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Fastställande av föredragningslista
Landstingsstyrelsens beslut

Bil 1

1.

Bil 2

§ 307

Den preliminära föredragningslistan fastställs. I samband med detta lämnar
Jenny Landernäs, Tomas Högström och Maria Dellham samt Malin Gabrielsson
nämndinitiativ enligt bilaga. Beslut om handläggning fattas vid sammanträdet
2016‐01‐26.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐11‐25 justerats i
föreskriven ordning.

§ 308

Justering
Landstingsstyrelsens beslut
1.

§ 309

Kenneth Östberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Landstingsstyrelsens beslut
1.

§ 310

Landstingsstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen
den 26 januari 2016.

Muntlig information


Anders Åhlund informerar om Förvaltningsplan 2016‐2018 för Landstings‐
kontoret. Han tar bland annat upp hur landstinget kommer att påverkas av den
kommande regionbildningen, flyktingsituationen, investeringsfrågan och
landstingets ekonomiska läge.



Nils‐Eric Gustavsson informerar om månadsrapport till och med november 2015
för Landstinget Västmanland. Bokslut per 2015‐11‐30 är 194,1 miljoner och
prognosticerat resultat för hela året 2015 beräknas till 150 miljoner kronor.
Efter att ha konstaterat att Landstinget Västmanland i år är det enda landstinget
i Sverige som klarar målet om ett resultat på minst 2 procent går han igenom
utfall och prognos jämfört med budget samt utveckling av nettokostnader,
skatteintäkter och generella statsbidrag, en jämförelse med övriga landstings‐
sektorn avseende bland annat nettokostnadsutveckling samt en avvikelseanalys.
Lennart Iselius informerar om väntetidsläget i november 2015. Han tar upp
resultat för tillgänglighet i primärvården och vårdgarantin samt väntetid till olika
verksamheter.



Nils‐Eric Gustavsson informerar om att ett uppdragsdirektiv har tagits fram för
översyn av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF. Frågan kommer
tillbaka till styrelsen under våren 2016.



Teemu Lehtimäki informerar om effekter av gemensam inköpsorganisation med
Landstinget Sörmland. Han tar upp bakgrund och syfte, organisation för upp‐
handlingsverksamheten, tvärfunktionellt arbetssätt med identifierade katego‐
rier samt möjliggjorda besparingar: totalt cirka 20 miljoner för de båda lands‐
tingen varav cirka 8,5 miljoner för Västmanland. Han går också in på fördel‐
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ningen av inköp på de båda landstingen och gemensamma inköp samt
indikatorer och nyckeltal för verksamheten.


§ 311

Anders Åhlund informerar om nytt support‐ och underhållsavtal för journal‐
systemet Cosmic. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår. Ambitionen är att ett
nytt avtal ska finnas före årsskiftet.

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL samt i central
samverkansgrupp 2015‐12‐08.
Under punkt 13, Uppdrag med anledning av motion – kompetensväxling
fysioterapeuter, framfördes att fysioterapeuterna önskar att löneutvecklingen följer
kompetensväxlingen.
Inga övriga synpunkter framfördes.

§ 312

Förvaltningsplan 2016‐2018 för Landstingskontoret
LTV 151617

Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens mål, uppdrag, ram, intern ersättning
samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Planen utgår från
Landstingsplanen och de planeringsförutsättningar som fastställts av landstings‐
styrelsen.
Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där år två och tre utgör ingång i
kommande års plan. Landstingsstyrelsen äger rätt att revidera förvaltningsplanen.
För behandling av patienter med hepatit C har flera nya effektiva preparat introdu‐
cerats under det senaste året. Detta innebär att många med tidigare obotbar sjuk‐
dom nu kan botas, vilket minskar patientlidande och sänker framtida vårdkostnader
förknippade med komplikationer som leversvikt och levercancer. Nationellt är
läkemedlen prioriterade inom ramen för ordnat införande. För att möjliggöra detta
även i Västmanland har 20 miljoner per år reserverats i anslaget till landstings‐
styrelsens förfogande.
Landstingsstyrelsen beslutade 2015‐06‐17, § 154, om Fairtrade‐diplomering samt att
avsätta 0,3 miljoner kronor för detta 2016 för projektledning och informations‐
insatser.
Landstingsstyrelsens beslut
1.

2.
3.
4.

Landstingsstyrelsen godkänner att de 20,0 miljoner kronor som är reserverade
för hepatit C tas i anspråk från anslaget till landstingsstyrelsens förfogande
2016.
Landstingsstyrelsen godkänner att 0,3 miljoner kronor får tas från anslaget till
landstingsstyrelsens förfogande 2016 för Fairtrade‐diplomering.
Förvaltningsplan för Landstingskontoret 2016 ‐ 2018 godkänns.
Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med
förvaltningschefen för Landstingskontoret.
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Protokollsanteckning
Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Bil 3

§ 313
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Lokalplanering hus 52/53, Västmanlands sjukhus Västerås
LTV 151619

Sammanfattning
Den före detta vårdskolan i hus 52 vid Västmanlands sjukhus Västerås är i dåligt skick
och i stort behov av renovering. Byggnaden föreslås tillsammans med delar av hus 53
byggas om för att inrymma verksamheten inom Lärcentrum och Centrum för klinisk
forskning.
Beskrivning av ärendet
Enligt den antagna lokalförsörjningsplanen för Västmanlands sjukhus Västerås ska ett
centrum för bildande och lärande etableras i hus 52 och delar av hus 53. Lärcentrum
och Centrum för klinisk forskning, CKF, är i den långsiktiga planeringen tänkta att
inrymmas där. Dessa verksamheter samarbetar mycket redan idag. Båda verksam‐
heterna har upprättat behovsbeskrivningar, och en ytprövning visar att de ryms inom
de berörda ytorna.
Projektet har också kopplingar till de förändringar som planeras ske inom Psykiatrin
på ingång 29 i Västerås och på Lövhaga.
Ett projektdirektiv finns framtaget i ärendet och för att komma vidare i projektet
behöver lokalplanering påbörjas.
Invånarperspektiv
Projektet innebär inga konsekvenser för barn eller andra invånare.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Investeringen beräknas enligt schablon till 70 mkr. Schablonberäkning innebär den
högsta graden av kalkylosäkerhet och baseras på en uppskattad byggkostnad per
kvadratmeter.
Investeringsmedel finns avsatta i den av landstingsstyrelsen beslutade investerings‐
planen (2015‐10‐28 § 247). Investeringsmedlen uppgår till 5 miljoner kronor för år
2016, 50 miljoner kronor för år 2017 och 15 miljoner kronor för år 2018.
Hyreskostnaden efter renoveringen är beräknad till 4,0 miljoner kronor. Lärcentrum
och Centrumför klinisk forskning har i nuvarande lokaler en hyra på 2,3 miljoner
kronor. Nettohyreskostnadsökningen beräknas därmed till 1,7 miljoner kronor (4,0
miljoner kronor minus 2,3 miljoner kronor).
I Landstingsplan 2016 – 2018 (LF 2015‐06‐16 § 60) finns 1,7 miljoner kronor avsatta
år 2017 till hyreskostnadsökningen under anslaget till Landstingsstyrelsens
förfogande.
Investeringsrådet har behandlat ärendet och tillstyrker att lokalplanering påbörjas.
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Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Uppföljning
Ärendet följs löpande upp enligt upprättade riktlinjer för fastighetsinvesteringar.
I ärendet yrkar
Hans Jansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Malin Gabrielsson yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för utredning av
förutsättningarna för lokaler för utbildning och forskning.
Birgitta Andersson yrkar på återremiss av ärendet.
Mötet ajourneras.
Efter att mötet återupptagits föreslår ordföranden tillägg av två beslutsatser: dels att
de synpunkter som kommit från verksamheterna ska beaktas, dels att landstinget ska
arbeta för en kostnadseffektiv lösning.
Hans Jansson justerar sitt yrkande och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ordförandens tillägg.
Malin Gabrielsson justerar sitt yrkande till i första hand återremiss och i andra hand
avslag enligt sitt tidigare yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Birgitta Anderssons yrkande om återremiss mot avslag
och finner att landstingsstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer därefter Hans Janssons tilläggsyrkande mot Malin Gabrielssons
avslagsyrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutat enligt Hans Janssons
yrkande.
Landstingsstyrelsens beslut
1.
2.
3.

Lokalplanering gällande ombyggnad av hus 52/53 vid Västmanlands sjukhus
Västerås påbörjas.
De synpunkter som framförts från verksamheterna ska beaktas.
Landstinget ska arbeta för att hitta en kostnadseffektiv lösning.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Malin
Gabrielssons avslagsyrkande.
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Skrivelse från Indelningskommittén, Arbetet med ny läns‐ och landstingsindelning
LTV 151429

Indelningskommittén inom Statens offentliga utredningar har lämnat skrivelsen
Arbetet med ny läns‐ och landstingsindelning till Landstinget Västmanland för
besvarande. Ärendet har beretts av Demokratiberedningen.
Föreligger förslag till svar på Indelningskommitténs skrivelse.
Landstingsstyrelsens beslut
1.
§ 315

Förslaget överlämnas till Indelningskommittén som Landstinget Västmanlands
svar.

Yttrande över revisionsrapporten Hälso‐ och sjukvård till flyktingar
LTV 151319

Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Hälso‐ och sjukvård till
flyktingar till landstingsstyrelsen för yttrande.
Föreligger förslag till yttrande.
Landstingsstyrelsens beslut
1.
§ 316

Förslaget med redovisad justering överlämnas till landstingets revisorer som
landstingsstyrelsens yttrande.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av landstingets styrning av
läkemedelsförskrivningen
LTV 151321

Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av landstingets
styrning av läkemedelsförskrivningen till landstingsstyrelsen för yttrande.
Föreligger förslag till yttrande.
Landstingsstyrelsens beslut
1.
§ 317

Förslaget överlämnas till landstingets revisorer som landstingsstyrelsens
yttrande.

Uppdrag om yttrande över remiss från Socialdepartementet, Patientrörlighet inom EES ‐
kompletterande förslag för tandvården
LTV 151428

Socialdepartementet har överlämnat remiss av promemorian Patientrörlighet inom
EES ‐ kompletterande förslag för tandvården till Landstinget Västmanland för
yttrande. Svar önskas senast 2016‐01‐15.
Eftersom svarsdatum för yttrandet infaller före 2016 års första sammanträde med
landstingsstyrelsen föreslås att landstingsstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att
yttra sig i ärendet vid sammanträdet 2016‐01‐13.
Landstingsstyrelsens beslut
1.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att vid sammanträdet 2016‐01‐
13 yttra sig över remiss av promemorian Patientrörlighet inom EES ‐
kompletterande förslag för tandvården.
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Uppdrag med anledning av motion ‐ kompetensväxling för fysioterapeuter
LTV 141927

Landstingsfullmäktige beslutade 2015‐11‐18 § 128 att bifalla ett motionsyrkande om
att utreda i vilken utsträckning fysioterapeuter kan överta uppgifter som i dag utförs
av läkare.
Landstingsstyrelsens beslut
1.
§ 319

Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda i vilken utsträckning
fysioterapeuter kan överta uppgifter som i dag utförs av läkare.

Månadsrapport till och med november 2015 för Landstinget Västmanland
LTV 151618

Enligt Kommunallagen 6 kap, 2 § ska styrelsen uppmärksamt följa de frågor som kan
inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Föreliggande rapport beskriver på landstingsnivå utfallet till och med november
månad 2015 samt en helårsprognos.
För helåret prognostiseras resultatet till 150 miljoner. Budgeterat resultat för 2015 är
75 miljoner. Att resultatet, trots prognostiserat underskott i sjukvården, beräknas bli
bättre än budgeterat beror främst på återbetalningen från AFA Försäkring för
inbetalda premier 2004, högre realisationsvinster än budgeterat, samt överskott i
styrelsens anslag.
Landstingsstyrelsen poängterade vid oktobermötet, § 266, tidigare beslutade
uppdrag till landstingsdirektören och förvaltningscheferna om att intensifiera
åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna och uppnå en ekonomi i
balans.
Landstingsstyrelsen poängterade också tidigare beslutade uppdrag till landstings‐
styrelsens presidium och ansvariga landstingsråd om att vid resultatdialogen följa
utvecklingen av ekonomi och verksamhet i de sjukvårdande verksamheterna.
Landstingsstyrelsens beslut
1.
§ 320
Bil 4

Månadsrapport november 2015 för Landstinget Västmanland läggs till
handlingarna.

Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott
2015‐11‐16.
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västmanlandsmusiken
2015‐11‐03.
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Folktandvården Västmanland AB
2015‐10‐09 och 2015‐11‐17.
Protokoll från sammanträde med Västmanlands kommuner och landsting
2015‐10‐09.
Protokoll från sammanträde med Norra Västmanlands samordningsförbund
2015‐09‐17.
Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Västerås 2015‐11‐20.
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g)

Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Värdesäkring av ersättning som
betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd
enligt AGS‐KL (LTV 150002‐36).

h)

Delårsrapport jan‐aug 2015 för Norra Västmanlands samordningsförbund.

i)

Affärsplan 2018 med Budget 2016 samt plan 2017‐2018 för Folktandvården
Västmanland AB.

j)

Budget 2016 och ekonomisk utblick 2017‐2018 för AB Västerås lokaltrafik.

k)

Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Överenskommelse om att
stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor
(LTV 151434).

l)

Remiss från Socialdepartementet, Patientrörlighet inom EES ‐ kompletterande
förslag för tandvården. Remissen besvaras vid arbetsutskottets sammanträde
2016‐01‐13.

m) Remiss från Socialdepartementet, Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso‐
och sjukvården (LTV 151440). Remissen besvaras vid sammanträdet 2016‐01‐26.
n)

Remiss från Socialdepartementet, Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning (LTV 151559). Remissen besvaras vid sammanträdet
2016‐02‐24.

o)

Remiss från Socialdepartementet, Organdonation ‐ En livsviktig verksamhet
(LTV 151558). Remissen besvaras vid sammanträdet 2016‐03‐23.

p)

Remiss från Kulturdepartementet, Ny museipolitik (LTV 151587).
Remissen besvaras vid sammanträdet 2016‐02‐24.

q)

Remiss från Kulturdepartementet, Gestaltad livsmiljö (LTV 151588).
Remissen besvaras vid sammanträdet 2016‐02‐24.

Landstingsstyrelsens beslut
1.
§ 321

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Julhälsning
Ordförande Denise Norström tackar tjänstemännen för gott arbete under året, tackar
styrelseledamöterna för ett gott arbete och ett bra klimat i styrelsen samt önskar alla
god jul, gott nytt år och välbehövlig vila.
Andre vice ordförande Tomas Högström instämmer från oppositionens sida, tackar
på styrelsens vägnar ordförande för hennes arbete och önskar alla god jul och gott
nytt år.
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Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐12‐

Denise Norström
Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐12‐
intygas:
Christina Ersson
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