Bil 1

Bil 2

Bil 3

Bil 4

Bil 5 a
Oförutsett fastighetsinvesteringar:

Budget oförutsett 2015:

15 mkr

Utfall till och med 2015‐11‐26:

1,8 mkr

Utfallsfördelning:


Nyckel och kortprojekt (länsövergripande) 100 tkr



Utbyggnad hus 22, VSV

850 tkr



Funktionsanpassning SFA, Köping

850 tkr

Prognos 2015‐12‐31:

2, 4 mkr

Bil 5 b

DISPOSITION AV ANSLAGET TILL LS FÖRFOGANDE 2015
2015 finns totalt 360,4 mkr i LS anslag

Reserverat i LS anslag
Testbädd
Utdelning forskningsfonden
Samordnings‐ och tillgänglighetsmiljarden inom sjukvården
Förstärkning primärvården Täckningsgrad, ökat antal ST‐läkare fr 32 till 46 ersättning 75%. Satsning
inom Vårdval, Primärvårdsakuten
Satsning på läkarförsörjning i primärvården
Omställning och kompetensutveckling
Tillgänglighetssatsningar
En väg in (validering utl vårdutbildningar)
eHälsa och min journal på nätet
Övergångsersättning Västmanlands sjukhus
Kostnad avtal Skandionkliniken
Avgiftsfrihet 85‐åringar och äldre
Kostnader för papperslösa och gömda ‐ motsvarande statsbidraget
Ökade hyreskostnader
Kostnader kompetensutv när läkemedelsindustrin och medicinsk teknik upphör med denna finansierin
Ambulansdirigering
Västmanlands teater hyreshöjning, förutsätter satsning från Västerås stad
Ianspråktagande av medel för löneöversyn
Läkemedel Hepatit C
Förkorta väntetiderna till cancervården
Summa reserverat/nyttjat i LS anslag enligt Landstingsplan 2015 ‐ 2017

Beslutade
medel

Prognos
kostnader okt

2 000 000
2 800 000
26 500 000

1 011 000
2 658 500
1 500 000

65 000 000
6 100 000
10 000 000
45 000 000
5 000 000
10 000 000
40 000 000
2 200 000
6 300 000
8 100 000
3 600 000
5 000 000
7 000 000
400 000
30 000 000
10 000 000
13 400 000

51 900 000
6 100 000
8 248 000
45 000 000
1 800 000
6 827 000
40 000 000
2 200 000
6 300 000
3 500 000
0
5 000 000
7 000 000
0
30 000 000
10 000 000
2 142 000

298 400 000

231 186 500

I LS anslag finns 2015 62,0 mkr som buffert/egentligt oförutsett, nedan framgår beslut som tagits med finansiering från dessa medel.
Ambulansdirigering
Resursförstärkning ambulanserna
Prishöjning patientmat utöver 2,3 %
Finansiering 2015 för Samordningsförbundet Västerås mm
Egenstöd vårdbegäran
Västmanlands teater jubileumsfirande
CKF Resultatreglering
Tillägg testmiljö
Hepatit C
Bidrag till sjukhuskyrkan
Politikerutbildning, Folkhälsa och ANDT
Livsstilsskola psoriaspatienter
Etablering av sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping
Fairtradediplomering
Afasidagen
Summa egentligt oförutsett

1 300 000
5 100 000
500 000
200 000
1 200 000
300 000
3 000 000
100 000
19 000 000
40 000
20 000
100 000
225 000
100 000
12 300
31 197 300

Ännu ej ianspråktagit av buffert/egentligt oförutsett

30 802 700

Beräknade tillkommande kostnader i oktoberprognosen

LS anslag 2015
Beräknat överskott i oktoberprognosen

1 300 000
5 100 000
500 000
200 000
1 200 000
300 000
3 000 000
0
19 000 000
40 000
20 000
100 000
225 000
100 000
12 300
31 097 300

8 116 200

360 400 000

270 400 000
90 000 000

Bil 6
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Organ

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Plats

Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 14 oktober 2015

Ledamöter

Denise Norström (S), Ordförande
Lena Johansson (S)
Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande
Andreas Porswald (MP)
Tomas Högström (M), t o m § 91
Maria Dellham (M)
Helena Hagberg (FP)

Övriga

Anders Åhlund, landstingsdirektör
Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Mats Beskow, HR‐direktör
Fredrik Holst, finanschef, § 91
Håkan Wittgren, sjukhuschef
Marianne Bergendal, förvaltningschef
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Solveig Landquist, verksamhetschef vuxenpsykiatrin, § 90

§ 86

t o m sid 51

Fastställande av föredragningslista
Arbetsutskottets beslut
1.

§ 87

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015‐09‐16 justerats i
föreskriven ordning.

§ 88

Justering
Arbetsutskottets beslut
1.

§ 89

Maria Dellham utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Arbetsutskottets beslut
1.

§ 90

Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 16 november.

Beredning av ärenden till landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet bereder ärendena till landstingsstyrelsens sammanträde 2015‐10‐28.
Under beredningen framförs synpunkter på följande ärende:
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Landstingsstyrelsen som strategisk styrelse
8. Strategi för löner och förmåner 2016‐2018
Strategin bör kompletteras med de rutiner kring avveckling som finns.
Arbetsutskottets beslut
1.
§ 91

Ärendena behandlas av landstingsstyrelsen med de redovisade förändringarna.

Muntlig information
Fredrik Holst informerar om landstingets finansförvaltning och tar upp en översikt
över utvecklingen av pensionsskuld och tillgångar under 20 år, huvudsyftet med
pensionsmedelsportföljen, placeringsstrategi och filosofi, fördelning av olika
investeringsslag i portföljen, risk‐ och avkastningsförväntningar, marginaler i
portföljen, andelen riskfyllda tillgångar i förhållande till landstingets totala tillgångar
samt värdeförändring över tid. Han tar också upp utvecklingen på aktie‐ respektive
räntemarknaderna, pensionsmedelsportföljens utveckling till och med september
2015 samt aktiviteter under hösten.

§ 92

Risk‐ och sårbarhetsanalys för Landstinget Västmanland 2015
LTV 151037

Beskrivning av ärendet
I 1 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) föreskrivs att kommuner och
landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, i
kommunen respektive landstinget, och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten.
Den 1 mars 2015 trädde nya föreskrifter om landstings risk‐ och sårbarhetsanalyser i
kraft. Arbetet med risk‐ och sårbarhetsanalysen samt rapporteringen av denna har
utförts enligt de nya föreskrifterna samt de allmänna råd som bifogats (MSBFS
2015:4). Där det har varit tillämpligt har arbetet med risk‐ och sårbarhetsanalysen
fogats samman med övrigt risk‐ och sårbarhetsarbete inom Landstinget Västman‐
land.
Risk‐ och sårbarhetsanalysen kommer att rapporteras till Myndigheten för samhälls‐
skydd och försvar, Socialstyrelsen samt länsstyrelsen senast den 31 oktober 2015.
Risk‐ och sårbarhetsanalysen 2015 identifierar de högst värderade riskerna inom
följande tre områden: mediaförsörjning (driftåtgärder som omfattar tillförsel av
elenergi, vatten, bränsle, fjärrvärme samt bortförsel av avloppsvatten och avfall), it
samt resursförsörjning (personal, material, läkemedel etcetera).
Invånarperspektiv
Genomförs de åtgärder som föreslås i risk‐ och sårbarhetsanalysen 2015 leder detta
till ett mer robust landsting vilket i sin tur innebär ökad trygghet för invånare i Väst‐
manlands län.
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Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Godkännande av risk‐ och sårbarhetsanalysen 2015 kommer att leda till kontinuitets‐
hantering av de verksamheter inom landstinget som bedöms vara samhällsviktiga.
Arbetet med risk‐ och sårbarhetsanalys av landstinget finansieras med medel från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Landstinget är skyldigt enligt lag att rapportera in en risk‐ och sårbarhetsanalys
senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till landstings‐
fullmäktige.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Uppföljning
En årlig uppföljning av risk‐ och sårbarhetsanalysen ska göras och rapporteras till
MSB, Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
1.
§ 93

Landstinget Västmanlands risk‐ och sårbarhetsanalys 2015 fastställs.

Bidragsansökan för psoriasisskola
LTV 131085

Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beviljade 2015‐03‐11 § 28 bidrag till Psoriasis‐
förbundet Västmanlands län för en livsstilsskola för psoriasispatienter under 2015.
Psoriasisskolan ska ge kunskap om sjukdomen, behandling och samband med andra
sjukdomar samt hur livsstilsfaktorer kan påverka sjukdomen.
Föreslås att bidrag med 100 000 kronor betalas ut även för 2016. Finansiering sker
från landstingsstyrelsens anslag till förfogande 2016.
Enligt delegationsordning för landstingsstyrelsen, som antogs av landstingsstyrelsen
2014‐12‐17 § 354, får beslut om medel ur landstingsstyrelsens förfogande upp till
högst 100 000 kronor fattas av landstingsstyrelsens arbetsutskott.
Arbetsutskottets beslut
1.
2.
§ 94

Bidrag med 100 000 kronor beviljas för 2016 till Psoriasisförbundet Västmanland
för en livsstilsskola för psoriasispatienter.
Finansiering av bidraget sker från landstingsstyrelsens anslag till förfogande
2016.

Arkiverings‐ och gallringsplan 2015:7 för systemet VDB
LTV

Beskrivning av ärendet
Enligt Arkivlagen (1990:782) får allmänna handlingar förstöras (gallras). Gallring
innebär i sig en inskränkning i offentlighetsprincipen och beslut därom ska därför
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fattas av Arkivmyndigheten enligt § 7 i Landstinget Västmanlands arkivreglemente (LF
§ 74/2014).
Den föreslagna arkiverings‐ och gallringsplanerna omfattar äldre programvara som
har fasats ut och har bytts till effektivare it‐system. Planen har utarbetats i samråd
med förvaltningsledarna för systemet och godkänts av berörd chef, objektsägarna
för Beslutsstöd samt informationssäkerhetssamordnaren.
Arbetsutskottets beslut
1.
§ 95

Arkivmyndigheten föreslås besluta att anta arkiverings‐ och gallringsplan för
systemet VDB.

Finansrapport tertial 2
LTV

Enligt landstingets finansiella reglemente ska rapportering av finansförvaltningens
verksamhet ske till landstingsstyrelsen varje tertial.
Föreligger rapport om fattade beslut för det andra tertialet 2015.
Arbetsutskottets beslut
1.
§ 96

Anmälningsärenden
a)

Bil

Rapporten läggs till handlingarna.

b)

Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:27, Utbildnings‐
kontrakt och Extratjänst (LTV 150002‐24).
Protokoll över beslut enligt delegation

Arbetsutskottets beslut
1.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐10‐

Denise Norström

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐10‐ intygas:
Christina Ersson
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Sammanfattning

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns
landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna promemoria
föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras
så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att
berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive
regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

2

2

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 §1
I
denna
lag
finns
I
denna
lag
finns
bestämmelser om regionalt bestämmelser om regionalt
tillväxtarbete och om länsplaner tillväxtarbete och om länsplaner
för regional transportinfra- för regional transportinfrastruktur i Östergötlands, Jön- struktur i Uppsala, Österköpings, Kronobergs, Gotlands, götlands, Jönköpings, KronoSkåne, Hallands, Västra Göta- bergs,
Gotlands,
Skåne,
lands, Örebro, Gävleborgs och Hallands, Västra Götalands,
Jämtlands län.
Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län.
3 §2
Denna lag gäller för ÖsterDenna lag gäller för Uppsala
götlands läns landsting, Jön- läns landsting, Östergötlands
köpings läns landsting, Krono- läns landsting, Jönköpings läns
bergs läns landsting, Skåne läns landsting, Kronobergs läns
landsting, Hallands läns lands- landsting, Skåne läns landsting,
ting, Västra Götalands läns Hallands läns landsting, Västra

1
2

Senaste lydelse 2014:473.
Senaste lydelse 2014:473.

3

Författningsförslag

landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting
och Jämtlands läns landsting.
Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands
kommun. Det som sägs om ett
landsting i 5–10 §§ gäller i
sådant fall kommunen.

Ds 2015:53

Götalands läns landsting, Örebro läns landsting, Västmanlands läns landsting, Gävleborgs
läns landsting, Västernorrlands
läns landsting, Jämtlands läns
landsting och Norrbottens läns
landsting. Lagen gäller också,
med undantag för 8 § 1, för
Gotlands kommun. Det som
sägs om ett landsting i 5–10 §§
gäller i sådant fall kommunen.

4 §3
De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar
om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall
regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Vid genomförande av val
Vid genomförande av val
enligt vallagen (2005:837) ska enligt vallagen (2005:837) ska
dock beteckningen landstings- dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i fullmäktige användas vid val i
Östergötlands läns landsting, Uppsala läns landsting, ÖsterJönköpings
läns
landsting, götlands läns landsting, JönKronobergs läns landsting, köpings läns landsting, KronoSkåne läns landsting, Hallands bergs läns landsting, Skåne läns
läns landsting, Västra Götalands landsting, Hallands läns landsläns landsting, Örebro läns ting, Västra Götalands läns
landsting,
Gävleborgs
läns landsting, Örebro läns landslandsting och Jämtlands läns ting, Västmanlands läns landslandsting. Vid val i Gotlands ting, Gävleborgs läns landsting,
kommun ska beteckningen Västernorrlands läns landsting,
3

Senaste lydelse 2014:473.

4
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kommunfullmäktige användas.

Författningsförslag

Jämtlands läns landsting och
Norrbottens läns landsting. Vid
val i Gotlands kommun ska
beteckningen
kommunfullmäktige användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

5
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Ärendet

Västernorrlands, Västmanlands och Norrbottens läns landsting har
hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret för respektive län enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (Fi2015/00192/SFÖ, Fi2015/01180/SFÖ
respektive Fi2015/02237/SFÖ). Samtliga tre landsting ansökte
redan 2012 om att få överta det regionala utvecklingsansvaret.
Ansökningarna gällande Västernorrlands län och Norrbottens län
behandlades i promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län (Ds 2013:13), som remissbehandlades under våren 2013. Ansökan från Landstinget i Västmanlands läns bereddes i Regeringskansliet. Regeringen avslog i
november 2013 samtliga tre ansökningar (S2012/03453/SFÖ,
S2012/09060/SFÖ och 2012/06523/SFÖ).
Även Uppsala läns landsting har ansökt om att få ta över det
regionala utvecklingsansvaret i länet (Fi2015/04605/SFÖ).
Riksdagen tillkännagav för regeringen i mars 2014 som sin
mening dels att regeringen borde lämna en proposition till riksdagen om det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrlands och
Norrbottens län så att det blev möjligt att genomföra förändringen
fr.o.m. den 1 januari 2015, dels att regeringen skulle utreda frågan
om det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län vidare
(bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/14:158).
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Bakgrund

4.1

Det regionala utvecklingsansvaret

Det regionala utvecklingsansvaret omfattar dels uppgifter i det
regionala tillväxtarbetet, dels uppgiften att fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har
landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne,
Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län
det regionala utvecklingsansvaret. I Gotlands län har Gotlands
kommun samma ansvar. I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret, medan ett samverkansorgan tilldelats ansvaret i
Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas
och Västerbottens län.
Med samverkansorgan avses en kommunalt beslutande församling inom ett län vars uppgifter regleras i lagen (2003:34) om samverkansorgan i länen. Utöver de uppgifter som följer av det
regionala utvecklingsansvaret kan samverkansorganens medlemmar
tilldela organet kommunala uppgifter. Möjligheten för kommuner
och landsting att bilda samverkansorgan har funnits sedan 2003.
Samtliga kommuner i ett län måste ingå i samverkansorganet.
Regionalt tillväxtarbete
Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla
delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft
(prop. 2007/08:1 utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU2, rskr.
2007/08:99). Det regionala tillväxtarbete som utförs enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län syftar till att uppfylla den
regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional
9
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tillväxt. Regionalt tillväxtarbete omfattar därmed insatser för att
skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Inriktningen för den
regionala tillväxtpolitiken läggs fast i den Nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (dnr
N2015/05297/RT). Den nationella strategin är vägledande för
arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela
landet fram till 2020 och ska bidra till att uppnå målet med den
regionala tillväxtpolitiken.
Den nationella strategin och dess prioriteringar ska även vara
vägledande i utvecklingen och genomförandet av regionala utvecklingsstrategier (även kallade regionala utvecklingsprogram)
samt andra strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna ska även ligga till grund för de nationella
myndigheternas medverkan i arbetet.
De landsting och samverkansorgan, och Gotlands kommun,
som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
respektive lagen om samverkansorgan i länen har till uppgift att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samt samordna insatser för genomförandet av strategin. De får även besluta
om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
Ansvarig aktör ska därutöver följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Enligt
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län får berörda landsting och Gotlands kommun även utföra uppgifter inom ramen för
EU:s strukturfondsprogram.
Arbetet med regional tillväxt regleras även i bl.a. förordningen
(2007:713) om regionalt tillväxtarbete, förordningen (2003:596)
om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala
investeringar, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att
regionalt främja små och medelstora företag och förordningen
(2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Det regionala tillväxtarbetet finansieras av flera aktörer, ofta
genom olika former av medfinansiering. Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt används för
projektverksamhet och regionala företagsstöd. Fördelningen och
villkoren för anslagets användning regleras i anslagets regleringsbrev.
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I län som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län och i Kalmar län beslutar landstingen respektive samverkansorganet om 95 procent av medlen och länsstyrelsen om fem
procent. I övriga län med samverkansorgan varierar fördelningen av
medel mellan länsstyrelsen och samverkansorganet.
Det finns även skillnader mellan länen när det gäller vem som
beslutar om de regionala företagsstöden. De landsting som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län beslutar om
regionala företagsstöd. Uppgiften omfattar även kommersiell
service och de regionala serviceprogrammen. Nämnda aktörer kan
även besluta om stöd enligt förordningen (2008:81) om stöd till
anläggning av kanalisation för att främja utbyggnad av infrastruktur
för informationsteknik. I övriga län beslutar länsstyrelserna om de
regionala företagsstöden. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län och lagen om samverkansorgan ger regeringen samma
möjligheter att fördela anslaget till berörda landsting, Gotlands
kommun och samverkansorgan för att besluta om användningen av
vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, inklusive de
regionala företagsstöden.
Utöver de uppgifter som regleras i lag och förordning har de
aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret i länen fått
uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken i särskilda regeringsbeslut. Som exempel kan nämnas uppgifterna att upprätta regionala
kompetensplattformar för att främja kompetensförsörjning och
utbildningsplanering på kort och lång sikt samt att utarbeta och
genomföra handlingsplaner för jämställd regional tillväxt
(N2009/09378/RT respektive N2011/06562/RT).
Länsplaner för regional transportinfrastruktur
Trafikverket ansvarar enligt förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur för att upprätta en
nationell och trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur till ledning för fördelningen av statliga medel. Inom varje
län ska det därefter enligt förordningen (1997:263) om länsplaner
för regional transportinfrastruktur upprättas en länsplan till
ledning för fördelningen av medel för investeringar och förbättringsåtgärder. Länsplaner upprättas och fastställs av de lands-
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ting som utpekas i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
eller av samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan. I
övriga län, som inte omfattas av någon av dessa lagar, har länsstyrelsen uppgiften.
Länsplanen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region och omfatta de tolv närmaste åren. Planen
ska bl.a. omfatta investeringar i statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet och åtgärder som kan påverka transportefterfrågan
och val av transportsätt samt åtgärder som ger en effektivare användning av befintlig infrastruktur. Länsplanen får även avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket ansvarar
för enligt förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur.
Länsstyrelsens roll
I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län
har länsstyrelsen samma uppgifter som de landsting som omfattas
av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt Gotlands
kommun och samverkansorganen.
Därutöver har länsstyrelserna i samtliga län uppgifter inom det
regionala tillväxtarbetet och vid planeringen av transportinfrastruktur. Enligt 18 § 1 förordningen om regionalt tillväxtarbete ansvarar länsstyrelsen för att följa upp hur andra statliga
myndigheter tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet. Länsstyrelsen ska vidare enligt 18 § 2 samma förordning främja och
samordna andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i
länet samt informera samverkansorganen, de landsting som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och Gotlands kommun om andra statliga myndigheters insatser för regional
tillväxt i respektive län.
I arbetet med planering av transportinfrastruktur har länsstyrelsen i samtliga län ett prövningsansvar kopplat till den fysiska
planeringsprocessen. Detta innebär bl.a. att länsstyrelserna ska
godkänna
upprättade
miljökonsekvensbeskrivningar,
avge
yttranden över arbetsplaner för vägar och järnvägar samt pröva
vissa tillstånd enligt miljöbalken.
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Det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala,
Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens
län

I Uppsala län har sedan 2003 ett samverkansorgan det regionala
utvecklingsansvaret. I ansvaret ingår att utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för
genomförandet av strategin. Den regionala utvecklingsstrategin
Uppländsk drivkraft 3.0 beskriver den strategiska inriktningen och
anger åtgärder för utvecklingen i Uppsalaregionen. Strategin antogs
av förbundsfullmäktige i december 2012. Länets transportplan
gäller som för övriga län 2014–2025. Samverkansorganet tilldelades
2015 ca 8 miljoner kronor och länsstyrelsen ca 2 miljoner kronor
från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19
Regional tillväxt för regionala tillväxtåtgärder i Uppsala län.
I Västmanlands län har länsstyrelsen de uppgifter som ingår i
det regionala utvecklingsansvaret. I juni 2014 uppdaterade länsstyrelsen det regionala utvecklingsprogrammet för Västmanlands
län för 2007–2020. I maj 2014 fastställde länsstyrelsen Länstransportplanen 2014–2025 för Västmanlands län. Länsstyrelsen
tilldelades 2015 ca 33 miljoner kronor från det ovan nämnda
anslaget.
I Västernorrlands län har länsstyrelsen de uppgifter som ingår i
det regionala utvecklingsansvaret. Västernorrlands utvecklingsstrategi innehåller visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för
utvecklingsarbetet i länet 2011–2020. Det regionala utvecklingsansvaret är utgångspunkt för allt tillväxtarbete i länet, inklusive de
strategier och program som tas fram inom ramen för EU:s
sammanhållningspolitik. I maj 2014 fastställde länsstyrelsen Länstransportplanen 2014–2025 för Västernorrlands län. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län tilldelades 2015 ca 115 miljoner kronor från det
ovan nämnda anslaget.
I Norrbottens län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret. Norrbottens regionala utvecklingsstrategi är ett övergripande strategidokument för att bygga en hållbar framtid i
Norrbotten. Strategin är länets överenskommelse om samverkan
och prioriteringar för att utveckla Norrbotten. I maj 2014 fastställde länsstyrelsen Länstransportplanen 2014–2025 för Norrbottens län. Länsstyrelsen tilldelades 2015 ca 137 miljoner.
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Övertagande av det regionala
utvecklingsansvaret

Promemorians förslag: Landstingen i Uppsala, Västmanlands
Västernorrlands och Norrbottens län ska överta det regionala
utvecklingsansvaret i respektive län.
Skälen för promemorians förslag: Målet för den regionala
tillväxtpolitiken är, som anförts i avsnitt 4.1, utvecklingskraft i alla
delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Regeringen har vidare i budgetpropositionen för 2016 angett att en
modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet inriktas på
att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina
särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden (prop.
2015/16:1 utg.omr. 19). I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2009/10:156) gjorde regeringen bedömningen att en ändrad ansvarsfördelning kunde ske i de län som
bl.a. kunde uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ att ta över vissa
statliga uppgifter. De län som avsågs var Skåne och Västra
Götalands län. Förutsättningarna för en ändrad ansvarsfördelning
bedömdes också finnas i Hallands och Gotlands län. I den ovan
nämnda propositionen framhölls vidare att förslaget om att berörda
landsting och Gotlands kommun skulle få det regionala utvecklingsansvaret inte innebar att några nya organisationsformer
skulle skapas. Det konstaterades vidare att landsting i huvudsak har
hälso- och sjukvårdsuppgifter och att de uppgifter som följer av det
regionala utvecklingsansvaret därför skulle komma att utgöra en
mindre del av landstingens verksamhet.
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har det
regionala utvecklingsansvaret ålagts nio landsting och Gotlands
kommun. För Skåne och Västra Götalands län innebar lagen att
15
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ansvaret övergick från att ha varit en försöksverksamhet hos de två
landstingen till att bli en permanent uppgift. För övriga län som
omfattas av lagen fördes ansvaret över från ett kommunalt samverkansorgan till landstinget respektive kommunen.
I Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret i länet. Som anförts i
avsnitt 3 har regeringen tidigare avslagit ansökningar från dessa
landsting om att få överta det regionala utvecklingsansvaret.
Regeringen har emellertid därefter i direktivet till utredningen om
en ny indelning av län och landsting anfört att en överföring av
detta ansvar till landstingen innebär att en tydligare och mer
enhetlig organisation skapas för dessa frågor (dir. 2015:77).
Regeringen har vidare i samma direktiv uttalat att det finns skäl att
ta fram förslag som innebär att landstingen tilldelas ansvaret för de
regionala utvecklingsfrågorna enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Regeringen har även tidigare framfört
betydelsen av den demokratiska förankringen av det regionala
tillväxtarbetet (prop. 2009/10:156 s. 15). Med ett landstingsansvar
för de regionala utvecklingsuppgifterna i de berörda länen blir den
demokratiska förankringen för dessa uppgifter tydlig. Det bedöms
mot denna bakgrund finnas skäl att, i enlighet med landstingens
önskemål, även för de nu nämnda länen överföra det regionala
utvecklingsansvaret till respektive landsting.
När det gäller Uppsala län har ett samverkansorgan enligt lagen
om samverkansorgan i länen det regionala utvecklingsansvaret i
länet. Ansvaret har således för Uppsala län redan förts över från
staten till den kommunala nivån. Med hänsyn härtill, och då
samtliga av länets kommuner tillstyrkt ansökan, bör det regionala
utvecklingsansvaret överföras till Uppsala läns landsting.
Det är viktigt att en ändrad ansvarsfördelning i länen vilar på ett
lokalt och regionalt initiativ. De fyra ansökningar som behandlas i
denna promemoria är att betrakta som sådana initiativ. Det bör
dock framhållas att övertagandet av ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet och länsplaner för transportinfrastrukturen inte har
någon formell inverkan på en eventuellt framtida ändrad landstingsindelning för nu berörda och angränsande län.
Sammanfattningsvis föreslås att Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens läns landsting ska överta det
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regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
De aktuella landstingen bör, i likhet med de övriga landsting
som har det regionala utvecklingsansvaret, få använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid allmänna
val ska dock alltjämt beteckningen landstingsfullmäktige användas.
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Ikraftträdande

Promemorians förslag: Ändringarna i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska träda i kraft den 1 januari 2017.
Promemorians bedömning: Det saknas behov av övergångsbestämmelser.
Skälen för promemorians förslag och bedömning:
Landstingen i Uppsala, Västmanlands och Norrbottens län har i
sina ansökningar anfört att de vill överta ansvaret för regionala
utvecklingsfrågor fr.o.m. den 1 januari 2017. Landstinget i
Västernorrlands län har anfört att landstinget vill ta över ansvaret
fr.o.m. den 1 januari 2016.
De aktuella ändringarna bör lämpligen träda i kraft vid ett
årsskifte. Det bedöms inte möjligt att få lagstiftningen beslutad i
tid för ett ikraftträdande redan den 1 januari 2016. Med hänsyn till
detta, och med beaktande av den tid för planering som de aktuella
landstingen kan behöva, bör de aktuella ändringarna träda i kraft
den 1 januari 2017.
Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas.
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Konsekvenser

Promemorians bedömning: Promemorians förslag medför inte
några konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga perspektiv
eller ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagen medför inte
behov av ytterligare medel. Förslagen innebär däremot en
ändrad fördelning av medel mellan berörda länsstyrelser
respektive samverkansorgan och landstinget. Vidare innebär
förslagen konsekvenser för personalen på länsstyrelserna
respektive samverkansorganet då verksamheterna övergår till
landstingen.
Skälen för promemorians bedömning: Då de uppgifter som
omfattas av förslagen avser verksamheter som redan bedrivs i länen
bedöms de inte innebära några konsekvenser utifrån sociala eller
miljömässiga perspektiv eller ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagen innebär inte att nya uppgifter tillkommer i det regionala
utvecklingsansvaret och de ryms därmed inom befintliga ekonomiska ramar. Det som ändras är ansvarsfördelningen mellan
berörda aktörer.
I och med förslagen erhåller landstingen i Uppsala län, Västmanlands län, Västernorrlands län och Norrbottens län nya
uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Personella konsekvenser av promemorians förslag uppstår i
samband med att verksamhet övergår från länsstyrelserna
respektive samverkansorget till landstingen.
Förslagen bedöms inte medföra behov av ytterligare statliga
medel. Som en följd av förslagen bör dock medel från anslaget 5:1
Länsstyrelsen m.m. under utgiftsområde 1 Riket styrelse, avseende
förvaltningskostnader som samverkansorganet i Uppsala län och de
berörda länsstyrelserna för närvarande har för verksamhet knutna
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till det regionala utvecklingsansvaret, föras över till respektive
landsting. För uppgiften att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt tillväxtarbete bör landstingen tilldelas
medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
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Författningskommentarer

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län
1§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.
I paragrafen läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län till i förteckningen över de län som omfattas av
lagens bestämmelser.
3§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.
I paragrafen läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens läns landsting till i förteckningen över de landsting
som omfattas av lagens bestämmelser.
4§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.
I tredje stycket läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands
och Norrbottens läns landsting till i uppräkningen av landsting för
vilka beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid
genomförande av allmänna val enligt vallagen (2005:837).

23

Departementsserien 2015
Kronologisk förteckning

1. Gäldenärens möjligheter
att överklaga utmätningsbeslut. Ju.

23. Höjt avgiftstak för avgift enligt social
tjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §. S.

2. Värdepapperscentraler och kontoföring
av finansiella instrument. Fi.

24. Ett effektivare förbud vid bristande
kreditprövning. Ju.

3. Trossamfundens sociala insatser.
En preliminär undersökning. S.

25. Ett ändamålsenligt minoritetsskydd.
Ju.

4. Brottmålsprocessen – en konsekvens
analys. Ju.

26. Avskaffande av systemet med
etableringslotsar. A.

5. Uppbörd av böter. Ju.

27. Gränsöverskridande informations
utbyte om trafiksäkerhetsrelaterade
brott. Genomförande av det nya
CBE-direktivet. Ju.

6. En jämnare och mer aktuell utveckling
av inkomstpensionerna. S.
7. Rätten till försvarare, m.m. Ju.
8. Ytterligare en månad inom
föräldrapenningen reserveras
för vardera föräldern. S.
9. Ett reformerat bilstöd. S.
10. Återlämnande av olagligt utförda
kulturföremål. Ku.
11. Res lätt med biljett. N.
12. Missbruk av svenska pass.
Omfattning och åtgärdsförslag. Ju.
13. Ändringar i lagen om kontroll av skyd
dade beteckningar på jordbrukspro
dukter och livsmedel. N.
14. Statliga utställningsgarantier.
En översyn. Ku.
15. Sanktionsavgifter för andra aktörer på
fiskets område än yrkesfiskare. N.
16. Avlägsnande av vrak. Ju.
17. Avskaffande av den bortre tidsgränsen i
sjukförsäkringen. S.
18. Patientrörlighet inom EES – vissa
kompletterande förslag. S.
19. Det kommunala vårdnadsbidraget
avskaffas. S.
20. Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel. S.
21. Offentliggörande av uppgifter om
ekologiska aktörer. N.
22. Barnombudsmannens anmälnings
skyldighet. S.

28. Bidrag för glasögon till barn och unga.
S.
29. Skärpta åtgärder mot missbruk av
tidsbegränsade anställningar. A.
30. Genomförande av EU:s direktiv om
penningförfalskning. Ju.
31. Framtidens filmpolitik. Ku.
32. Anknytningskravet i skuldsaneringslagen. Ju.
33. Ett gemensamt ansvar för mottagande
av nyanlända. A.
34. Nya regler för AP-fonderna. Fi.
35. Investeringsstöd för anordnande av
hyresbostäder och bostäder för stude
rande. N.
36. Genomförande av EU:s direktiv om fri
rörlighet för arbetstagare. A.
37. Genomförande av det omarbetade
asylprocedurdirektivet. Ju.
38. Statligt stöd till civila samhället –en
översyn av fyra bidragsförordningar
samt stödet till Exit. Ku.
39. Samförståndsavtal med Nato om
värdlandsstöd. Fö.
40. Falska polisbilar. Ju.
41. En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för
kunskap. U.
42. Ett särskilt tortyrbrott? Ju.
43. Sveriges företagande och konkurrens
kraft. Internationell jämförelse. N.

44. Passdatalag. Ju.
45. Stärkta sanktionsmöjligheter för
Konsumentombudsmannen. Fi.
46. Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen. Fi.
47. Europeiska politiska partier. Ju.
48. Förebyggande och behandling av
spelmissbruk. S.
49. Översyn av straffbestämmelsen om
kontakt med barn i sexuellt syfte. Ju.
50. Konkurrensskadelag. N.
51.		Avgiftsfrihet för viss screening inom
hälso- och sjukvården. S.
52.		Patientrörlighet inom EES – komplet
terande förslag för tandvården. S.
53.Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala,
Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län. Fi.

Departementsserien 2015
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Avskaffande av systemet med
etableringslotsar. [26]
Skärpta åtgärder mot missbruk av
tidsbegränsade anställningar. [29]
Ett gemensamt ansvar för mottagande av
nyanlända. [33]
Genomförande av EU:s direktiv om fri
rörlighet för arbetstagare. [36]
Finansdepartementet
Värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument. [2]

Genomförande av EU:s direktiv om
penningförfalskning. [30]
Anknytningskravet i skuldsaneringslagen.
[32]
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. [37]
Falska polisbilar. [40]
Ett särskilt tortyrbrott? [42]
Passdatalag. [44]
Europeiska politiska partier. [47]
Översyn av straffbestämmelsen om
kontakt med barn i sexuellt syfte. [49]

Nya regler för AP-fonderna. [34]

Kulturdepartementet

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsu
mentombudsmannen. [45]

Återlämnande av olagligt utförda
kulturföremål. [10]

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen.
[46]
Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala,
Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län. [53]
Försvarsdepartementet

Statliga utställningsgarantier.
En översyn. [14]
Framtidens filmpolitik. [31]
Statligt stöd till civila samhället –en över
syn av fyra bidragsförordningar samt
stödet till Exit. [38]

Samförståndsavtal med Nato om
värdlandsstöd. [39]

Näringsdepartementet

Justitiedepartementet

Ändringar i lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel. [13]

Gäldenärens möjligheter
att överklaga utmätningsbeslut. [1]
Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys. [4]
Uppbörd av böter.[5]
Rätten till försvarare, m.m. [7]
Missbruk av svenska pass.
Omfattning och åtgärdsförslag. [12]
Avlägsnande av vrak. [16]
Ett effektivare förbud vid bristande kredit
prövning. [24]

Res lätt med biljett. [11]

Sanktionsavgifter för andra aktörer på
fiskets område än yrkesfiskare. [15]
Offentliggörande av uppgifter
om ekologiska aktörer. [21]
Investeringsstöd för anordnande av hyres
bostäder och bostäder för studerande.
[35]
Sveriges företagande och konkurrenskraft
Internationell jämförelse. [43]
Konkurrensskadelag. [50]

Ett ändamålsenligt minoritetsskydd. [25]
Gränsöverskridande informationsutbyte
om trafiksäkerhetsrelaterade brott.
Genomförande av det nya
CBE-direktivet. [27]

Socialdepartementet
Trossamfundens sociala insatser.
En preliminär undersökning. [3]

En jämnare och mer aktuell utveckling av
inkomstpensionerna.[6]
Ytterligare en månad inom
föräldrapenningen reserveras
för vardera föräldern.[8]
Ett reformerat bilstöd. [9]
Avskaffande av den bortre tidsgränsen i
sjukförsäkringen. [17]
Patientrörlighet inom EES – vissa
kompletterande förslag. [18]
Det kommunala vårdnadsbidraget
avskaffas. [19]
Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel. [20]
Barnombudsmannens anmälnings
skyldighet. [22]
Höjt avgiftstak för avgift enligt social
tjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §. [23]
Bidrag för glasögon till barn och unga. [28]
Förebyggande och behandling av spelmiss
bruk. [48]
Avgiftsfrihet för viss screening inom
hälso- och sjukvården. [51]
Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården. [52]
Utbildningsdepartementet
En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för
kunskap [41]

