllnadsval efter Barbro Östling (S), Västerås kommun
Ledamot
1. Jan‐Roman Dostal (S), Västerås kommun
Förslag till beslut
1.

19

Valen förrättas enligt ovan redovisade förslag.

Anmälan av landstingsråd
Vänsterpartiet har utsett Karin Thorborg till landstingsråd till och med 2018‐10‐14.
Förslag till beslut
1.

20

Informationen noteras.

Anmälan av politisk 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.
Tiina Karppinen har tillsatts på 50 procents tjänst för tiden 2015‐09‐07 till och med
2016‐02‐29.
Förslag till beslut
1.

21
Bil 3

Informationen noteras.

Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015‐08‐19
Protokoll från sammanträde med beredningen för folkhälsa och sjukvård 2015‐
08‐26
Protokoll från sammanträde med beredningen för regional utveckling 2015‐08‐
26
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Folktandvården Västmanland AB
2015‐08‐31
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Bil 4

e)

Skrivelse från JO, Riksdagens ombudsmän, Kritik mot Rättspsykiatri
Västmanland, Landstinget Västmanland, för handläggningen av framställningar
om utlämnande av patientjournaler (LTV 140334)

Bil 5

f)

Skrivelse från landstingets revisorer, Förstudie ‐ Landstingets
kostnadsbesparingsprogram (LTV 151148)

Bil 6

g)

Revisionsrapport för kännedom, Intern kontroll ‐ hantering av ersättningar vid
Blodcentralen (LTV 151141)

Bil 7

h)

Revisionsrapport Fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information (LTV
151116). Rapporten besvaras vid sammanträdet 2015‐10‐28.

Bil 8

i)

Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Landstingsservice (LTV
151117). Rapporten besvaras vid sammanträdet 2015‐10‐28.

Förslag till beslut
1.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Ärenden till Landstingsfullmäktige
22

Delårsrapport 2 2015 för Landstinget Västmanland
LTV 151024

Ärendet kompletteras separat
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
23

.

Primärvårdsprogram 2016 – samlade förutsättningar inför 2016, LOV‐kontrakt och Regelböcker
LTV 150792

Landstingsfullmäktige fastställde gällande primärvårdsprogram 2012‐06‐19 § 73.
Landstingsstyrelsen fastställde ekonomiska förutsättningar och kvalitetsmål för 2016
2015‐06‐17 § 152.
Bil 9

Revidering av primärvårdsprogram 2016 har skett enligt den inriktning och inom de
ekonomiska ramar som anges i landstingplanen 2016‐2018.
Det reviderade primärvårdsprogrammet har strukturerats om för att göra det mer
överskådligt och mer likt ett upphandlingsunderlag. Programmet har också reviderats
kopplat till ny/ändrad lagstiftning. Tillämpningsanvisningar för införande av
hälsoundersökningar har arbetats in. Förslag om revidering till följd av beslutad
översyn av den samlade fysioterapiverksamheten i primärvården återkommer som
separat ärende.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

2.

Primärvårdsprogram 2016 godkänns att gälla från och med 2016‐01‐01, med
undantag av regelverket gällande tillämpningsanvisningar för införande av
hälsoundersökningar.
Regelverket gällande tillämpningsanvisningar för införande av
hälsoundersökningar godkänns att gälla från och med 2016‐07‐01.
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Remiss En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
LTV 150570

Bil 10

Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Landstinget Västmanland att lämna
synpunkter på betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24).
För att få en bred politisk förankring har landstingets yttrande först arbetats fram i en
arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Därefter har fortsatt
beredning skett i landstingets demokratiberedning och landstingsstyrelse.
Sammanfattning
Landstinget är positivt till en genomgång och modernisering av kommunallagen och
ställer sig bakom huvuddelarna i förslaget.
I yttrandet framhåller landstinget vikten av det kommunala självstyret. Vidare har
behovet av en djupare analys av de eventuella demokratiska konsekvenserna som
delar av förslaget innebär efterfrågats.
Beskrivning av ärendet
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen
(1991:900). Utgångspunkter för uppdraget har bland annat varit att kommunallagen
även fortsättningsvis ska vara en ramlag och utgå från ett medborgarperspektiv.
Slutbetänkandet föreslår en helt ny kommunallag i syfte att möjliggören en
professionell och effektiv kommunal verksamhet med höga krav på rättssäkerhet.
Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått
stora förändringar. Det är positivt med en kommunallag som står i bättre samklang
med EU‐rätten och den IT‐utveckling som skett under de senaste åren.
Även om utredningen framstår som gedigen saknar landstinget en djupare analys av
de demokratiska konsekvenser som vissa delar i förslaget skulle kunna få. Landstinget
har därför avstyrkt förslag som bland annat innebär att styrelsen ska få fatta beslut
som rör andra nämnders verksamhet, försöksverksamhet med majoritetsstyre samt
att reglera förhållandet mellan landsting och de anställda.
I yttrandet har landstinget utgått från den rubriksättning som finns i betänkandet och
lämnat synpunkter i de delar då förslagen avstyrks.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den föreslagna förändringen om laglighetsprövningar kan innebära ett ökat antal
prövningar vilket ökar landstingets kostnader. Det slopade kravet på kungörelser i
ortstidningar innebär däremot kostnadsbesparingar. Landstinget har i övrigt redan
implementerat flera av de arbetssätt som utredningen förordar.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

25

Landstingsstyrelsens förslag till yttrande över betänkandet En kommunallag för
framtiden (SOU 2015:24) godkänns och överlämnas till Finansdepardementet.

Justering av bolagsdokument avseende AB Transitio
LTV 151192

AB Transitios bolagstämma 2014‐06‐12 beslutade att genomföra förändringar
avseende representanter i valberedning för bolagets styrelse. Med anledning av
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detta gav bolagsstämman styrelsen i uppdrag att i samverkan med ägarrådet
samordna förändringen samt administrera erforderliga justeringar av berörda
bolagsdokument. De bolagsdokument som fordrar justering är aktieägaravtal,
bolagsordning och instruktion för ägarrådet i AB Transitio. Dessutom tillkommer
bolagsdokument om instruktion för valberedning i AB Transitio.
Bil 11

Föreligger förslag till ändringsavtal, och justerat aktieägaravtal, bolagsordning och
instruktion för ägarrådet i AB Transitio samt ny instruktion för valberedningen i AB
Transitio.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Föreliggande förslag till justerade och nya bolagsdokument godkänns.

