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Organ Landstingsstyrelsen 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås 

Tidpunkt Onsdagen den 17 juni 2015 

 
Ledamöter Denise Norström (S), ordförande t o m § 148 samt fr o m § 156, tjänstgör som 

ledamot även § 155 
Kenneth Östberg (S) 
Tommy Levinsson (S), fr o m § 148 
Mikael Peterson (S), ersätter Tommy Levinsson (S), t o m § 147, ersätter Denise 
Norström (S) §§ 149 - 155, övrig tid ersättare 
Lena Johansson (S) 
Ulrika Spårebo (S) 
Aurora Pirraku Eriksson (S), ersätter Simon Karlsson-Alm (S) 
Hans Jansson (V), ersätter Juha Rundgren (V), tjänstgör som ordförande under §§ 
149 - 155 
Andreas Porswald (MP), fr o m § 148 
Pernilla Rinsell (MP), ersätter Andreas Porswald (MP), t o m § 147, under § 148 - 
155 ersättare 
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande, t o m § 148 samt fr o m § 156 
Hans Eljansbo (M), ersätter Tomas Högström (M), fr o m § 149 t o m § 155, övrig 
tid ersättare 
Maria Dellham (M) 
Jenny Landernäs (M) 
Helena Hagberg (FP) 
Birgitta Andersson (C) 
Malin Gabrielsson (KD) 
Maria Andersson Liljedahl (SD) 

  

Ersättare Mikael Andersson Elfgren (M) 
Barbro Larsson (C) 

  

Övriga Monica Berglund, landstingsdirektör 
Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör 
Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Mats Beskow, HR-direktör 
Mats Gunnarsson, regionutvecklingsdirektör 
Benita Gren Karlsson, administrativ chef 
Christina Ersson, mötessekreterare 
Anders Ahlgren, verksamhetschef Vårdalsenheten 
 
 

§ 144 Fastställande av föredragningslista 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Den preliminära föredragningslistan samt tilläggslistan fastställs. 
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§ 145 Föregående protokoll 

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015-05-27 justerats i 
föreskriven ordning. 

§ 146 Justering 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Maria Dellham utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 147 Nästa sammanträde 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Landstingsstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen  
den 2 september 2015 kl. 9.00. 

§ 148 Muntlig information 

 Denise Norström informerar om tillsättande av ny landstingsdirektör. Anders 
Åhlund blir under hösten 2015 ny landstingsdirektör i Västmanland. Han är idag 
länsråd vid länsstyrelsen i Västmanland. 

 Anders Ahlgren informerar om Invånarservice och tar upp bakgrund, syfte och 
övergripande mål, Invånarservices tre delar Sjukvårdsrådgivning 1177, Patient-
nämndens kansli och Kontaktcenter, lokalisering och organisation samt arbets-
uppgifter för Invånarservice. 

 Anders Ahlgren informerar om revidering av primärvårdsprogrammet och 
redogör för nyligen gjorda kompletteringar.  

 

§ 149 Samverkan med fackliga organisationer 

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL samt i central 
samverkansgrupp 2015-06-09. 

De fackliga organisationerna framförde synpunkter på följande ärenden: 

Ärende 10, Revidering av regelverk för enskilds direktåtkomst till 
journalinformation 
De fackliga organisationerna upprepade ett tidigare framfört krav på att patienten 
aktivt ska begära at få ta del av sin journal i samband med besök i vården. 

Ärende 12,Utredning om Tärna folkhögskolas framtid 
Kommunal och Vision motsätter sig ärendet eftersom man inte tycker att utred-
ningen är tillfyllest. Man anser att en översyn av kursutbudet bör göras först innan 
lokalfrågan behandlas och motsätter sig att vissa lokaler lämnas. Därmed motsätter 
man sig också förslaget till beslut. 

Ärende 24, Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet: För framtidens 
hälsa - en ny läkarutbildning 
De fackliga organisationerna vill ha en skarpare skrivning om att ha kvar AT-tjänst-
göring och att utöka AT-blocket. 
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§ 150 Planeringsförutsättningar 2016 - 2018 för Landstingskontoret 

LTV 150790 

 Landstingsfullmäktige fastställde 2015-06-16 § 60 landstingsplan för åren 2016-2018. 

I planen formuleras politisk vision, inriktning och övergripande mål för de åtaganden 
landstinget har gentemot invånarna och som ska genomsyra  den landstingsfinansi-
erade verksamheten. 

Landstingsfullmäktige har givit landstingsstyrelsen i uppdrag att konkretisera lands-
tingsplanens innehåll och formulera planeringsförutsättningar. Detta dokument 
beskriver förvaltningens grunduppdrag tillsammans med mål, uppdrag och eko-
nomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från 
styrelsen ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling ligga till grund för 
förvaltningens arbete med att formulera sin förvaltningsplan. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslag till planeringsförutsättningar för Landstingskontoret godkänns. 

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram förvaltningsplan för åren 2016-
2018. 

Protokollsanteckning 

Bil 1 Maria Dellham, Jenny Landernäs, Hans Eljansbo, Helena Hagberg, Birgitta Andersson 
och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga. 

§ 151 Planeringsförutsättningar 2016 - 2018 för Kollektivtrafiknämnden, Kostnämnden och 
Hjälpmedelsnämnden 

LTV 150790 

 Landstingsfullmäktige fastställde 2015-06-16 § 60 landstingsplan för åren 2016-2018. 

I planen formuleras politisk vision, inriktning och övergripande mål för de åtaganden 
landstinget har gentemot invånarna och som ska genomsyra  den landstingsfinansi-
erade verksamheten. 

Landstingsfullmäktige har givit landstingsstyrelsen i uppdrag att konkretisera lands-
tingsplanens innehåll och formulera planeringsförutsättningar. Planeringsförutsätt-
ningarna för Kollektivtrafiknämnden, Kostnämnden respektive Hjälpmedelsnämnden 
beskriver varje förvaltnings grunduppdrag tillsammans med mål, uppdrag och eko-
nomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa utgör förutsättningar 
inför arbetet med förvaltningsplanen. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslag till planeringsförutsättningar för Kollektivtrafiknämnden, Kostnämnden 
respektive Hjälpmedelsnämnden godkänns. 

2. Respektive nämnd får i uppdrag att ta fram förvaltningsplan för åren 2016-2018. 

Protokollsanteckning 

Bil 2 Maria Dellham, Jenny Landernäs, Hans Eljansbo, Helena Hagberg, Birgitta Andersson 
och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga. 
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§ 152 Primärvårdsprogram 2016 - revidering av regelverk, ersättningar och kvalitetsmål 

LTV 150792 

Bil 3 Gällande primärvårdprogram fastställdes av landstingsstyrelsen 2013-06-19 § 171. 
Föreligger förslag till revidering av primärvårdsprogrammets regelverk, ersättningar 
och kvalitetsmål för 2016. Vid sammanträdet redovisas nyligen gjorda kompletter-
ingar enligt bilaga. 

Landstingsfullmäktige antog 2015-06-16 § 60 Landstingsplan 2016-2018. Revidering 
av primärvårdsprogram 2016 har skett enligt inriktning och inom ekonomiska ramar 
som anges i landstingplanen. 

Ändringarna kommer att arbetas in i Primärvårdsprogrammets regelverk under 
hösten 2015. Utöver vad som ska rapporteras för att erhålla ekonomisk ersättning  
kommer under hösten att preciseras vilka mått, exempelvis medicinska resultat, som 
ska  följas upp, rapporteras och analyseras under 2016. Detta arbete görs av Vård-
valsenheten i samverkan med Kvalitets- och utvecklingsrådet (KU-rådet), Läkmedels-
enheten med flera. Vissa mer redaktionella ändringar av regelverket kommer också 
att ske. 

Utifrån de ekonomiska ramarna och ändrade ersättningar kommer en prislista för år 
2016 fastställas och delges utförarna under  juni 2015, i syfte att träda ikraft från 
2016-01-01. 

Yrkanden 

Andreas Porswald med flera yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Maria Dellham med flera yrkar på återremiss av ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Maria Dellhams yrkande på återremiss mot avslag och 
finner att landstingsstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens samman-
träde. Därefter finner ordföranden att landstingsstyrelsen beslutat enligt arbets-
utskottets förslag. 

 Landstingsstyrelsens beslut 

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av den samlade 
fysioterapiverksamheten i primärvården och återkomma under hösten 2015 
med ett förslag till revidering av Regelverk primärvård. 

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att under hösten 2015 återkomma med ett 
förslag till kompletteringar och tillämpningsanvisningar för primärvårdspro-
grammet om införande av hälsoundersökningar. 

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut 

1. Revideringen av Primärvårdsprogram 2016, med vid landstingsstyrelsens 
sammanträde redovisade kompletteringar, godkänns att gälla från och med 
2016-01-01. 

Reservation 

Bil 4 Maria Dellham, Jenny Landernäs, Hans Eljansbo, Helena Hagberg, Birgitta Andersson 
och Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för Maria Dellhams yrkande enligt 
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bilaga. 

§ 153 Revidering av regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation 

LTV 140673 

Ineras styrelse har fastställt ett nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till 
vårddokumentation via internet. Regelverket bygger på erfarenheter i Landstinget i 
Uppsala län och har föregåtts av en remissrunda i samtliga landsting och regioner. 
Remissen resulterade i att regelverket är uppdelat i en uppsättning grundläggande 
regler, och ett antal valbara regler. Alla e-tjänster som visar journalinformation för 
patienter ska följa regelverket. Varje sjukvårdshuvudman beslutar om tillämpningen 
av regelverket.  

 Sedan oktober 2014 har två pilotprojekt pågått i Landstinget Västmanland. Erfaren-
heter från dessa har tillvaratagits, diskussioner med referensgruppen har förts och 
omvärldsbevakning av andra landsting har gjorts. Styrgruppen för Journal på nätet 
har utifrån det arbetat fram ett förslag till revidering av regelverket som ska gälla när 
e-tjänsten blir tillgänglig för invånaren. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Regelverket för enskilds direktåtkomst till journalinformation godkänns. 

§ 154 Fairtrade-diplomering 

LTV 140571 

Sammanfattning 

Landsting och regioner kan ansöka om att bli diplomerade hos Fairtrade Sverige om 
de lever upp till kriterier för etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett 
utbud av rättvisemärkta produkter. Landstinget Västmanland kan bli ett av de första 
diplomerade faritrade-landstingen. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Landstingsfullmäktige beslutade 2014-06-17 § 68  att ställa sig bakom inriktningen 
mot rättvis handel och Fairtrades grunduppdrag, samt att tillsammans med Fairtrade 
Sverige etablera ett projekt med mål att diplomera landstinget som Fairtrade-lands-
ting. Landstingsstyrelsen beslutade 2014-09-03 § 217 att uppdra till landstingsdirek-
tören att genomföra beslutet. 

Fairtrade Region är en diplomering för landsting och regioner som engagerar sig för 
rättvis handel och etisk konsumtion. Landsting och regioner kan ansöka om att bli 
diplomerade hos Fairtrade Sverige om de lever upp till kriterier för etisk upphandling, 
ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av rättvisemärkta produkter. Arbetet 
leds av en styrgrupp som representerar regionen. Fagersta kommun och Västerås 
stad är Fairtrade Citys. Diplomering av landsting och regioner är nytt i Sverige och 
lanserades i mars 2015. Inget landsting eller region är diplomerad ännu. Västra 
Götalandsregionen har vid regionfullmäktiges sammanträde i maj 2015 beslutat att 
ansöka om att bli Fairtrade-region. 
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Invånarperspektiv 

Genom arbetet med ”Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leveran-
törer” upphandlar Landstinget Västmanland varor och tjänster som är framställda 
under förhållanden förenliga med FN:s barnkonvention. 

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vid ett utökat utbud av fairtrade-produkter kan det medföra en merkostnad på 
50 000 kr/år om andelen fairtrade-kaffe ökar från 10 till 20 procent. Tillgången till 
textila fairtrade-produkter med bomull är begränsad. Vid framtida upphandlingar och 
avtal kan merkostnaden minska eller öka. Merkostnaderna är osäkra varför beslut 
om finansiering av dessa inte har föreslagits. Merkostnaderna behöver inte realiseras 
2015 eller 2016, då bedömningen är att  ansökan om fairtrade-diplomering kan ske 
ändå. Merkostnader kan dock uppstå vid omdiplomering.  

Miljökonsekvenser 

Genom”Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer” sker 
upphandling i enlighet med miljöskyddslagstiftningen i tillverkningslandet. Ärendet 
bedöms medföra positiva miljökonsekvenser då arbetet med social och ekologisk 
hållbarhet ofta sammanfaller. Fairtrade-produkter har ofta en märkning med 
KRAV/EU-ekologiskt.  

Uppföljning 

Uppföljningen ska ske genom årlig rapportering till landstingsstyrelsen i april månad.  

I ärendet yrkar 

Andreas Porswald yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Jenny Landernäs yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen 
beslutat enligt Andreas Porswalds yrkande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Från anslaget till landstingsstyrelsens förfogande avsätts 100 000 kronor 2015 
för projektledning och informationsinsatser för Fairtrade-diplomering. 

2. I budget 2016 avsätts 300 000 kronor för projektledning och informations-
insatser för Fairtrade-diplomering. 

3. I budget för åren 2017, 2018 och 2019 avsätts 300 000 kronor för projekt-
ledning, informationsinsatser samt merkostnader för Fairtrade-diplomering. 

Reservation 

Bil 5 Jenny Landernäs, Maria Dellham och Hans Eljansbo reserverar sig till förmån för 
Jenny Landernäs yrkande enligt bilaga. 
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§ 155 Utredning om Tärna folkhögskolas framtid 

LTV 141692 

 Landstingsstyrelsen beslöt § 319, 2014-11-26 att uppdra åt utskottet för Tärna folk-
högskola att utreda skolans framtida inriktning, dels utifrån behovet av fastighets-
investeringar, dels eftersom skolan inte är anpassad till personer med funktions-
nedsättning.  

Utredningen är genomförd och har behandlats av utskottet för Tärna folkhögskola 
2015-04-14 § 13.  

Utskottet för Tärna folkhögskola har utgått från skolans verksamhet och bedömt att 
skolan ska ha kvar samma lokalisering som i nuläget, samt minska antalet internat-
platser. Skolverksamheten vid Tärna koncentreras till skolbyggnaden, som bör an-
passas för personer med funktionsnedsättning. Denna inriktning innebär att skolan 
lämnar ett antal byggnader när så är möjligt. Utflyttning ur berörda byggnader 
kommer att ske i nära samarbete med den interna hyresvärden som ansvarar för 
hyreskontrakt och investeringar.  

Utskottets kommer under hösten att se över kursinriktningar med mera för Tärna 
folkhögskola, vidare kommer en utredning att genomföras gällande skolans kost-
verksamhet/måltidspersonal med syfte att sammanföra denna med övrig kostverk-
samhet i landstinget. 

Genom sin utredning har utskottet visat på möjligheter att reducera fastighets-
investeringar vid Tärna folkhögskola genom förtätning. Detta innebär att berörd 
förvaltning för fastighetsfrågor nu har möjlighet att bedöma lokalbehov och 
investeringar för framtiden. 

I ärendet yrkar 

Maria Dellham med flera yrkar på i första hand återremiss av ärendet, i andra hand 
avslag på ärendet. 
Andreas Porswald yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
Birgitta Andersson ställer sig bakom Maria Dellhams yrkande om återremiss, men om 
återremissyrkandet faller yrkar hon att beslutssatserna ska ändras enligt följande: 

1. Tärna folkhögskolas geografiska placering förblir oförändrad. 

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ytterligare se över fastighetsbeståndet och 
renoveringsbehovet samt att se till att nödvändiga konsekvensanalyser tas fram. 

3. Utskottet för Tärna folkhögskola får i uppdrag att se över fler samverkansformer 
med externa aktörer. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Maria Dellhams yrkande på återremiss mot Andreas 
Porswalds yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner 
att landstingsstyrelsen beslutat enligt Andreas Porswalds yrkande. 

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning meddelas av ordföranden: Den 
som stöder Andreas Porswalds yrkande röstar ja, den som stöder Maria Dellhams 
yrkande röstar nej. Vinner nej har styrelsen beslutat enligt Maria Dellhams yrkande. 



 PROTOKOLL 97 

 LS 
  
 2015-06-17 t o m sid 107 

 
 
Omröstningsresultat 

Bil 6 Omröstning genomförs med resultatet 8 ja, 6 nej och 1 avstår från att rösta.  

Ordförande finner att landstingsstyrelsen har beslutat enligt Andreas Porswalds 
yrkande, vilket innebär att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Fortsatt beslutsgång 

Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot Birgitta 
Anderssons yrkande om ändrade beslutssatser och finner att styrelsen beslutat enligt 
Birgitta Anderssons yrkande. 

Slutligen ställer ordföranden det nya förslaget till beslut mot Maria Dellhams yrkande 
om avslag och finner att styrelsen beslutat enligt det nya förslaget till beslut. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Tärna folkhögskolas geografiska placering förblir oförändrad. 

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ytterligare se över fastighetsbeståndet 
och renoveringsbehovet samt att se till att nödvändiga konsekvensanalyser tas 
fram. 

3. Utskottet för Tärna folkhögskola får i uppdrag att se över fler samverkansformer 
med externa aktörer. 

Reservation 

Bil 7  Maria Dellham, Jenny Landernäs och Hans Eljansbo reserverar sig till förmån för 
Maria Dellhams yrkande enligt bilaga. 

Maria Andersson Liljedahl deltar inte i beslutet. 

§ 156 Invånarservice 

LTV 141208 

Sammanfattning 

 Under 2015 föreslås start av arbetet med att etablera ett center i form av Invånar-
service, där patienter, invånare och medarbetare kan få stöd och information kring 
valfrihet, remisser, aktuella vårdgivare med mera. 

Beskrivning av ärendet 

Landstingsstyrelsen beslutade 2015-01-28 § 9 om införande av Egen vårdbegäran i 
den öppna specialistvården. Samtidigt beslutades om etablering av ett Kontaktcenter 
som i detta underlag benämns Invånarservice.  

Utifrån beslutet, och med utgångspunkt i den nya patientlagen, kommer Landstinget 
Västmanland under 2015 att behöva utveckla en form av Invånarservice där patien-
ter/invånare samt medarbetare får stöd och information kring valfrihet, remisser, 
aktuella vårdgivare med mera. 

Det övergripande målet är att möjliggöra mer upplysta och trygga invånare. 

Syftet är vidare att säkerställa att frågor från invånarna hamnar på rätt nivå och att 
medicinska frågor skiljs från icke-medicinska frågor, samt att sätta fokus på service till 
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invånare. Den gemensamma uppgiften är att ge invånarna råd och vägledning samt 
att lotsa rätt i vården. 

Invånarservice är tänkt att stå på tre ben: sjukvårdsrådgivningen 1177, patient-
nämndens kansli som hanterar synpunkter på vården, och en kontaktcenterfunktion 
gentemot invånarna. Kontaktcenterfunktionen ska innehålla telefoniväxeln samt 
övriga identifierade specialistområden, och är en vidareutveckling av växelfunk-
tionen. Invånarservice kommer också att kunna ha en viktig roll i kris- och bered-
skapssituationer, där information till och från invånare är viktigt. 

Invånarperspektiv 

Målet är att invånarna ska känna sig mer upplysta och trygga genom att det blir 
enklare att få kontakt med rätt vård- eller serviceinstans och nivå.  

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunikationsdirektören är uppdragivare till Invånarservice. De olika delarnas 
organisatoriska hemvist beslutas i särskild ordning av Landstingsdirektören. 

Föreslås att uppstartskostnader för etablering av Invånarservice under 2015 finansi-
eras inom avsatta medel om 1,2 miljoner kronor avseende införande av egen vård-
begäran. Budget för 2016 beräknas till totalt 34,8 miljoner kronor. 

Miljökonsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Innehåll, utformning och finansiering till funktionen "Invånarservice" godkänns 
enligt förslaget. 

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en etablering med inriktning 
att starta vid årsskiftet 2015/16. 

Protokollsanteckning 

Bil 8 Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta 
Andersson och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga. 

§ 157 Utveckling av sjukhusområdet vid Västmanlands sjukhus Sala 

LTV 150793 

Sammanfattning 

 Landstingsstyrelsen beslutade 2014-11-26 att en förstudie skulle tas fram gällande 
utveckling av sjukhusområdet i Sala. Arbetet med förstudien är nu slutfört och lokal-
planering behöver påbörjas.  

Beskrivning av ärendet 

Sjukvården i Sala behöver utvecklas för att erhålla högre yteffektivitet och bättre 
flöden.  Verksamheten vid medicinklinken har behov av ytterligare två vårdplatser 
och det finns sedan länge en efterfrågan av en rehabiliteringsbassäng. 
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Under 2014 slutfördes ett samarbetsprojekt med Sala kommun angående Gemensam 
drift av viss närsjukvård. I rapporten föreslås: 

 I samband med utredning och ett beslut om nya landstingslokaler ska frågan om 
kommunens och landstingets rehabiliteringsverksamheterna kan samlokaliseras 
prövas. 

 En avdelning med fem övergångs/mellanvårdsplatser som drivs av landstinget 
och där Sala kommun köper in sig efter behov ska övervägas.  

 Frågan om var den gemensamma familjecentralen ska placeras efter en 
eventuell nybyggnation ska prövas. 

 

Förstudien har gjorts i samarbete med Sala kommun och i förslaget finns en gemen-
sam rehabiliteringsavdelning och fem övergångsplatser. Styrgruppens gemensamma 
bedömning har varit att familjecentralen inte bör placeras i den nya sjukvårdsbygg-
naden. Motiven är dels att de verksamheter som finns där är inriktade på friska 
personer, men även att kvadratmeterpriset i sjukvårdsbyggnaden blir för högt för 
denna typ av verksamhet. Dock bör familjecentralen förläggas nära sjukvårdsbygg-
naden för att förenkla för personalen inom primärvården. 

Förslaget omfattar endast lokaler för den landstingsdrivna vårdcentralen och inte 
den externa. 

Byggnaderna inom sjukhusområdet är delvis i dåligt skick och ett stort renoverings-
behov föreligger. Detta gäller även den separata byggnad som Psykiatrin hyr. Stora 
tomställda ytor finns både i sjukhusbyggnaden och vårdcentralen. Genom att bygga 
om och till vårdcentralsbyggnaden erhålls en väl fungerande enhet som till yta och 
omfattning bättre passar de behov som finns.  

Invånarperspektiv 

En utbyggd sjukvårdsbyggnad med samlade verksamheter ger förbättrad tillgäng-
lighet, utvecklad verksamhet och  förenklad orienterbarhet för besökare.    

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringen beräknas uppgå till 266 mkr och finansieras via hyresprissättningen. 
Projektet innebär en mycket liten driftkostnadsökning för landstinget även med 
beaktande att antalet vårdplatser utökas från 18 till 20 och nybyggnation av en 
rehabiliteringsbassäng. 

Projektet finns med i den antagna fastighetsinvesteringsplanen. 

Den gamla matsalen och driftbyggnaden/panncentralen rivs när den nya sjukvårds-
byggnaden byggs. Rivningskostnaderna beräknas uppgå till 10 miljoner kronor och 
nedskrivningskostnaden av det resterande bokförda värdet beräknas uppgå till 1,3 
miljoner kronor. Nedskrivningskostnaden för de delar som berör vårdcentralbygg-
naden beräknas uppgå till 3 miljoner kronor. Rivnings- och nedskrivningskostnaden 
belastar fastighetsenhetens resultat och redovisas som jämförelsestörande poster.    

Investeringsrådet har behandlat ärendet och tillstyrker att lokalplanering påbörjas.   
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Miljökonsekvenser 

Projektet ger en väsentligt förbättrad energieffektivitet för de nya och renoverade 
byggnaderna. 

Uppföljning 

Ärendet följs löpande upp enligt Fastighetsenhetens styrdokument. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förstudien godkänns. 

2. Lokalplanering påbörjas inklusive framtagande av avdelningsfunktionsprogram 
gällande utveckling av Västmanlands sjukhus Sala. 

3. Landstingsdirektören får i uppdrag att  förbereda processen för avyttring av 
befintlig sjukhusbyggnad inklusive kringliggande byggnader så att denna kan ske 
när den nya sjukvårdsbyggnaden tagits i bruk.  

4. Bokförda värden skrivs ned, för de byggnader som rivs och nuvarande vård-
central, efter att den nya sjukvårdsbyggnaden tagits i bruk. 

§ 158 Utveckling av publika ytor inom hus 01 - 03 samt 08, Västmanlands sjukhus Västerås 

LTV 131083 

Sammanfattning 

 Landstingsstyrelsen beslutade 2013-11-27 att lokalplanering skulle påbörjas gällande 
utveckling av huvudentrén och markområdet vid Västmanlands sjukhus Västerås. 
Lokalplaneringen omfattar ytor i hus 01-03 samt 08 och har nu avslutats. Projektering 
av ärendet behöver påbörjas.  

Beskrivning av ärendet 

Landstingsplanen har som ett av sina prioriterade områden under planperioden till-
gänglighet och bemötande. Utvecklingen av de publika ytorna i sjukhusen utgör en 
del av detta arbete. 

Det finns flera faktorer som gjort att ombyggnationen aktualiserats. Nordeas bank-
kontor har lämnat sina lokaler omedelbart innanför entrén vilket medför att denna 
ytan behöver byggas om för internt bruk. Apoteket med en verksamhet som är starkt 
kopplad till sjukhuset efterfrågar en mer synlig och central placering. Flera av sjuk-
husets verksamheter är dessutom angelägna om att förbättra sina flöden genom att 
få tillgång till en provtagningsenhet i närheten av entrén. 

Behovet av en större reception med personlig service efterfrågas allt mer, liksom 
tillgång till fler platser i serveringen. 

Reumatologen har ett ökande patientflöde och i förslaget utökas verksamhetens yta. 

De publika ytorna i Västerås sjukhus byggdes under 70-talet efter den sjukvård som 
var modern då. Sedan dess har vårdtiderna sjunkit markant och antalet patienter 
som visats på sjukhuset ökat väsentligt. Antalet öppenvårdbesök till sjukhuset  har 
ökat och förväntas öka ytterligare i framtiden. Detta innebär att fler patienter och 
besökare kommer att röra sig i sjukhusets publika ytor vilket i sin tur leder till ökad 
efterfrågan på förbättrad service.  För att möta  nuvarande och kommande krav 
behöver de publika ytorna och dess funktioner förbättras och utökas. Även det ut-
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vändiga markområdet framför sjukhuset behöver anpassa efter nya förutsättningar 
med ny busshållplats och rivningar av hus 81 och 82.   

Invånarperspektiv 

En medborgardialog med intervjuer av patienter, besökare och personal  genom-
fördes . De synpunkter som kom in har varit värdefulla i arbetet med lokalplanering-
en och synpunkterna  har beaktats.   

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringsutgiften beräknas uppgå till 63,0 miljoner kronor. Kalkylosäkerheten är 
dock alltid stor i tidiga skeden. Hyreskostnadsökningen beräknas till 4,5 miljoner 
kronor varav 0,5 miljoner kronor avser externa hyresgäster. 1,6 miljoner kronor avser 
förändringar som finansieras inom ram varav Västmanlands sjukhus 0,5 miljoner 
kronor, Kost 1,0 miljoner kronor och Verksamhets- och Ledningsstöd 0,1 miljoner 
kronor. 2,4 miljoner kronor utgör anslagshöjningar, som finns med i förslaget till 
landstingsplan. 

Projektet finns med i den antagna fastighetsinvesteringsplanen. 

Investeringsrådet har behandlat ärendet och tillstyrker att projektering påbörjas.   

Miljökonsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra någon förhöjd miljöpåverkan.  

Uppföljning 

Ärendet följs löpande upp enligt Fastighetsenhetens styrdokument. 

I ärendet yrkar 

Hans Jansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Tomas Högström yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen 
beslutat enligt Hans Janssons yrkande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Lokalplaneringen godkänns. 

2. Projektering påbörjas inklusive framtagande av rumsfunktionsprogram gällande 
utveckling av publika ytor inklusive huvudentré inom hus 01-03 och 08 samt 
anslutande markområde vid Västmanlands sjukhus Västerås. 

Reservation 

Bil 9 Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta 
Andersson och Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för Tomas Högströms 
yrkande enligt bilaga. 
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§ 159 Finansiering VKL 2016 

LTV 150794 

Vid styrelsemöte för Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, den 24 april 2016 
beslöt styrelsen rekommendera medlemmarna att fastställa föreslagen finansiering.  

Landstingets andel för år 2016. Finansiering, kronor 

Förbundsavgift 2 508 000:- 

Utvecklings- och utredningssektion  1 000 000:- 

Länsturism 1 000 000:- 

Taltidning 796 000:- 

Folkhälsa, ersättning   ( 800 000:- utgår i form av tjänst) 

Digital agenda e-Hälsa  

Styrelsen beslöt att om annan finansiering 
beslutas i länet för att driva projektet så 
ska föreslagen finansiering inte tas ut. 

400 000:- 

Regionala strukturer för 
kompetensutveckling, RESK 

243 800:- 

 
Inom budget finns även förslag till bidrag till Ung företagsverksamhet, UF, detta 
bidrag har utbetalats direkt via Landstinget. Detta är sedan en rad av år en priori-
terad verksamhet inom Landstingets arbete med regional utveckling och har dess-
utom koppling till arbetet med ALMI Mälardalen. 

Gällande landstingets budget för år 2016 så finns medel för punkt 1-4 budgeterat 
inom anslag för Regional utveckling i Landstingsplanen, för punkt 5 återfinns denna 
tjänst inom  budget för Kompetenscentra för hälsa. 

Gällande punkt 6 och 7 krävs överläggning med VKL med hänvisning till att dessa 
poster behöver specificeras genom projektplaner innan Landstinget kan ställning till 
förslagen. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Finansieringen för VKL år 2016 fastställs enligt de redovisade punkterna 1-5. 

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att uppta diskussion med VKL:s kansli 
gällande de redovisade punkterna 6 och 7. 

 

§ 160 Ianspråktagande av reserverade medel för att korta väntetider i cancervården 

LTV 150795 

I Landstingsplan 2015 - 2017 har medel i styrelsens anslag reserverats för att korta 
väntetider i cancervården med reservation att förutsättningen för att kunna ianspråk-
ta dessa medel är att motsvarande statsbidrag erhålls.  

Regeringen har godkänt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting om kortare väntetider i cancervården.  
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Till de landsting som beslutat om införande av standardiserade vårdförlopp har 207 
miljoner fördelats. Efter redovisning av arbetet enligt inlämnad handlingsplan finns 
206 miljoner att fördela. 

Landstinget Västmanland har i första fördelningen av medel erhållit 5 557 664 
kronor. Dessa medel kommer att användas för riktade satsningar enligt handlings-
planen och RCC-rådets rekommendationer. Ansvarig för hanteringen är hälso- och 
sjukvårdsdirektören. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Godkänns att 5 557 664 kronor får ianspråktas av reserverade medel i anslaget 
till landstingsstyrelsens förfogande. 

 

§ 161 Yttrande över remiss från Socialdepartementet: Sedd, hörd och respekterad - Ett ändamålsenligt 
klagomålssystem i hälso- och sjukvården 

LTV 150383 

Socialdepartementet har överlämnat remiss av delbetänkandet Sedd, hörd och 
respekterad - Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 
2015:14) till Landstinget Västmanland för yttrande. 

Patientnämnden är egen remissinstans och har behandlat remissen vid samman-
trädet 2015-04-09 § 37. 

 Föreligger förslag till yttrande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslaget överlämnas till Socialdepartementet som Landstinget Västmanlands 
yttrande. 

 

§ 162 Yttrande över remiss från Socialdepartementet: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 

LTV 150423 

Socialdepartementet har överlämnat betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från 
sluten vård (SOU 2015:20) till Landstinget Västmanland för yttrande. 

 Föreligger förslag till yttrande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslaget överlämnas till Socialdepartementet som Landstinget Västmanlands 
yttrande. 

 

§ 163 Yttrande över remiss från Socialdepartementet: Landstingens faktiska kostnader för 
Försäkringskassans beställningar 

LTV 150429 

Socialdepartementet har överlämnat rapporten Landstingens faktiska kostnader för 
Försäkringskassans beställningar till Landstinget Västmanland för yttrande. 
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 Föreligger förslag till yttrande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslaget överlämnas till Socialdepartementet som Landstinget Västmanlands 
yttrande. 

 

§ 164 Yttrande över remiss från Socialdepartementet: För kvalitet - Med gemensamt ansvar 

LTV 150441 

Socialdepartementet har överlämnat remiss av betänkandet För kvalitet - Med 
gemensamt ansvar (SOU 2015:17) till Landstinget Västmanland för yttrande. 

 Föreligger förslag till yttrande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslaget överlämnas till Socialdepartementet som Landstinget Västmanlands 
yttrande. 

 

§ 165 Yttrande över remiss från Socialdepartementet: Patientrörlighet inom EES - vissa 
kompletterande förslag 

LTV 150487 

Socialdepartementet har överlämnat remiss av departementspromemorian Patient-
rörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag till Landstinget Västmanland för 
yttrande. 

 Föreligger förslag till yttrande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslaget överlämnas till Socialdepartementet som Landstinget Västmanlands 
yttrande. 

 

§ 166 Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet: Moderniserad studiehjälp 

LTV 150436 

Utbildningsdepartementet har överlämnat remiss av betänkandet Moderniserad 
studiehjälp (SOU 2013:52) till Landstinget Västmanland för yttrande. 

 Föreligger förslag till yttrande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslaget överlämnas till Utbildningsdepartementet som Landstinget 
Västmanlands yttrande. 
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§ 167 Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet: För framtidens hälsa - en ny 
läkarutbildning 

LTV 150486 

Utbildningsdepartementet har överlämnat remiss av betänkandet För framtidens 
hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) till Landstinget Västmanland för yttrande. 

 Föreligger förslag till yttrande. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Förslaget överlämnas till Utbildningsdepartementet som Landstinget 
Västmanlands yttrande. 

§ 168 Månadsrapport till och med maj 2015 för Landstinget Västmanland 

LTV 150796 

Enligt Kommunallagen 6 kap, 2 § ska styrelsen uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning. 

 Föreligger en rapport på landstingsnivå som beskriver utfallet till och med maj månad 
2015 samt en helårsprognos.  

För helåret prognostiseras resultatet till100 miljoner kronor inom intervallet plus 20 
miljoner kronor till minus 20 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 75 miljoner 
kronor. Att resultatet, trots prognostiserat underskott i sjukvården, beräknas bli 
bättre än budgeterat beror på återbetalningen från AFA Försäkring för inbetalda 
premier 2004, högre realisationsvinster än budgeterat samt överskott i styrelsens 
anslag.  

Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag att 
intensifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att 
möjliggöra en ekonomi i balans. Att rekrytera och behålla medarbetare är en av-
görande faktor. En annan är arbetet med genomlysning och förbättring av flöden/ 
processer samt det pågående arbetet med att utveckla produktionsstyrningen.  

Landstingsstyrelsens presidium och ansvariga landstingsråd har sedan tidigare i 
uppdrag att vid resultatdialogen följa upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet 
inom den sjukvårdande verksamheten samt programarbetet. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Landstingets totala månadsrapport läggs till handlingarna 

§ 169 Valärende 

Fyllnadsval 

1. Ledamot och vice ordförande i landstingsstyrelsens arbetsutskott tillika ledamot i 
krisledningsnämnden,  2015-06-16—2018-10-14, fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), 
Norbergs kommun. 
Ledamot och tillika vice ordförande 
Hans Jansson (V), Västerås kommun 
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2. Ersättare i Beredningen för folkhälsa och sjukvård, 2015-06-16—2018-10-14, 
fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun. 
Ersättare 
Hans Jansson (V), Västerås kommun. 

3. Ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening, 2015-06-16—2018-12-31, 
fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun. 
Ersättare 
Hans Jansson (V), Västerås kommun 

4. Ledamot och vice ordförande i Beredningen för regional utveckling, 2015-06-16—
2018-10-14, fyllnadsval efter Hans Jansson (V), Västerås kommun. 
Ledamot och vice ordförande 
Karin Thorborg (V), Västerås kommun 

5. Ersättare i Beredningen för regional utveckling, 2015-06-16—2018-10-14, 
fyllnadsval efter Karin Thorborg (V), Västerås kommun. 
Ersättare 
Niklas Strand (V), Västerås kommun 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Valen förrättas enligt valberedningens förslag. 

§ 170 Undertecknande av landstingets handlingar - firmatecknare 

LTV 141517 

Med ändring av beslut 2014-10-15 § 273. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström - vid förfall för henne lands-
tingsstyrelsens 1:e vice ordförande Hans Jansson - och landstingsdirektören 
Monica Berglund - vid förfall för henne administrativ chef Benita Gren Karlsson 
– får i uppdrag att på landstingets vägnar från och med 2015-06-17 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. 

§ 171 Val av röstombud till Svensk Kollektivtrafik 

Ett röstombud ska utses till Svensk Kollektivtrafiks ordinarie årsstämma 2015-09-17. 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Till röstombud för Svensk Kollektivtrafiks ordinarie årsstämma 2015-09-17 utses 
Tommy Levinsson. 

§ 172 Anmälningsärenden 

Bil 10 a) Protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-05-13. 

b) Protokoll från sammanträde med Kostnämnden 2015-05-21. 

c) Protokoll från sammanträde med Västmanlands kommuner och landsting, VKL, 
2015-05-22. 
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d) Protokoll från sammanträde med Norra Västmanlands samordningsförbund 

2015-05-20. 

e) Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Västerås 2015-05-22. 

 f) Tertialrapport från AB Västerås Lokaltrafik. 
 

 g) Minnesanteckningar från samrådsmöte med ägarna för Norra Västmanlands 
samordningsförbund 2015-04-21 i Hallstahammar. Kommentar till minnes-
anteckningarnas punkt 7: Ersättning till samordningsförbunden styrs av statens 
beslutade ersättning och reglementet. 

 

 h) Skrivelse från Kostnämnden, Påminnelse om vikten att lämna uppgifter om 
verksamhetsförändringar. 

 

 i) Remiss från Socialdepartementet, Slutrapport om receptbelagda läkemedel 
utanför förmånerna (LTV 150699). Remissen besvaras vid sammanträdet 2015-
09-02. 

 

Landstingsstyrelsens beslut 

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

§ 173 Sommarhälsning 

Ordförande önskar alla en skön, avkopplande och vilsam sommar.  

Maria Dellham önskar detsamma å styrelsens vägnar. 

 

Vid protokollet 

 

Christina Ersson, mötessekreterare 

 

Justerat 2015-06- 

 

Denise Norström Hans Jansson 
Ordförande, justerar ej §§ 149 - 155 Förste vice ordförande, justerar §§ 149 - 155 

 

 

 

Maria Dellham 

Justerare 

 

 

 

 

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla 

2015-06-        intygas: 

 

Christina Ersson 

 


