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Landstinget Västmanland styrs sedan valet 2010 av en poli-
tisk majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet.

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är en god och jäm-
lik hälsa för alla. Hälsa är mer än frånvaron av sjukdom. Det
handlar också om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnan-
de. Ett av de främsta verktygen för att nå dit är en trygg och
rättvis vård.

Alla har rätt att få bra vård men så är det långt ifrån i dag.
Sjukvården fördelas olika beroende på social ställning och
kön. Personer från utsatta socialgrupper och kvinnor drabbas
också oftare av ohälsa. Klyftorna ökar i Sverige.  Många barn
och föräldrar lever idag under fattigdomsgränsen, vilket
bland annat beror på försämringarna i socialförsäkringarna. 

Vården ska vara rättvis. Då måste vi aktivt arbeta för att
utjämna skillnader i hälsa mellan såväl länsdelar och stads-
delar som grupper i befolkningen. Det kan handla om kön,
klass, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Skillnader i hälsa och skillnader i hur man blir bemött av vår-
den är oacceptabla. Hälso- och sjukvården ska bli bättre på
att hjälpa folk till hälsa. Den som vänder sig till hälso- och
sjukvården ska få råd och hjälp att förebygga sjukdom och
skada. Man ska få hjälp att förändra en livsstil som är skad-
lig.

De kommande åren innebär en utmaning. Ny medicinsk
teknik och nya kunskaper gör det möjligt att göra allt mer
för allt fler. Men detta kostar, samtidigt som Sverige fortfa-

rande befinner sig i sviterna efter en lågkonjunktur och
finanskris som gör att landsting och kommuner får betyd-
ligt lägre ökningstakt på skatteintäkter. Dessutom drar rege-
ringen in konjunkturstödet som funnits under 2010. För att
använda resurserna rätt måste allt mer hanteras redan på pri-
märvårdsnivå. Dels för att förhindra svårare sjukdomstillstånd
som kräver en mer kostsam och avancerad vård och dels för
att kunna frigöra resurser till de som trots allt drabbas av all-
varliga sjukdomar.

Landstingets verksamhet är också mycket mer än sjukvård.
Det är infrastruktur, miljö, regional utveckling och kultur.
Allt detta har betydelse för människors liv och hälsa. Det är
viktigt att ett miljöperspektiv genomsyrar alla landstingets
verksamheter. Målet är att öka andelen ekologiska närpro-
ducerade produkter i matproduktionen.

Länen i Mälardalen kompletterar varandra när det gäller
näringsliv, arbetskraft och utbildning. Därför kan vi tillsam-
mans med de andra länen möta kravet på en ekonomisk, eko-
logisk och socialt hållbar utveckling och därmed erbjuda möj-
lighet både till storstadsliv och till ett rikt liv på landet,
förutsatt att vi bygger en bra infrastruktur med väl utbyggd
kollektivtrafik i regionen. Då kan vi skapa en hållbar fram-
tidsplanering som ger regionens invånare arbetstillfällen,
bra sjukvård och ett mångfacetterat kulturliv samtidigt som
människor ges möjlighet att bo kvar och verka i sina län. 

Under mandatperioden kommer landstingets värdegrund
att processas och tas upp till behandling.

I N L E D N I N G

Landstingsplanen är uppdelad i tre delar. Den första delen beskriver, utifrån målområdena, den utveckling och de 

prioriteringar som den politiska ledningen i Landstinget Västmanland står för och genomför. Den andra delen 

beskriver och redovisar landstingets målområden. Den tredje delen beskriver de ekonomiska konsekvenserna av 

de prioriteringar och beslut som de två första delarna har för landstingets ekonomiska budgetfördelning, skattesats 

samt de förutsättningar som följer av skatteintäkter och andra intäkter och kostnader som landstinget har.

Landstinget Västmanland
- en politiskt styrd organisation

4



L A N D S T I N G S P L A N  2 0 1 1 - 2 0 1 3

5

Ekonomiska förutsättningar
I slutet av 2008 stod det klart att världen var på väg in i en
global finanskris och lågkonjunktur. Under 2009 beslutade
landstinget att kostnaderna skulle reduceras med 300 mil-
joner kronor.

150 miljoner kronor ska hämtas in genom effektivise-
ringar. Det arbetet pågår.

150 miljoner kronor skulle tas in igenom ett priorite-
ringsarbete, vilket också är ett led i Landstinget
Västmanlands utvecklingsarbete. 

•Verksamheterna har identifierat och rangordnat de lägst
prioriterade åtgärderna/insatserna i en s k vertikal priori-
tering, motsvarande tio procent av sin nettobudget. 

•En horisontell prioritering har därefter gjorts mellan de
olika verksamheternas rangordningslistor och resulterat i 
en slutprodukt omfattande fyra procent av den totala 
nettobudgeten för ingående verksamheter. 

•Slutligen har en politisk beredning av materialet (om-
fattande fyra procent) gjorts som resulterat i ett priorite-
ringsförslag omfattande två och en halv procent av netto
budgeten. 

Det innebär att ambitionsnivån sänkts för vissa uppgifter
samtidigt som landstinget slutar utföra andra uppgifter.
Det innebär också ändrade avgiftsregler. Med kommuner-
na har landstinget dessutom att föra dialog om uppgifter som
landstinget idag svarar för och finansierar men som enligt
lag och regelverk är kommunala åtaganden. Förslagen har
under 2009 processats mellan verksamheter, politik och
tjänstemän. Ambitionen har varit att verksamheterna ska
hämta hem resultatet av prioriteringsarbetet under 2010 och
2011. 

I den plan som lades fram i juni 2010 beräknades de
ekonomiska effekterna till 80 miljoner kronor men dessa ser
ut att bli lägre. I denna plan har kraven reducerats inom prio-
riteringsarbetet från 150 miljoner kronor ner till 47 miljo-
ner kronor, d v s med 103 miljoner kronor mot ursprung-
lig nivå. 

Regeringen bidrog under 2010 med ett konjunkturstöd
till kommuner och landsting eftersom prognoserna visade
på en djup nedgång med hög arbetslöshet som följd.
Västmanland är ett av de län som drabbats väldigt hårt av
krisen i bilindustrin beroende på den industristruktur som
finns framför allt i KAK-regionen. I stora delar av länet är
fortfarande arbetslösheten hög, vilket betyder lägre öknings-
takt på skatteintäkterna. Konjunkturnedgången i landet i
stort blev inte så djup som regeringen beräknat, istället blir
nedgången mer utdragen så att även 2011 påverkas negativt.
Trots detta drar nu regeringen tillbaka konjunkturstödet.
Detta innebär att landstingets ekonomiska situation inför
2011 är väldigt skör. 

Bedömningen av landstingets lånebehov, på grund av det
ambitiösa investeringsprogram som pågår, har förändrats över
tiden. En försiktig bedömning var att landstinget under
2008 skulle börja låna för att delfinansiera fastighetsinveste-
ringarna, men detta har kunnat flyttas fram i tid beroende 

på bättre ekonomiskt resultat än budgeterat samt viss för-
dröjning av investeringar. I början av september lånades
100 miljoner kronor och ytterligare 100 - 150 miljoner
kronor kommer att lånas upp under december. Ytterligare
upplåning om cirka 200-250 miljoner kronor kommer att
behövas under första halvåret 2011.

Ett led i att stärka landstingets långsiktiga ekonomiska ställ-
ning är att resultatkravet höjs under perioden. För 2011 sätts
resultatnivån till oförändrat 60 miljoner kronor. För 2012
föreslås att resultatet ska vara 80 miljoner kronor och för 2013
100 miljoner kronor. Detta för att landstinget ska svara
upp mot pensionsåtaganden, klara investeringarna med
begränsade lån och ha en god hushållning.

Landstingets ambitiösa nybyggnadsprogram når i början
av planperioden sin kulmen. I och med att den nya vårdbygg-
naden vid Centrallasarettet i Västerås och den nya rättpsy-
kiatriska enheten i Sala tas i drift är investeringsramen något
lägre under kommande planperiod jämför med tidigare år.
Trots det är ambitionen att fortsätta ”bygga bort” det som
inte uppfyller kraven på säkra, arbetsvänliga och utvecklings-
bara lokaler.

Landstingets Västmanlands utvecklingsarbete
Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Landstinget
Västmanland. Det tar sig olika uttryck och omfattar alla delar
av verksamheterna.

Utveckling av landstingets styr- och ledningsprocess inne-
bär bildandet av centrumbildningar med tydligare ansvars-
roller och uppgifter. Samtidigt ställs det krav på högre effek-
tivitet jämfört med idag. Chefs- och ledarrollerna utvecklas. 

Kunskaps-, process- och värdestyrning med stöd av lean-
filosofi är ledord i utvecklingen mot ett bättre landsting.

Målstyrningen ska vara tydligare. Nyckeltal och uppfölj-
ning, resultatredovisning och utvärdering i form av bench-
marking ska vara vardag i Landstinget Västmanland.

Utveckla bokslutet
Landstinget Västmanland har en av de bästa årsredovis-
ningarna i landet. I syfte att ytterligare utveckla innehållet
kommer redovisningen successivt att utvecklas. Arbetet ska
inriktas på könsuppdelad vårdstatistik samt fördjupad pre-
sentation över personalens löne- och hälsoutveckling.

Landstingets målarbete
I syfte att öka tydligheten och underlätta förankringen av
landstingets inriktning har sex övergripande målområden
arbetas fram. De redovisas längre fram i planen.

Landstinget Västmanland ska till alla delar leva upp till vad
lagar och regler ålägger landstingen.

Landstinget ska uppfylla kraven i vårdgarantin inom
samtliga områden. Målet är att Landstinget Västmanland ska
vara ett köfritt landsting. 

Förtroendemannaorganisation
Demokratiberedningen har slutfört sitt arbete och lagt fram
förslag till förtroendemannaorganisation för mandatperio-
den 2011-2014. Fullmäktige antog förslaget i juni 2010. I
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november 2010 kompletterades detta med beslut om att
inrätta en styrelse för Tärna folkhögskola. 

Medborgardialog
Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och ett antal kommuner deltar Landstinget Västmanland,
som enda landsting i landet, i projektet "Medborgardialog
som del i styrningen". Syftet med projektet är att stärka det
merborgerlia deltagandet i styrningen. Målet med projek-
tet är att stärka varumärket Landstinget Västmanland
genom att öka förtroendet för landstinget som demokratisk
organisation där medborgarnas synpunkter tas tillvara.
Resultat från medborgardialogen ska ses som ett komplement
till andra underlag inför beslut. 

Inom ramen för projektet har ett antal dialoger förts med
medborgarna om prioriteringar samt om vilken information
medborgarna anser sig behöva för att kunna göra ett bra vård-
val. Det har därutöver startats en digital medborgarpanel som
med regelbundenhet kan ställa frågor av skiftande karaktär. 

En god och jämlik hälsa 

Folkhälsopolitiskt arbete
”Det hälsofrämjande landstinget bidrar till ett gott liv för
alla.” Så inleds Landstinget Västmanlands vision. 

Det finns flera skäl till att hälsoaspekten är betonad i lands-
tingets vision. Livsstilsfrågor och dagens kost- och levnads-
vanor kan medföra ökad grad av bland annat hjärt- och kärl-
sjukdomar, cancer och diabetes, som är några av de stora
hoten mot hälsan. En god hälsa hos medborgarna är också
en av förutsättningarna för regional utveckling och viktig för
länets attraktionskraft. Bra hälso- och sjukvård samt tand-
vård med god tillgänglighet har avgörande betydelse för
länsinvånarnas trygghet och välfärd.

Hälsan är beroende av många olika faktorer. Hur man har
det runt omkring sig, hur skola, arbetsliv och fritid funge-
rar. Hälsa är också i mycket en klassfråga. För att långsik-
tigt skapa bättre hälsa måste klyftorna i samhället minska.
Genom att ha bra förskola och skola, arbetsmiljöer som är
bra både fysiskt och psykiskt samt bra och rättvisa socialför-
säkringar medverkar samhället till att människor känner
sig trygga. Detta är avgörande för det fysiska och psykiska
välbefinnandet. En bra ekonomi är gynnsam för folkhälsan,
men en bra folkhälsa är ännu viktigare för den ekonomis-
ka utvecklingen. Förebyggande insatser är det mest effekti-
va och det mest humana.  

Den försämrade hälsan bland många yngre och att förstär-
ka det förebyggande arbetet bland äldre är en utmaning för
landstinget. Därför är det viktigt att utveckla uthålliga
strukturer för förebyggande insatser och sprida de effektiva
metoder som finns. 

Nyckelfrågan för det framtida folkhälsoarbetet är hur häl-
san ska bli mer jämlik och hur hälso- och sjukvården ska stöd-
ja människor att ta kontroll över sin egen hälsa. Det hand-
lar främst om att i det dagliga mötet stödja människor att
göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Lands-
tinget kommer att intensifiera det förebyggande arbetet
mot psykisk ohälsa, tobaksbruk, alkoholkonsumtion, dro-
ger och sexuellt överförbara sjukdomar. Samarbete med oli-
ka samhällsaktörer, till exempel idrottsrörelsen, förenings-
liv och patientföreningar, för tidig påverkan måste fort-
löpande utvecklas.

Den ”Länsstrategi för folkhälsoarbetet”, som arbetats
fram de senaste åren tillsammans med kommunerna är en
viktig del i folkhälsoarbetet. Syftet är att fokusera på sam-
verkan mellan kommunerna, Landstinget Västmanland och
andra aktörer i samhället. Strategin syftar till förbättrad
kunskaps- och metodutveckling och kommer framför allt att
inriktas på att öka det psykiska välbefinnandet och förbätt-
ra barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Jämställdhet och jämlikhet
Såväl sjukvård som annan landstingsverksamhet och lands-
tingsfinansierad verksamhet ska vara jämställd och jämlik.
Den ojämlika hälsan har ökat de senaste åren. Det finns sto-
ra hälsoskillnader mellan olika samhällsklasser och de ökar.

mål
områden
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Exempelvis kan den som har det gott ställt få bättre medi-
ciner, snabbare läkarkontakt och bättre bemötande än den
som har det sämre ställt. Detta får inte förekomma. Det är
helt oacceptabelt.

2006 undertecknade landstinget ”Europeisk deklaration
om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå”. Undertecknandet innebar ett åtagande att
aktivt arbeta för en jämställd verksamhet, så kallad jämställd-
hetsintegrering. Bland annat har landstinget åtagit sig: ”Att
tillämpa ett genusperspektiv på planeringen, finansieringen
och tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster. Att
se till att vårdpersonal, inklusive de som arbetar inom frisk-
vården, är medvetna om hur könstillhörighet påverkar hälso-
och sjukvården och tar hänsyn till kvinnors och mäns olika
erfarenheter av sådan vård.”

Papperslösa flyktingar och gömda flyktingar hör till sam-
hällets mest utsatta. Landstinget Västmanland måste ta sitt
humanitära ansvar. Papperslösa och gömda flyktingar ska få
den akuta sjukvård de behöver i Västmanland. Det är vik-
tigt att det finns rutiner som klargör för hur personal ska age-
ra och bemöta en vårdsituation som ofta är oerhört känslig.
Tydliga rutiner ökar också rättssäkerheten för patienten.
Det är också viktigt att dessa rutiner hålls uppdaterade och
att all ny personal får del av dem.

I vårt län finns det kvinnor och barn som lever i utsatta
miljöer. Det kan handla om missbruksmiljöer eller våld i nära
relationer. Hälsoriskerna för dessa kvinnor och barn är sär-
skilt stora, direkt på grund av utsattheten i sig, men också
genom den psykosociala stress som detta innebär. Våld i nära
relationer är ett stort samhällsproblem. Kunskapen hos vår-
den måste öka i att upptäcka och identifiera dem som lever
med våld i nära relationer, både vad gäller tvåkönade och sam-
könade relationer. Omhändertagandet och vården av perso-
ner som utsatts för våld i nära relationer måste utvecklas både
medicinskt och psykosocialt. Lika viktigt är att de som miss-
handlar erbjuds hjälp och stöd att förändra sitt beteende.

Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning är
oroande. Funktionsnedsättning är inte detsamma som dålig
hälsa. Faktorer som däremot spelar roll är exempelvis diskri-
minering, övervikt, ångest och brist på yrkesarbete. Det är
viktigt att hälso- och sjukvården lyfter fram och stärker det
friska hos personer med funktionsnedsättning till exempel
genom sjukgymnastik. Hälso- och sjukvården måste bli
bättre på att samordna sina insatser till barn och vuxna
med funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar. 

Kunskapen om HBT-personers (homosexuella, bisexuel-
la och transpersoner) hälsa är bristfällig och ohälsan är fort-
farande större i gruppen HBT-personer än bland heterosexu-
ella. Många HBT-personer upplever dessutom att de blir
diskriminerade och dåligt bemötta när de söker vård

I landstingsplanen har medel reserverats för arbete med
jämställdhet på tre plan: personal, politik och pati-
ent/medborgare. Satsningen ska resultera i nyckeltal för ett
årligt jämställdhetsindex för personalen, system för könsupp-
delad vårdstatistik och för rapporter och forskning. Det är
viktigt att satsa på kontinuerlig utbildning för såväl perso-
nal som politik.

En livskraftig region

Regionalt utvecklingsarbete
För västmanlänningarna är en ökad och hållbar tillväxt i en
konkurrenskraftig region en förutsättning för att få del av
en ökad välfärd. Regionalt utvecklingsarbete är viktigt för att
länet ska vara attraktivt både att bo kvar i och att flytta till.
Under kommande år kommer arbetet med att knyta kultur
och hälsa närmare varandra att bli än mer väsentligt. Detta
arbete kommer att bidra till en friskare befolkning i
Västmanland och ge positiva effekter för hälso- och sjukvår-
den i länet.

Från regeringshåll har målet satts att önskvärda förändring-
ar av Sveriges regionala indelning ska genomföras från den
1 januari 2015. Regionfrågan har därmed gått in i en ny fas
och under det närmaste året kommer grunden läggas för en
ny regional indelning av Sverige. Utredningen ska lämna sitt
betänkande senast den 15 december 2012 vilket innebär att
överenskommelser ska träffas före utgången av år 2011 om
gränserna för den regionkommun som man vill tillhöra. 

I ett gemensamt möte med landstingsstyrelserna i
Västmanland och Sörmland samt kommunstyrelserna i
Västerås och Eskilstuna den 25 oktober 2010 uttalade par-
terna gemensamt att man inte önskar en länsgräns mellan
de båda länen. Detta var ett första viktigt steg mot att ska-
pa en större region.

Den regionala utvecklingen står inför stora utmaningar som
kräver ökade ekonomiska resurser främst inom kollektivtra-
fikområdet. Inom detta område samarbetar landstinget
med länets kommuner och omkringliggande landsting om
bland annat Västmanlands Lokaltrafik (VL), Tåg i Bergslag-
en (TiB) och Mälardalstrafik AB (MÄLAB). En allt större
del av västmanlänningarna arbetspendlar, vilket ställer stör-
re krav på turtäthet och kontinuerlig trafik. Under senare år
har det blivit allt vanligare att staten ställer krav på medfi-
nansiering vid större infrastruktursatsningar. Dessutom krä-
ver SJ ekonomisk kompensation för oförändrad trafik på vis-
sa delar av sin rikstrafik, vilket i förlängningen är orimligt.
Detta är, och måste förbli, ett statligt ansvar.

Strategiskt pågår ett arbete att utveckla landstingets roll som
ägare och medfinansiär. Det är en förutsättning för att lands-
tinget på ett bättre och tydligare sätt jämfört med idag ska
kunna påverka utvecklingen i de bolag och verksamheter som
vi är ägare/intressenter i. En utredning bör genomföras om
ytterligare samordning mellan samhällsbetalda resor och
kollektivtrafik. 

Landstinget vill bli kollektivtrafikmyndighet i Västman-
land enligt den nya kollektivtrafiklagen. Syftet med en
sådan förändring är att förenkla resandet, få fram enhetliga
avgiftssystem, få ned kostnader för trafiksystemen, sam-
ordna planeringen och skapa en långsiktigt hållbar kollek-
tivtrafik som främjar arbetspendling såväl mot Stockholm,
Uppsala och Örebro som Borlänge/Falun. I ett nytt huvud-
mannaskap bör ingå såväl tåg, bussar, färjetrafik som kom-
pletterings- och sjukresor. 

>>>
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Kultur
En levande kultur tillvaratar människors kreativitet, stärker
förmågan till reflektion och rustar till delaktighet i en för-
änderlig värld. En ambitiös kulturpolitik är avgörande för
en stark demokrati. Den ska inbjuda alla till engagemang.
Till vårt gemensamma ansvar hör att utveckla kulturell rike-
dom och mångfald. Kulturen grundas i den egna identite-
ten och växer i möten mellan människor. 

Kulturlivet består av ett samspel mellan konstnärer, folk-
bildning och amatörgrupper och de människor som tar del
av olika kulturaktiviteter. Målet för landstingets kulturpo-
litik är ett vitt förgrenat kulturliv i hela länet som präglas av
mångfald, kvalitet och tillgänglighet. Ett rikt utbud av kul-
turella aktiviteter gör vårt län attraktivt att leva och arbeta
i. Kultur är en del av folkhälsan och utgör därför en viktig
del av det hälsofrämjande landstinget. Erfarenheterna visar
att människor som själva deltar i eller upplever kultur mår
bättre, det kan handla om förbättrad motorik för barn eller
rehabilitering för arbetsföra. Därför är kultur i vården vik-
tigt för välbefinnande och tillfrisknande. En viktig och prio-
riterad uppgift för landstingets kulturarbete är att arbeta med
barn och ungdomars kultur. 

Landstinget har fastställt ett kulturpolitiskt program och
påbörjat ett arbete tillsammans med länets kommuner om
en kulturstrategi för länet. Strategin ska ligga till grund för
kommande förhandlingar mellan statens Kulturråd och
landstinget om regionala kulturbidrag. 

I dagens föränderliga samhälle blir folkbildningen en vik-
tig del i att stärka människors självförtroende och att öka bild-
ningen. Folkbildningen i vårt län får ett starkare stöd genom
inrättandet av en egen styrelse för Tärna folkhögskola vilket
ger ökade möjligheter till att utveckla skolans arbete. 

Landstinget har som regional huvudman ett stort ansvar
för den institutionella kulturen och ska därför fortsätta ver-
ka för att teater, musik och museum får bra möjligheter att
verka i hela länet. Konsten är betydelsefull och landstinget
ska årligen avsätta resurser för att utveckla den delen, inte
minst utifrån att stimulera det konstnärliga skapandet. Vid
alla ny- och ombyggnationer ska medel finnas för konst-
utsmyckning.

Diskussioner förs med Västerås stad om framtiden för de
båda kommunalförbunden Teater Västmanland och
Västmanlandsmusiken. Landstingets ambition är att parter-
na ska vara överens om att se över organisationsformen och
att en revidering kan genomföras under år 2011. 

En viktig del av landstingets utveckling inom kulturom-
rådet är beslutet om nytt länsmuseum och samlokalisering
med Västerås konstmuseum på Karlsgatan 2 i Västerås. De
nya lokalerna för Västmanlands museum invigdes i sep-
tember 2010.

Länsbiblioteket är ett viktigt nav för att utveckla länets bib-
liotek. Att ha bra arkivmöjligheter för länets organisationer
är nödvändigt för att kunna bevara vår historia och att sti-
mulera till forskning. Landstingets uppgift är att verka för
att ett arkivcentrum kommer till stånd.

Att ge stöd till organisationerna i länet ska ses som ett stöd
för mångkulturell utveckling och möjligheter för alla män-
niskor att kunna få en meningsfull fritid och att utvecklas
på lika villkor i samhället. Att stödja föreningsverksamhet
bidrar också till folkhälsan. 

Idrottens betydelse för folkhälsan är oomtvistad och inve-
steringar i idrott och motion är samhällsekonomiskt lönsamt.
Idrotten bidrar till hälsa, ökad livslängd, välstånd och väl-
mående. Landstinget ger bidrag till idrotten på länsnivå, det-
ta bidrag innebär att stöd indirekt ges till idrotten på för-
eningsnivå då länsnivån utgör en slags ”infrastruktur” som
möjliggör en positiv utveckling av idrotten i stort. Det bör
ske en dialog med idrottsrörelsen för att kunna dra nytta av
varandras kunskap och erfarenheter t.ex. utveckla ”motion
på recept”. Idrotten är den största folkrörelsen och antalet
aktiva och funktionärer uppgår till cirka 3 miljoner männi-
skor i Sverige.

Landstingets internationella arbete 
Landstinget Västmanlands internationella arbete utgår från
fastställd internationell strategi och handlingsplan, utifrån
att vår verksamhet i allt högre grad påverkas av en ökad inter-
nationalisering.

Kommande års arbete kommer att medföra ett samarbe-
te kring internationellt arbete med omkringliggande kom-
muner och landsting.

Det fortsatta arbetet medför en ökad bevakning av
Europeiska Unionens arbete med patientnära frågor och
hur detta arbete kan komma att påverka Landstinget
Västmanland. 

I syfte att stärka landstingets kompetensnivå utvecklas
ett samarbete med Stockholm läns landsting och
Stockholmsregionens europakontor (SEU).

Kollektivtrafik
Landstinget arbetar för en väl fungerande kollektivtrafik
som är tillgänglig för alla och baserad på mer skonsamma
drivmedel. Tillgången till goda kommunikationer är lika vik-
tig på landsbygden som i städer. Landstingets kollektivtra-
fikansvar är enligt gällande avtal den regionala tågtrafiken
och stomlinjenätet för busstrafik. Nu pågår ett arbete som
ska öka förutsättning-arna för att utveckla ägarstyrningen av
Västmanlands Lokaltrafik (VL). 

Landstinget har konstaterat brister i redovisningen när det
gäller resultatet av de satsningar som görs i spårbunden tra-
fik. Till exempel saknas tillförlitliga uppgifter om hur
många resenärer från Västmanland som regelbundet åker tåg
samt var de kliver av och på. Landstinget anser att arbetet
med att ta fram nyckeltal och kvalitetsmått behöver priori-
teras av VL.

Riksdagen har beslutat om ny Kollektivtrafiklag från
2012. I korthet bygger lagen på att det blir fritt för kommersi-
ella bussföretag att köra såväl regional som lokal kollektiv-
trafik. Länstrafikbolagen som idag ansvarar för kollektivtra-
fiken ersätts av regionala myndigheter för kollektivtrafik.
Landstingets uppfattning är att denna myndighet ska pla-
ceras inom landstinget. Samtidigt förs diskussioner med
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omkringliggande landsting om hur samarbetet kan ske i ett
längre perspektiv, exempelvis genom en storregional trafik-
huvudman runt Mälardalen.

På initiativ av Landstinget Västmanland har Västman-
lands kommuner och landsting (VKL) beslutat att bilda en
arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för verksamhe-
ten inom VL på medellång och lång sikt utifrån de föränd-
ringar som kommer att ske enligt ovanstående. 

Under år 2011 kommer landstingets kostnader för tågtra-
fik att öka på grund av ”Lillpendeln” efter Svealandsbanan
och Tåg i Bergslagen (TiB). Ett problem som måste upp-
märksammas under mandatperioden är bansträckning och
kapacitet på den så kallade - ”UVEN”.

I landstingsplanen har tagits hänsyn till finansieringspro-
blemen. För 2011 avsätts ytterligare 11 miljoner kronor
till VL utöver tidigare anslag för att täcka de ökade kostna-
derna. Insatsen görs för att säkra spårbunden trafik mellan
Arboga och Eskilstuna, Gävle-Hallsberg med stopp i
Fagersta, Karbenning och Skinnskatteberg, Stomlinje-
genomförande i KAK-regionen samt busstrafik mellan Sala
och Uppsala är en viktig satsning under mandatperioden. 

Landstingets kostnad för kollektivtrafik kommer att öka
under planperioden. Dock har initiativ tagits att framförallt
se över TiB och dess verksamhet utifrån målsättningen att
rationalisera verksamheten och inte tillåta pågående kostnads-
utveckling.

Landstinget har beslutat om medfinansiering av
Citybanan. Beslutet påverkar landstinget ekonomiskt från
och med 2013 med 15 miljoner kronor. Landstingets
inställning är att inte delta i finansiering av ytterligare infra-
strukturprojekt.

Landstinget har initierat frågan om framtida finansiering
av fordon för spårbunden trafik, det vill säga framtiden för
vagnbolaget TRANSITIO. Samtidigt har landstinget fört
fram krav om att ägarstyrningen måste bli tydligare.

Västmanlands kommuner och landsting 
Västmanlands kommuner och landsting (VKL) fungerar
som ett berednings- och samarbetsorgan mellan landsting-
et och länets kommuner. I styrelsen diskuteras och förank-
ras frågor som berör både kommun- och landstingssektorn
såsom kultur, kommunikationer, personalfrågor etc.
Landstinget Västmanland kommer att aktivt ta del i VKL:s-
arbete, för att tillsammans med kommunerna arbeta för en
effektivare och bättre sjukvård, kollektivtrafik och samver-
ka i andra övergripande frågor för länet. Ett välfungerande
samarbete mellan landstinget och kommunerna utgör
grundförutsättning för att ytterligare förbättra och utveck-
la servicen för medborgarna. Länets befolkning är ju
gemensam för båda parter.  Detta är ett viktigt steg även i
bildandet av större regioner vilket sin tur är en önskvärd
utveckling för att klara sjukvården och kollektivtrafiken i
framtiden. 

Nöjda och trygga medborgare

Bemötande
Att känna att man får bästa möjliga bemötande när man
söker eller får vård är viktigt ur flera perspektiv.
Fortbildning i bemötandefrågor är viktigt för personalens för-
ståelse för såväl olika åldrars behov, som för olika sexuell lägg-
ning samt etnisk och kulturell bakgrund. Vikten av korrekt
information om vad som väntar i vårdprocessen kräver fort-
satt utveckling av kommunikationen mellan vården, patient
och anhöriga. Att få tillgång till en tolk för att kommuni-
cera med vårdpersonal är en självklarhet. 

Landstinget har inrättat barnpiloter. Barnkonventionens
intentioner ska beaktas.

Införande av vårdlotsar för i första hand äldre kan bland
annat bidra till bättre bemötande. Rutiner behövs för att
säkerställa att såväl patientens och i förekommande fall
närståendes synpunkter tas till vara. 

Den nationella patientenkäten om psykiatrisk vård som
genomfördes och presenterades 2010 visade på ett lägre
resultat än riksgenomsnittet bland annat för bemötande i den
psykiatriska slutenvården i länet. Ambitionen måste vara att
dessa resultat ska förbättras.

Patientnämndens funktion behöver stärkas så att patien-
ter som gör anmälan snabbt kan få ett svar. Ett forsknings-
projekt inleds i samarbete med Mälardalens högskola i
avsikt att öka kunskapen om vilka de bakomliggande orsa-
kerna är till att vissa ärenden ofta återkommer i patientnämn-
dens arbete.

Vårdval Västmanland – utveckla vårdvalet till ett hälsoval
För att tydliggöra att landstinget ska arbeta förebyggande och
hjälpa invånarna till bättre hälsa, kommer vårdvalet utveck-
las till ett ”hälsoval”. Det hälsofrämjande arbetet står i fokus
och kvaliteten i vården kan följas upp bättre. Det ska löna
sig för vårdcentraler att nå högre hälsoresultat hos pati-
enterna, att öka tillgängligheten och minska den onödiga
antibiotikaförskrivningen. Kompetensen hos alla vårdyr-
ken ska tas tillvara. Patientens val ska kunna påverka vård-
teamet och vem som möter patienten.

Närsjukvården och vårdcentralerna ska bli bättre på att
behandla och förebygga folksjukdomar, skador och livskri-
ser. Vårdpersonalen ska ge pedagogiskt och psykologiskt
stöd till patienter som vill genomföra livsstilsförändringar och
använda egenvård för ökad hälsa. Hälsofrämjande insatser
ska också genomföras tillsammans med övriga samhället, till
exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Närsjukhusens verksamhet ska utvecklas i nära samarbe-
te med kommunerna. I förlängningen kan kommuner och
landsting bilda gemensamma organisationer för delar av
verksamhet inom närsjukvården. 

Landstinget har slutit avtal med Dalarna som ger boen-
de i norra länsdelen möjlighet att välja en familjeläkarmot-
tagning i Dalarna samt att i större utsträckning få sin pri-
märvårdsjour tillgodosedd på jourmottagningen vid
lasarettet i Avesta. Avtalet omfattar också möjlighet att nytt-
ja medicinakuten vid Avesta lasarett.
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Med omkringliggande landsting förs samtal om att utvid-
ga vårdvalet och därmed ge västmanlänningar som arbetar
på andra orter möjlighet att få sina vårdbehov tillgodosed-
da i andra landsting. 

Vårdvalssystemet kommer att utvärderas under 2011. För
att klara kvalitetsarbetet måste ett utvecklat system för upp-
följning tas fram.

Akuten och ambulansen
Alltför många får vänta för länge på Centrallasarettets akut-
mottagning. Många äldre multisjuka får vänta i timmar på
att få hjälp eller komma vidare upp till avdelningen. Det
behövs ett helhetsgrepp och krafttag för att förbättra situa-
tionen. Ett viktigt mål för planperioden är att ingen ska behö-
va vänta i mer än fyra timmar innan man har blivit behand-
lad, hemskickad, inlagd eller överförd till annan vårdnivå. 

Därför har akutmottagningen under 2010-2011 fått eko-
nomisk förstärkning i syfte att anställa fler sjuksköterskor.
Under 2011 påbörjas kompetensutvecklingen av de sjukskö-
terskor som redan arbetar på mottagningen. Det nya arbets-
sättet med ledningsläkare som gör en första bedömning av
patienten kräver mer teamarbete, allt i syfte att få en bra
logistik och ett bättre flöde på patienter och därmed kortare
väntetider på akuten.

Ledningsläkarfunktionen stärks med medel under 2010-
2011 för att både medicin och kirurgi och ortopedi ska kun-
na avsätta utökad tid för akutmottagningen. Satsningen
pågår under fem år för att förstärka utbildningsnivån för sjuk-
sköterskor som jobbar på akutmottagningen till akutsjuk-
sköterskor.

Under väntetiden på akutmottagningen måste patienter
och/eller anhöriga få ett bra omhändertagande och informa-
tion om varför de väntar. Samverkan måste också bli bätt-
re mellan primärvården och akutmottagningen. I dag hän-
visas patienter till akutmottagningen som egentligen hör
hemma på vårdcentralerna. Detta måste utredas och analy-
seras. Vårdcentraler som inte tar hand om ”sina” patienter
måste göras uppmärksamma på det. 

En utredning har genomförts för att se hur 90 procent av
länets befolkning ska nås av ambulans inom 15 minuter.
Utredningen kom fram till att en ambulans ska placeras på
Eriksborg. Om målet att nå 90 procent av befolkningen inom
15 minuter inte uppnås måste andra lösningar tas fram.

Vård utan väntan
Ett viktigt mål för planperioden är att patienter ska erbju-
das besökstid direkt. 

Samtidigt som familjeläkaren ger patienten remiss till
specialistläkare ska familjeläkaren kunna boka in en tid för
besöket i samråd med patienten. Samma sak gäller när man
får ett beslut om operation eller behandling, att man får en
dag och en tid för operationen/behandlingen. 

Den remitterande läkaren ska alltid ha ansvaret att följa
upp patienten. Patienter ska inte ”falla mellan stolarna” på
grund av informationsbrister och otydligt ansvar. De ska inte
behöva vänta på remissvar, provsvar och specialistläkarutlå-
tande för att ansvaret är otydligt.

Under 2011 ska klargöras hur utredning och behandling
inom vuxenpsykiatrin kan ses i ett sammanhang för att
båda ska ingå i vårdgarantin. 

Landstinget Västmanland har anslutit sig till den natio-
nella sjukvårdsupplysningen 1177 vilket har förbättrat tele-
fontillgängligheten. Men det räcker inte. Telefontider till vård-
inrättningar och mottagningar måste också bli generösare och
tillgängligare. Det ska finnas lösningar för personer som inte
klarar av att hantera knapptelefoner. Det ska också vara
möjligt att boka tid genom personligt besök på vårdcentra-
len. 

Dessutom ska det bli lättare att nå vårdcentraler genom
utbyggd service via Internet. Man ska kunna boka, avboka
tider och förnya recept via e-post till sin familjeläkare.
Storleken på plånboken ska aldrig styra om man ska söka vård
eller inte. Därför värnar vi om en vård med hög kvalité för
alla efter behov. 

Barn och ungas hälsa 
Grunden för hälsan läggs i barndomen. Förebyggande arbe-
te och hälsofrämjande åtgärder bör därför sättas in tidigt i
livet. Det handlar om att skapa goda uppväxtvillkor, hälso-
samma levnadsvanor, stödjande miljöer och att förebygga
sjukdomar. På många sätt är hälsosituationen för svenska barn
bland de bästa i världen. Det gäller till exempel den låga späd-
barnsdödligheten, den höga andelen vaccinerade barn och
den låga andelen barnolycksfall. Men redan i barndomen
märks hälsoskillnader mellan flickor och pojkar samt mel-
lan olika sociala grupper. Att investera i barns hälsa lönar sig
både på kort och lång sikt.

De senaste årens ekonomiska kris drabbade Västmanland
och västmanlänningarna hårt. De varsel som lades i några
av våra kommuner var bland de största i landet och arbets-
lösheten steg. Att barnfattigdomen ökar och att barns och
ungas psykiska hälsa blir sämre hänger ihop med familjens
sociala situation.

Landstingets egen undersökning av ungdomars hälsa,
”Liv och hälsa ung” visar att ungdomarna i Västmanland mår
långt ifrån bra. Oroväckande är att allt fler barn och ung-
domar mår psykiskt dåligt. Detta måste tas på största allvar
och kräver tydliga strategier för att komma till rätta med pro-
blemen. Särskilt måste situationen med att unga flickor
mår allt sämre psykiskt uppmärksammans. Det behövs sär-
skilda insatser för vård av utåtagerande och självskadande
ungdomar. De senaste och mest effektiva metoderna ska 
tillämpas. 

Familjens sociala ställning styr de hälsorisker som barnet
utsätts för, den stimulans som familjen kan erbjuda barnet
och de resurser som familjen har för att hjälpa barnet.
Mödrahälsovård och barnhälsovård har en viktig roll i att
tidigt uppmärksamma risker och erbjuda hjälp och stöd.

Samarbetet mellan länets kommuner och landstingets
verksamheter om barn och ungdomars hälsa måste utvecklas.
Det gäller till exempel mellan förskola/skola, barnhälsovård,
skolhälsovård, ungdomsmottagning, psykiatrin och social-
tjänsten.

I landstingets verksamheter finns barn dagligen som pati-
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enter, anhöriga, besökare, kulturkonsumenter med mera. Det
är av yttersta vikt att deras intressen och rättigheter tas till-
vara. I landstingets verksamhet ska nu finnas Barn-piloter
som företräder barn och unga och bevakar deras rättigheter
utifrån FN:s barnkonvention.

En sammanhållen vård för äldres hälsa
De allra flesta som behöver sjukvårdens resurser är 65 år och
äldre.  Med förebyggande vård och ett bättre omhänderta-
gande förbättras de äldres hälsa. För detta krävs ett bättre och
större samarbete mellan kommunerna och landstinget.
Vårdsökande ska inte hänvisas mellan olika vårdgivare på
grund av otydliga ansvarsgränser. I samarbete med kommu-
nerna ska vårdkedjor säkras.

Genom att föra över hemsjukvård och hemrehabilitering
till kommunerna kan vården till äldre förbättras. Vårdtider
kan kortas när träning kan ske i hemmet. Med ett samlat
huvudmannaskap ökar förutsättningarna för att de medicins-
ka och sociala insatserna integreras. Hemsjukvården behö-
ver ha tillgång till läkare för konsultation, hembesök eller som
kan kontaktas akut. Personalen inom demenssjukvården
ska också och ha särskild kunskap om demens.

Flera kommuner i länet erbjuder förebyggande hembesök
till äldre. Team bestående av olika yrkeskategorier söker
upp äldre för att upptäcka problem och brister i hälsoläget
i tid. Så länge hemsjukvården inte har växlats över till kom-
munerna är det viktigt att landstinget medverkar i denna
verksamhet. 

Ett eftersatt område är äldres psykiska hälsa. Många äld-
re lider av depressioner. Därför bör teamen även ha äldre-
psykiatrisk kompetens.

Äldre drabbas ofta av flera sjukdomar. Många av dem
förknippas just med åldrandet. Därför ska alla vårdcentra-
ler ha särskild kunskap om de förändringar och sjukdoms-
tillstånd som följer med åldrandet. Demensvården måste
vidareutvecklas. Främst handlar det om att öka kunskapen
hos personalen. Att upptäcka dementa tidigt i sjukdomen
och att ge anhöriga redskap för att förstå sjukdomen gör
lidandet mindre. Geriatrisk kompetens ska finnas inom
närsjukvården för att tillgodose det stöd som vårdcentraler-
na behöver.

Genom att förebygga och förekomma kan besök på akut-
klinikerna och sjukhusvistelser undvikas. Familjeläkaren
ska kunna skriva in äldre multisjuka patienter direkt till när-
sjukvårdsavdelningen, utan att de behöver passera akuten.
På närsjukvårdsavdelningen ska patienten vara i centrum och
kunna få vård från olika medicinska specialiteter.

I dag finns närsjukhus i Fagersta, Sala och Köping.
Konceptet behöver utvecklas även i Västerås med ett eget
närsjukhus eller särskild närsjukvårdsavdelning.

Läkemedelsanvändningen för äldre har brister och behö-
ver förbättras. Felmedicinering är en av de bidragande orsa-
kerna till fallolyckor och inläggningar på sjukhus bland
äldre patienter. I dag finns ett samarbetsavtal mellan länets
kommuner och landstinget om regelbundna läkemedels-
genomgångar till äldre som bor på särskilt boende. Avtalet
kommer att följas upp och arbetet utvärderas. Ett mål är att 

samarbetsavtalet utvidgas till att omfatta även äldre som bor
i ordinärt boende med hemtjänst.

Vård i livets slutskede
Att leva värdigt handlar också om att få dö med samma vär-
dighet. Alla ska ha samma rätt och tillgång till vård i livets
slutskede. Det handlar främst om att lindra smärtan och
garantera att vården medverkat till att patient och närståen-
de får ett värdigt avslut och avsked. Idag finns skillnader på
tillgången till palliativ vård i länet. 

Kunskaperna och erfarenheterna från Gryta Palliativa
enhet måste spridas till äldreomsorgen både i Västerås och
till resten av länet. Vården handlar om att kunna samtala om
sin situation, om livet och döden. Inför en så avgörande hän-
delse är det viktigt att patient och närstående får stöd för att
känna trygghet i den svåra situation som döden för med sig.
Att utveckla och bygga ut den palliativa vården är en utma-
ning för perioden så att den kan erbjudas alla länets invå-
nare på ett likvärdigt sätt. Landstinget Västmanlands verk-
samheter ska rapportera till det svenska palliativa registret.

Förstärkt vård för psykisk hälsa 
Det finns brister när det gäller psykiskt sjukas och funktions-
hindrades möjlighet till vård, omsorg och rehabilitering.
Såväl verksamheten inom den slutna som öppna psykiatrin
behöver förstärkas på många områden. Det gäller särskilt sam-
arbete mellan kommuner och landsting. Patientens bästa
måste alltid komma främst. Personer ska inte riskera att bli
utan vård och omsorg för att kommuner och landsting inte
kan samarbeta.

Psykiatrisk vård ska vara ett självklart inslag i närsjukvår-
den. Familjeläkaren ska vara ansvarig för att de med lättare
psykiska åkommor får behandling och att de som behöver
får remiss till specialist. Familjeläkarna måste ha tillgång till
beteendevetenskaplig kompetens så att patienter med lätta-
re psykisk ohälsa kan få adekvat vård.

Tillnyktringsenhet
En berusad människa som inte längre kan ta hand om sig
själv befinner sig i ett, ur medicinsk synpunkt, farligt tillstånd.
Dessutom kan den berusade ha någon sjukdom, som kan bli
livshotande av berusning exempelvis diabetes. Det finns
också sjukdomar som ger likartade symptom som berusning.
Polisen har inte den kunskap och erfarenhet av farliga medi-
cinska tillstånd som krävs. En kraftigt berusad person mås-
te tas om hand inom sjukvården och därför har landsting-
et som målsättning att skapa en enhet där människor kan
nyktra till under medicinsk översyn.

Neuropsykiatrisk utredningsenhet
Personer med neuropsykiatriska funktionshinder som
autism, Asperger syndrom, AD/HD och Tourettes syndrom
hamnar ofta i kläm i samhället. Särskilt problematiskt är det
för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder som inte
har fått en diagnos. Västmanland är i behov av en länsöver-
gripande neuropsykiatrisk utredningsenhet. Vid en neuro-
psykiatrisk utredningsenhet är det viktigt med ett teamar-
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bete med olika kompetenser, exempelvis arbetsterapeuter,
kuratorer, läkare, psykologer, sjuksköterskor och specialpe-
dagoger. Dessa kan utifrån sina olika perspektiv möta pati-
enterna och hjälpa dem att uppnå kunskap om sina funk-
tionshinder. Det mildrar konsekvenserna och gör det lättare
att utnyttja samhällets resurser för ökad livskvalitet.

Tandvård
Landstingets egen tandvårdsverksamhet bedrivs i form av
Folktandvården Västmanland AB, FTV AB. Folktandvår-
dens uppdrag regleras i ägardirektiv. Därutöver tecknar
landstinget avtal med FTV AB. Utöver ägardirektiv och
befintliga avtal med FTV AB ska avtal för 2011 tecknas med
FTV AB om specialisttandvård och sjukhustandvård samt
generella hälsoinsatser och slutansvar. Landstinget ska
under 2011 ta fram utredning om valfrihetssystem inom ett
antal specialistområden inom specialisttandvård, för att få
klarhet i om detta är möjligt. Idag är det oklart om förutsätt-
ningar för att kunna införa detta finns. För specialisttandvård
som rör tandreglering införs detta under mandatperioden.

Tandvård som kräver multiprofessionellt omhänderta-
gande och eller sjukhusets resurser kan vara mindre lämpad
för valfrihetssystem. Detta handlar främst om käkkirurgi,
pedodonti (barn- och ungdomstandvård) och sjukhus-
tandvård. Allt fler landsting har valt att organisatoriskt
placera käkkirurgi och sjuhustandvård inom sjukvården. En
konsekvensbeskrivning ska under 2011 tas fram för att
utröna i vilken form verksamheten kan bedrivas.

För att tidigt upptäcka barn med risk att utveckla karies
ska ett program tas fram i samverkan mellan barntandvår-
den och barnhälsovården. Inriktningen är att kartlägga barn
med sämst tandhälsa och ta fram vilka åtgärder som kan
användas för att förbättra för dessa barn och ungdomar.

Under 2011 införs så kallad frisktandvård eller som det
även benämns abonnemangstandvård. Det är ett avtal mel-
lan patient och FTV AB. Patienten går på regelbundna
kontroller och får den tandvård som behövs till ett fast pris
och slipper överraskande kostnader hos tandläkaren.

För att utveckla styrning och uppföljning samt förbättra
dialogen mellan landstinget och Folktandvården Västman-
land AB bildas ett samverkansorgan med representanter
såväl från landstinget som ägare, finansiär och beställare
som från FTV AB. Dess uppdrag blir att föra dialog kring
oklarheter och föreslå förändringar.

En säker och kostnadseffektiv verksamhet 
av god kvalitet

IT
Landstinget nya elektroniska journal (Cosmic) är under
införande. Webb-platsen 1177.se (Vården på webben) och
landstingets hemsida är andra viktiga IT-baserade informa-
tionskällor. Nationell patientöversikt och andra gemensam-
ma lösningar enligt den nationella handlingsplanen för IT
i hälso- och sjukvården är på väg. Syftet är att landstinget
ska bli effektivare samt att kvaliteten och patientsäkerheten ska
stärkas samtidigt som resultatredovisningen ska bli bättre. 

Kraven på verksamheter och personal är stora eftersom
införandet av nya system innebär utbildning och förändring
av tidigare arbetssätt och metoder. 

Patientsäkerhetsarbete
Landstinget har en nollvision vad gäller patientsäkerheten.
Ingen patient ska skadas i vården. Patienter och medborga-
re förväntar sig att hälso- och sjukvården ska vara trygg och
säker. 

Årligen drabbas ändå många västmanlänningar av skador
orsakade av vården. Övermedicinering, felaktig medicine-
ring, fallskador och vårdrelaterade infektioner är de vanli-
gaste orsakerna. Socialstyrelsen har övergripande uppskat-
tat att vårdskadorna kostar landstinget 120 miljoner kronor
årligen. Landstinget Västmanland ska erbjuda en trygg,
säker och kostnadseffektiv vård, därför är patientsäkerhets-
arbetet prioriterat i särskild ordning med en nollvision för
undvikbara vårdskador. Under 2010 har ett stort arbete
gjorts för att förbättra hygienrutinerna, samtidigt som bris-
ter i basal hygien har konstaterats. För patientsäkerhetsar-
betet har en ny ledningsorganisation införts som tydligare
reglerar ansvarsfördelningen och hur arbetet ska vara orga-
niserat.

Utvärdering ska ske om insatserna har inneburit att vårds-
kadorna minskat och vilka mätbara resultat som kan redo-
visas. För att hitta systemfel i vården som leder till ökad risk
för vårdskador är det avgörande att avvikelserapportering-
en ökar. Lex Maria-anmälningarna har i sin tur minskat dras-
tiskt, vilket är allvarligt och måste ses över.

Övermedicineringen måste upphöra. Landstinget ska
samverka med kommunerna i fråga om läkemedelsgenom-
gångar. På sikt måste alla läkare ha tillgång till patientens hela
läkemedelsförskrivning.

Det är viktigt att Landstinget Västmanland deltar i arbe-
tet med nationell samling för ökad patientsäkerhet.
Deltagande i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert lik-
som läkemedelsberättelser ska prioriteras. 

Miljöarbete
Vi vill sträva mot att Mälardalen ska bli jordens mest uthål-
liga dal där människor lever och bor. En bra livsmiljö är vik-
tig för folkhälsan. Ett av de största hoten mot vår miljö är
utsläppen av koldioxid och miljögifter från transporter,
jordbruk och gifter som finns i vår omgivning.

En viktig åtgärd för att minska utsläppen är att minska bil-
åkandet. Men för att göra detta måste det bli attraktivare och
lättare att åka kollektivt. En viktig aspekt på detta är att kun-
na lita på kollektivtrafiken. Landstinget har också mycket
egna transporter. Vid upphandlingar av nya fordon kommer
tydliga miljökrav ställas. 

Det är viktigt att landstinget stödjer miljövänlig lokal
produktion av energi och livsmedel. Strategiska satsningar
på miljöteknik, miljövänlig energiteknik och framtagande
av biobränsle är viktigt för att klara de regionala och natio-
nella miljömålen.

Landstinget Västmanland har antagit ett nytt miljöpoli-
tiskt handlingsprogram. Det kommer att följas upp regel-
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bundet. Arbetet med miljöcertifiering av landstinget ska
påbörjas under mandatperioden.

Miljörisker beroende på läkemedelsanvändning och vård-
verksamhet måste särskilt uppmärksammas i landstingets fort-
satta miljöarbete.

Driftsäkerhetsarbete
Brandsäkerhetsinventering visar att säkerheten behöver för-
bättras. Under de närmaste fem åren avsätts 20 miljoner kro-
nor årligen i säkerhetsfrämjande åtgärder.

Stolta och engagerade medarbetare och
uppdragstagare

Personalpolitik
Landstingets medarbetare har en viktig roll i det hälso-
främjande landstinget. Medarbetarna ska både klara av
dagens arbete och samtidigt arbeta med förbättringar och
utveckling av morgondagen. Därför är det viktigt att lands-
tinget har en plan för att trygga kompetensen och personal-
försörjningen såväl nu som i framtiden. För att få en tydli-
gare uppföljning av hur personalen mår ska ett arbete
påbörjas för att utveckla bokslutet till att ha ett större fokus
på frågor om hälsa och jämställdhet.

Landstingets personal ska ha en bra arbetsmiljö med möj-
lighet till reellt inflytande. Medbestämmande och att kun-
na påverka sitt eget arbete och vardag är en av de viktigas-
te faktorerna för en bättre arbetsmiljö. 

Landstinget Västmanland ska vara en arbetsplats där per-
sonalen trivs och kan växa och utveckla sin potential.
Personlig utveckling och ansvarstagande ska uppmuntras.
Motiverade, engagerade och kunniga medarbetare är förut-
sättningen för en hög kvalitet i landstingets verksamhet.
Landstinget ska formulera och genomföra en personalpoli-
tik som utvecklar medarbetarnas motivation, engagemang
och kompetens.

Med utgångspunkt från landstingets policy för jämställd-
het kommer en mångfaldspolicy att utvecklas. Denna poli-
cy ska vara landstingets spelregler för att motverka diskrimi-
nering och skillnader beroende på kön, ålder, etnicitet och
sexualitet ur ett befolkningsperspektiv. 

Landstinget ska ha bra chefer. Alla chefer ska ha genom-
gått utbildning för sitt uppdrag. Ett jämställt chefskap ska
uppmuntras.

Landstinget har i dag brist på medarbetare med specialist-
utbildning. Det gäller till exempel inom specialistområde-
na operation, röntgen och psykiatri. Landstinget måste, för
att klara den framtida personalförsörjningen inom dessa
områden, verka för att fler blir specialistutbildade. 

En stark och uthållig ekonomi

För att bedriva en god sjukvård behövs en hållbar ekonomi.
Det måste finnas en trovärdig ekonomisk grund att stå på,
annars blir alla andra prioriteringar omöjliga.

Landstinget kommer att verka för en tydligare styrning av
resurserna mot att förbättra den nära sjukvården och att för-
stärka vårdcentralernas uppdrag att arbeta för en förbättrad

folkhälsa. Andra prioriterade områden är en förbättrad
kollektivtrafik och utökat samarbete med länets kommuner
och andra aktörer. Genom att vara flera som samverkar blir
främst medborgaren och patienten vinnare, men i längden
ger det också ekonomiska vinster.

Vi kommer alltid att sätta kvalitén främst. Oavsett drifts-
form ska all skattefinansierad verksamhet leva upp till tyd-
liga kvalitetskriterier.  

En sjukvård som kan göra allt mer för allt fler i kombina-
tion med landstingets pressade ekonomiska situation gör att
samarbete och samverkan med kommunerna och med and-
ra landsting måste förbättras, utökas och förändras. Den
enskilda människan ska alltid stå i centrum. Det är nödvän-
digt för att västmanlänningarna ska kunna få en fortsatt bra
hälso- och sjukvård. 

Landstinget är för litet för att syssla med alla de olika spe-
cialiteter som det gör idag. Verksamhet ska kunna överlåtas
åt andra landsting när det är en bättre lösning av medicins-
ka eller ekonomiska skäl. I gengäld kan Västmanland skö-
ta vissa specialiteter åt andra landsting.

6
Målområden

>>>
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I syfte att öka tydligheten och underlätta förankringen av
landstingets övergripande mål och inriktning har inriktnings-
målen koncentrerats till sex målområden. Vision, värdegrund
och målområden fastställs av landstingsfullmäktige.

Vision
”Det hälsofrämjande landstinget bidrar till ett gott liv för alla.
Alla som behöver ska ha tillgång till vård av hög kvalitet.
Invånarna är delaktiga med tilltro till en levande demokrati.”

Värdegrund 
All verksamhet ska utgå från värdegrunden:
”Den som verkar i Landstinget Västmanland ska i alla samman-
hang vägledas av övertygelsen om alla människors lika värde
och vikten av att låta en humanistisk människosyn genomsyra
allt agerande och alla handlingar männikor emellan.
• Landstinget Västmanland verkar för öppenhet och 

Inflytande för invånare och brukare.
• Invånarna ska bemötas respektfullt. 
• Alla invånare kan ta ansvar. 
• Landstinget ska hushålla med de gemensamma resurserna 

som ska fördelas efter behov.”

Målområden
• En god och jämlik hälsa 
• En livskraftig region
• Nöjda och trygga medborgare
• En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet
• Stolta engagerade medarbetare och uppdragstagare
• En stark och uthållig ekonomi.

En god och jämlik hälsa
Med en god och jämlik hälsa menar vi att hälso- och sjukvår-
dens insatser ska ha människans behov av integritet och valfri-
het som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor
och individens förutsättningar. Den enskilde individen har
naturligtvis ett eget ansvar för sin hälsa men landstinget har en
viktig roll för att sprida kunskap kring och stödja ett hälsosamt
liv och uppmuntra till hälsosamma val.

Det övergripande nationella målet för folkhälsa är ”att ska-
pa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen” (En förnyad folkhälsopolitik,
2007/08:110). 

”Det hälsofrämjande Landstinget Västmanland” är ut-
gångspunkten för landstingets bidrag till folkhälsopoliti-
ken i Västmanland. Den ansluter till Hälso- och sjukvårds-
lagen liksom till intentionerna i regeringens proposition
om en förnyad folkhälsa där det fastlås att sjukhus och
vårdorganisationer är det nationella navet för en mer häls-
ofrämjande hälso- och sjukvård. Detta innebär ett målinrik-
tat och systematiskt folkhälsoarbete inom landstinget som
ska:
• Utveckla sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 

insatser inom hälso- och sjukvården.
• Bidra genom aktiv kunskapsförmedling till befolkningen

om hälsans bestämningsfaktorer.
• Främja en positiv hälsoutveckling hos de egna medar-

betarna. 
• Använda hälsoorientering som strategi för en effektivare

hälso- och sjukvård.

Långsiktiga mål 
• Västmanlänningarna ska generellt ha förbättrat sina 

levnadsvanor i linje med landstingets program för psykisk
hälsa, sexuell hälsa och hälsosam vikt samt programmen
mot tobak samt alkohol och andra beroendeframkallande
droger. 

• Västmanlänningarna ska ha god hälsa oberoende av kön,
sexuell läggning, etnicitet, social tillhörighet och geogra-
fiskt område. 

• Familjeläkarmottagningarna ska erbjuda en jämlik till-
gång till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser så att förutsättningarna för en mer hälsoorienterad
hälso- och sjukvård stärks. 

Strategier för långsiktiga mål:
• Samverka med kommuner och andra samhällsaktörer i 

folkhälsoarbetet.
• Medverka i samhällsplaneringen med kunskap om hälso-

läget och om vilka faktorer som påverkar hälsan.
• Genom kunskapsförmedling underlätta hälsosamma val.
• Mäta och följa ojämlikhet i hälsa för att identifiera 

utvecklingsområden.
• Utveckling av jämlika hälsofrämjande och sjukdomsföre-

byggande insatser inom hälso- och sjukvården ska ske 
genom tydliga uppdrag.
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Utmaningar 
Mot bakgrund av det aktuella hälsoläget i länet fokusera på:
• Ungdomars, framför allt flickors och unga kvinnors, 

psykiska besvär.
• Fetma och övervikt hos en ökande andel västmanlän-

ningar.
• Ojämlikhet i hälsa mellan kön, etniska och sociala grupper

och personer med funktionsnedsättning samt mellan 
geografiska områden. 

En förväntad långsiktig effekt är minskat ohälsotal i länet.

Kortsiktiga mål
• Andelen unga vuxna och särskilt unga kvinnor med god

psykisk hälsa ska ha ökat 2012 jämfört med 2008. 
• Skillnader i hälsa avseende kön, sexuell läggning, etnictet, 

personer med funktionsnedsättning, social tillhörig-
het och geografisk hemvist ska ha minskat, till det bättre,
senast vid utgången av 2013 jämfört med 2008.

• Andelen vuxna som har fått frågor av vårdpersonalen om
och råd att förändra sina levnadsvanor (motion, kost, 
rökning och alkohol) ska till 2012 ha ökat jämfört med 
2008. 

Strategier för kortsiktiga mål:
• Samverkansinsatser, inom ramen för länsstrategin, för att

öka unga vuxna och särskilt unga kvinnors psykiska hälsa
ska vidareutvecklas.

• Samverka med kommuner och andra samhällsaktörer för
en förbättrad folkhälsa, särskilt bland utsatta grupper.

• En aktiv kunskapsförmedling, råd och stöd till befolkning
en såväl som till patienter om levnadsvanor. Detta bidrar
till att underlätta hälsosamma val för medborgarna.

En livskraftig region 
Med en livskraftig region menar vi en region som har en lång-
siktigt hållbar regional utveckling, ett rikt kulturliv och
befolkningstillväxt.

Medborgarna står i centrum för landstingets strategiska för-
ändringsarbete. Arbetet med regional utveckling är utformat
utifrån att regional utveckling och kultur är betydelsefulla
delar i ett långsiktigt hållbart samhälle såväl socialt, ekono-
miskt som miljömässigt. Demokrati och folkhälsa är två vik-
tiga grundbultar i arbetet. I linje med visionen om det hälso-
främjande landstinget som bidrar till ett gott liv för alla bör
de krafter stärkas som arbetar med hälsa ur ett kulturper-
spektiv.

Långsiktiga mål
Västmanlänningarna ska ha tillgång till en god och kostnads-
effektiv service i form av
• Ett rikt utbud av kulturella aktiviteter som gör vår region

attraktiv att leva och arbeta i. 
• En väl fungerande regional kollektivtrafik som stödjer 

arbets- och studiependling.

• Näringslivsservice som stödjer små och medelstora före-
tags utveckling. 

Strategier för långsiktiga mål
• Initiera samverkan och utveckling av kulturella verksam

heter i regionen.
• Verka för en storregional trafikhuvudman med enhetliga

taxor.
• Utveckla och stärka intresset för kollektivtrafik.
• Stärka näringslivets konkurrenskraft genom landstingets

engagemang i ALMI Mälardalen.
• Vara pådrivande avseende regionala utvecklingsfrågor. 

Utmaningar 
Ett ökat regionalt samarbete leder till en positiv utveckling
i vår region. Det är viktigt att även Landstinget Västmanland
deltar i det regionala utvecklingsarbetet. Samarbetet med
landstingen i Stockholm, Sörmland och Örebro har utveck-
lats och kan utvidgas geografiskt.

Från regeringshåll har målet satts att önskvärda förändring-
ar av Sveriges regionala indelning ska genomföras från den
1 januari 2015. Regionfrågan har därmed gått in i en ny fas
och under det närmaste året kommer grunden läggas för en
ny regional indelning av Sverige. Utredningen ska lämna sitt
betänkande senast den 15 december 2012 vilket innebär att
överenskommelser ska träffas före utgången av år 2011 om
gränserna för den regionkommun som man vill tillhöra. 

Riksdagen har beslutat om ny Kollektivtrafiklag från
2012. I korthet bygger lagen på att det blir fritt för kommersi-
ella bussföretag att köra såväl regional som lokal kollektiv-
trafik. Länstrafikbolagen som idag ansvarar för kollektivtra-
fiken ersätts av regionala myndigheter för kollektivtrafik.
Landstingets uppfattning är att denna myndighet ska pla-
ceras inom landstinget.

Den regionala utvecklingen står inför stora utmaningar som
kräver ökade ekonomiska resurser både inom kultur- och kol-
lektivtrafikområdet. För att möta detta behov behöver lands-
tinget se över möjliga effektiviseringar och samarbetsområ-
den med omgivande län. 

Kortsiktiga mål 
• Kollektivtrafikmyndighet från 2012. 
• Kommunalförbunden för musik och teater ska 2011 ha

en budget i balans. 
• Teater Västmanlands utbud till barn och ungdomar i hela

länet ska öka 2011 i förhållande till 2010.
• VL ska 2011 öka antalet resor i regional trafik i förhållade

till 2010.
• ALMI Mälardalens utlåningsvolym ska 2011 öka i för-

hållande till 2010.

Strategier för kortsiktiga mål
• Utveckla och stärka ägarrollen i bolag och kommunalför-

bund.
• Utveckla nyckeltal och kvalitetsmått för såväl kollektiv-

trafiken som kulturen.
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• Genom omvärldsanalys skapa underlag för planering och
prioriteringar inom landstinget.

Nöjda och trygga medborgare
Med nöjda och trygga medborgare menas att västmanlänning-
arna har förtroende för hälso- och sjukvården och övrig verk-
samhet som landstinget ansvarar för. Västmanlänningarna ska
uppfatta att de samlade resurserna används på ett klokt och rätt-
vist sätt.

Långsiktiga mål
• Västmanlänningarna ska uppfatta att de har tillgång till 

den vård de behöver.
• Högt förtroende för vården hos såväl patienter som väst-

manlänningarna i allmänhet.
• Inga vårdköer.

Strategier för långsiktiga mål
• Fortsatt arbete för att förbättra och effektivisera vårdens

processer. 
• Fortsatt arbete för bättre service och tillgänglighet samt 

information om vårdens utbud, resultat och kvalitet. 
• Fortsatt arbete med jämförelser och benchmarking. Med

benchmarking menas att man tar efter de som är bäst i en
viss verksamhet.

• God telefon- och webbtillgänglighet.

Utmaningar 
Att ytterligare höja förtroendet för vården samt att uppfylla
vårdgarantin i alla dess delar.

Förbättra telefontillgängligheten till vården generellt och
upphöra med begränsande telefontider. Ytterligare förbättra
möjligheterna till kontakt med vården via webb/e-tjänster.

Kortsiktiga mål
• Minst 85 % av befolkningen ska 2011 göra bedömningen

att de har tillgång till den vård de behöver. 
• Minst 75 % av befolkningen ska 2011 hysa förtroende 

för hälso- och sjukvården.
• Under 2011 ska minst 90 % av landstingets patienter 

vara nöjda med de tjänster som landstinget erbjuder.
• Under 2011 ska landstinget uppfylla den nationella vård

garantins mål till minst 90 %.

Strategier för kortsiktiga mål
• Fortsatt nationell samverkan via 1177.se, Vården på 

webben, och fortsatt satsning på förbättrad tillgänglighet
med hjälp av webb och telefoni.

• Fortsatt utveckling av landstingets information om 
utbud, resultat och kvalitet samt om system och villkor.

• Fortsatt kompetensutveckling i bemötandefrågor.
• Kontinuerlig uppmärksamhet på tillgänglighet och vänte-

tider.
• Fortsatt förbättring av vårdkedjorna.

En säker och kostnadseffektiv verksamhet 
av god kvalitet
Med en säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet
menar vi en verksamhet som är baserad på aktuell kunskap och
evidens, som är jämlik, som inriktas på det som är värdeska-
pande för patienten och som genomsyras av säkerhetstänkande
och smidiga flöden - på att arbeta med rätt saker på rätt sätt.
Detta förutsätter systematiskt kvalitets- och säkerhetstänkande
såväl som ansvarstagande för en hållbar utveckling och miljö.  

Landstinget arbetar målmedvetet för att öka patientsäker-
heten och successivt utveckla en säkerhetskultur med hög
riskmedvetenhet och aktiv riskreduktion. 

Det allmänna säkerhetsarbetet ska upprätthålla en säker
och trygg miljö för såväl medarbetare som patienter. Ohälsa
och olycksfall ska förebyggas och landstingets tillgångar i form
av egendom och utrustning ska säkras. 

Landstinget Västmanland ska följa Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer samt FN:s konvention om barns rättigheter. 

Långsiktiga mål
• Ingen förekomst av undvikbara vårdskador avseende 

vårdrelaterade infektioner, läkemedelsfel, fall- och tryck-
skador i samband med vård och behandling. 

• Antalet avvikelser ska minska med 50% och riskrappor-
teringarna ska öka med 50%. 

• Avbrottsfri och säkerställd drift av de tekniska försör-
ningssystemen. 

• Alla som vistas i landstingets lokaler ska känna sig säkra
och trygga, såväl vad gäller person som ägodelar.

• Alla transporter och resor för landstingets räkning ska 
använda förnyelsebara drivmedel, när möjlighet finns.

• Landstinget Västmanland ska på sikt leva upp till de 16
nationella miljömålen.

Strategier för långsiktiga mål
• Stödstruktur tillskapas för att underlätta tillämpning av

bästa tillgängliga kunskap och för att optimera flöden 
och arbetssätt och en kultur för ständiga förbättringar.

• Strikt efterlevnad till hygienregler för att minska vårdrela-
terade infektioner.

• Utbilda personalen i att arbeta evidensbaserat för att före-
bygga fallskador och trycksår.

• Konsekvensanalyser ska göras inför beslut i stora frågor 
utifrån medarbetar- och medborgarperspektiv.

• Regelbundet återkommande risk- och åtgärdsanalyser i hela
verksamheten.

• Med stöd av leanfilosofi ska vårdprocesser utvecklas som
optimerar flöden och arbetssätt. Utgångspunkten är att 
patienternas behov styr och att de olika verksamheterna
bidrar med sin kompetens i processerna.

• Utveckla metoder för implementering och uppföljning av
Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
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• Bevakning av landstingets lokaler och egendom, med 
snabb insats av säkerhetspersonal om något inträffar som
äventyrar tryggheten 

• Utbildning och information till alla medarbetare i säker-
hets- och miljöarbete

• Vid all upphandling och vid alla inköp av varor, tjänster
och entreprenader ska landstingets miljöpolitiska program
beaktas.

Utmaningar 
För en halvering av antalet vårdrelaterade skador under
planperioden:
• Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ska vara

känt och tilllämpas av alla.
• Kompetensutveckling angående vårdskador ska prioriteras.
• Metoder för patientsäkerhetsarbete ska utvecklas och 

förbättras.
• Patientsäkerhetskulturen ska utvecklas.
• Den elektroniska journalen ska införas och fungera pati-

entsäkert i hela landstinget.

För allmän säkerhet:
• Helhetssyn och samverkan över verksamhetsgränser i 

säkerhets- och trygghetsarbetet. 
• Största möjliga trygghet med avseende på drift av de 

tekniska försörjningssystemen. 
• Enhetligt och säkert skalskydd och tillträdesskydd. 
• Förhindra att den ökande kriminaliteten i samhället 

skapar otrygghet och osäkerhet i landstingets verksamhet
och lokaler.

För en god miljö:
• Långsiktigt hållbar miljöutveckling i hela Landstinget 

Västmanland.

Kortsiktiga mål 
• Vårdrelaterade infektioner (VRI) i samband med vård 

och behandling ska minska till < 5 procent före utgången
av 2012.

• Läkemedelsberättelser ska vara införda i primärvård och
slutenvård före utgången av 2012.

• Antalet fallskador bland äldre > 70 år ska ha minskat 
senast 2011 jämfört med 2009. 

• Landstinget ska delta i de nationella kvalitetsregister som
är relevanta för respektive verksamhet. 

• Riskrapporterade avvikelser ska före utgången av 2011
ha ökat med minst 30 % jämfört med 2009. 

• En gemensam elektronisk journal ska vara införd i hela 
landstinget före utgången av 2012.

• Alla medarbetare i landstinget ska känna till Barnkonven-
tionens fyra huvudprinciper. 

• De vårdprocesser som utvecklats fram till 2010 ska vara
implementerade senast 2011. 

• Kostnaden för skadegörelse ska minska med 10% varje år
under planperioden. 

• Samtliga verksamheter ska ha fungerande källsortering 
av avfall. 

Strategier för kortsiktiga mål
• En förstärkt och tydliggjord patientsäkerhetsorganisation. 
• Infektionsförebyggande åtgärder samt ett förstärkt 

Stramaarbete för att förbättra användningen av antibio-
tika.

• Läkemedelsgenomgångar för äldre och läkemedelsbe-
rättelser i vårdens övergångar.

• Senast 2011 ska landstinget ansluta sig till nationella kvali-
tetsregistret Senior Alert.

• Kvalitetssäkring av patientdata.
• Information om betydelsen av avvikelserapportering och

att återkoppling sker till enheten och centralt om vad 
som är inrapporterat.

• Ett ändamålsenligt IT-stöd för vårdens processer.
• Information och utbildning om barnkonventionen till 

landstingets medarbetare. Där barn vistas anslås tydlig 
information om barnkonventionens huvudprinciper.

• Samtliga medarbetare ska ha kunskap om leanfilosofien.
• Skador ska förebyggas genom kontinuerligt säkerhets-

arbete.
• Landstinget ska verka för en effektivare energianvänd-

ning samt för att avfall och farliga ämnen i varor och 
kemiska produkter hanteras så att människors hälsa och
miljö skyddas.

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
Med stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
menar vi medarbetare inom landstinget och hos entreprenörer
som tar ansvar för och medverkar till att förbättra den verksam-
het som landstinget har ansvar för.

Landstingets verksamhet utgörs till ca 90 procent av hälso-
och sjukvård – en kunskapsintensiv verksamhet stadd i
ständig och intensiv utveckling. En modern kunskapsorga-
nisation behöver medarbetare som vill bidra till verksamhe-
tens kontinuerliga utveckling och förbättring och som är väl
förtrogna med vem man är till för, vilka mål som ska upp-
nås och vilka värden och värderingar som ska vägleda arbetet. 

Långsiktiga mål
• Landstinget ska utvecklas till en värde-, kunskaps- och

processtyrd organisation.
• Landstinget ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Strategier för långsiktiga mål
• Att utveckla en modern arbetsgivar- och personalpolitik

i en decentraliserad kunskapsorganisation.
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• Kontinuerligt se över kompetens och utbildningsbehovet
med tyngdpunkt på specialist- och chefsförsörjning.

• Fördjupat samarbete med högskolor/universitet.
• En väl fungerande samverkan med fackliga organisationer.
• Tydliga förväntningar på ledarskap och medarbetarskap.
• Lönebildningsprocessen ska vara en integrerad del i 

budget- och verksamhetsplaneringen.

Utmaningar 
Landstinget Västmanland behöver stärka sitt varumärke
som arbetsgivare och uppdragsgivare. I takt med att drift-
formerna i vården förändras behöver landstinget utveckla sin
förmåga att leda och inspirera vårdens utförare till önskade
resultat oavsett driftform och ägande.

Landstinget ska vara en föregångare i att utveckla hälso-
främjande arbetsmiljöer och ett hållbart arbetsliv för med-
arbetare i alla skeden av livet. 

Behovet av specialistutbildad personal ökar i takt med kom-
mande pensionsavgångar och kommer att ställa krav på
åtgärder så att tillgången till kompetens säkras. 

Förmågan att attrahera och rekrytera till chefsuppdrag är
av avgörande betydelse för framgång. Landstinget måste
bli bättre på att identifiera personer som kan utvecklas till
bra chefer, främja deras utveckling och locka dem att söka
chefsuppdrag. 

Kortsiktiga mål 
• Den totala sjukfrånvaron ska vid utgången av 2012 ha 

minskat med 1 procentenhet jämfört med 2009.
• Lönespridningen ska öka med 15 % under planperioden. 
• Nöjd medarbetarindex enligt medarbetarenkät ska nå 

70 % 2011. 
• Landstinget ska uppfattas som en professionell upphand-

lare och avtalspart av vårdgivare och andra leverantörer.

Strategier för kortsiktiga mål
• Utförare ska betraktas som likvärdiga oberoende av drift-

form. 
• Tydliggjorda och förankrade förväntningar och krav på 

ledare och medarbetare.
• Varje medarbetare ska känna till landstingets och den 

egna verksamhetens uppdrag, mål och uppgifter.
• En väl fungerande samverkan med de fackliga organisa-

tionerna. 
• Medarbetare och fackliga organisationer ska involveras 

tidigt i planerings- och beslutsprocessen.
• Lönebildning och lönesättning ska bidra till att målen

förverksamheten nås och lönen ska stimulera till förbätt-
ringar av verksamheten.

• Vidta åtgärder för att motverka upprepad korttidssjuk-
frånvaro.

• Tydliga och transparenta lönekriterier.
• Varje medarbetare ska ha en individuell kompetensut-

vecklingsplan.

En stark och uthållig ekonomi
Med en stark och uthållig ekonomi menas att landstinget ska
uppnå och behålla en styrka i landstingets ekonomi, som leder
till långsiktig ekonomisk uthållighet. De ekonomiska margina-
lerna ska vara tillräckligt stora för att landstinget ska kunna
bedriva sin verksamhet av egen kraft - utan lån eller neddrag-
ningar - även vid lågkonjunktur. En viktig del är att skapa posi-
tiva ekonomiska resultat under planperioden. Hur stort resul-
tat som krävs bedöms utifrån behovet av investeringar samt
ökningen av pensionsskulden.

Långsiktiga mål 
• Landstingets finansiella ställning ska stärkas.
• Placerade pensionsmedel som andel av den totala pen-

sionsskulden (skuldtäckningsgrad) ska förbättras.

Strategier för långsiktiga mål
• Årliga ekonomiska resultat som är tillräckliga för att täcka

behovet av investeringar samt ökningen av pensions-
skulden.

• Prioriteringar.
• Processarbete.
• God ekonomisk hushållning.

Utmaningar 
Lågkonjunkturen innebär lägre ökningstakt avseende skatte-
intäkter. Dessa förändrade förutsättningar innebär under den
kommande planperioden en stor utmaning för att balanse-
ra verksamhet och ekonomi. Utöver detta finns ett demo-
grafiskt tryck. Den medicinsk tekniska utvecklingen kan
innebära ökade krav på bättre kvalitet. Även ökade krav på
service och tillgänglighet kan leda till behov av ökade resur-
ser. Landstinget har haft en låg investeringstakt i förhållan-
de till övriga landsting, vilket har resulterat i ett lågt bok-
fört värde i förhållande till övriga landsting. Det innebär nu
stora investeringsbehov med stigande driftskostnader som
följd, till exempel avseende den nya vårdbyggnaden.

Det kommer att ställas stora krav på att tillgängligt inve-
steringsutrymme används till rätt investeringar. Det vill
säga investeringarna måste svara upp mot verksamhetens krav
och behov samtidigt som de ska vara långsiktiga och kost-
nadseffektiva.

Kortsiktiga mål 
• Det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 60 miljoner

kronor 2011, 80 miljoner kronor 2012 och 100 miljoner
kronor 2013. 

• Verksamhetens nettokostnader mätt som andel av skatter
och statsbidrag ska för varje år under planperioden vara 
99 % eller lägre. 

• Arbetad tid ska minska under 2011 i förhållande till 
2010.

• Den totala låneskulden får vid utgången av respektive år
uppgå till högst 500 miljoner kronor. 
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• Medel för framtida pensioner ska avsättas till extern för-
valtning med minst lika mycket som pensionsskulden 
årligen ökar i balansräkningen. 

Strategier för kortsiktiga mål
• Skärpt budgetdisciplin.
• Genomförande av beslut utifrån ekonomi i balans och 

öppna prioriteringar. 
• Fokus på utgiftssidan.
• Effektivare lokalutnyttjande.
• Finansieringsfrågan ska vara löst innan stora resurser läggs

ner på en enskild investering och framtida hyres- eller 
kostnadsökningar till följd av investeringen ska diskuteras
tidigt i investeringsprocessen.

• Fortsatt ägande av de fastigheter där kärnverksamheten 
bedrivs.

• Tillfällig lånefinansiering för att hantera investerings-
puckel.

”Den enskilde individen har naturligtvis 
ett eget ansvar för sin hälsa men landstinget 

har en viktig roll för att sprida kunskap 
kring och stödja ett hälsosamt liv och 

uppmuntra till hälsosamma val”

E T T  H Ä L S O F R Ä M J A N D E  L A N D S T I N G
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Sammanfattning
Landstinget Västmanland har sedan 2004 redovisat positiva resultat i boksluten, se nedanstående
graf. För 2010 är oktoberprognosen + 110 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med 50 miljo-
ner kronor. I det positiva resultatet för 2010 ingår det tillfälliga konjunkturstödet med 104 miljoner
kronor. I förslag till Landstingsplan 2011-2013 budgeteras även positiva resultat för åren 2011, 2012
och 2013.

Osäkerheten kring konjunkturutvecklingen är fortsatt stor, trots mycket stark svensk tillväxt i nuläget.
Framför allt är det problemen i omvärlden som riskerar att göra konjunkturuppgången ovanligt svag,
vilket i sin tur innebär att det tar lång tid innan arbetsmarknaden är tillbaka på normala nivåer.
Därmed förväntas också ökningstakten avseende skatteintäkterna att vara låg under de närmsta åren. 

Inför 2011 avvecklas det tillfälliga konjunkturstödet. I förhållande till tidigare prognoser för 2011
har skatteintäkterna ökat samtidigt som ett extra generellt statsbidrag har erhållits. Detta uppväger att
konjunkturstödet försvinner. Trots detta ökar intäkterna för 2011 endast med drygt en procent och för
åren 2012 och 2013 mellan två och tre procent, se graf på nästa sida. Detta skall jämföras med en öknings-
takt på upp till 6 procent per år innan den finansiella krisen. Inom dessa resursförstärkningar ska löne-
ökningar, medicinteknisk utveckling samt demografi rymmas. 

Utöver inflationsuppräkning av ramarna 2011 finns också satsningar. Delar av dessa satsningar ska finan-
sieras av förändringar inom ekonomi i balans och/eller öppna prioriteringar. Under 2010 har de ekono-
miska effekterna varit begränsade. Om beräknad effekt ej uppnås försämras resultatet i motsvarande grad. 

Budget för 2011 och planer 
för 2012 och 2013 
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Lite tillspetsat innebär detta att den finansiering som satsningarna byggde på försvunnit, vilket är all-
varligt. Av denna anledning kommer beslutade förändringar under 2011 att följas noggrant varje
månad. Om planerade effekter ej uppnås eller befaras ej uppnås måste omgående alternativa förslag tas
fram eller intäkterna ökas.

Under hela planperioden måste också noteras att landstinget är i en mycket expansiv investerings-
fas, med ökade hyreskostnader som följd.  Huvudprincipen är att hyresgästen står för de ökade kost-
naderna genom möjligheter att bedriva en rationellare verksamhet. Med tanke på de stora investering-
arna som görs inom bland annat barn- och akutklinken är detta tveksamt, varför landstingstyrelsen måste
ha en beredskap för dessa ökade kostnader.

Trots att landstinget budgeterar positiva resultat under planperioden finns inget utrymme för amor-
tering av den låneskuld som byggs upp till följd av hög investeringsnivå. I och med att inget utrym-
me för amortering finns är också känsligheten för exempelvis försämrat resultat eller ytterligare likvi-
ditetspåverkande poster stor. För att lösa finansieringen kan då ytterligare lån behövas. 

God hushållning
För Landstinget Västmanland innebär de ekonomiska förutsättningarna att det kommer att bli en stor
utmaning att uppnå god hushållning kommande år. God hushållning skapas genom att verksamhe-
ten drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund. Den
goda hushållningen är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge medborgarna i Landstinget
Västmanland en god hälso- och sjukvård. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god hushållning att det
ekonomiska resultatet måste vara större än vad som enbart krävs enligt lagen. Det måste vara så stort
att det motsvarar både ökningen av den del av pensionsskulden, som bara redovisas som ansvarsför-
bindelse, och den del av investeringarna som inte täcks av avskrivningarna. Utöver detta krävs resurs-
utrymme för att klara morgondagens utmaningar, framtida förändringsarbete samt olika projekt och
satsningar. God hushållning förutsätter en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling som ger handlings-
beredskap inför framtiden. För att nå detta måste kostnadsutvecklingen i landstinget snarast anpassas
till intäkternas ökningstakt, det vill säga verksamheterna måste bedrivas inom erhållna ramar. I en verk-
samhet som landstingets kan det vara svårt att prioritera inom den ekonomiska ramen. Görs inte prio-
riteringarna blir svårigheterna att balansera verksamhet och ekonomi ännu större i framtiden.

Samhällsekonomin
Nedanstående samhällsekonomiska bedömning är i sin helhet hämtad från Sveriges Kommuners och
Landstings (SKL) Makronytt som utkom 1 oktober.

Tillväxten i den svenska ekonomin har hittills under 2010 varit mycket stark. Företagens och hus-
hållens förväntningar inför framtiden är även fortsättningsvis ytterligt positiva. Tillväxttalen förvän-
tas därför bli starka även under återstoden av 2010. BNP beräknas öka med 4,5 procent 2010 samti-
digt som sysselsättningen (antal arbetade timmar) stiger med 1,4 procent. Även nästa år blir BNP-
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tillväxten hög, närmare 4 procent. Den starka utvecklingen ska i huvudsak beskrivas som en rekyl –
en återhämtning från det omfattande ras i produktion och efterfrågan som skedde vintern 2008/2009.
Detta ras var emellertid så stort att det inte räcker med en tillväxt på 4 till 4,5 procent i två års tid för
att förhållandena ska hinna bli fullt ut normala. SKL räknar med att det tar längre tid än så. Först 2015
beräknas arbetslösheten vara tillbaka på den nivå som rådde före krisen. Att återhämtningen beräknas
bli så utdragen beror på förhållanden i omvärlden. Åtskilliga länder brottas med omfattande statsfinan-
siella underskott samtidigt som problemen i de finansiella systemen ännu inte övervunnits helt.
Förutsättningarna i Sverige är i dessa avseenden betydligt bättre. Statsfinanserna är i god ordning och
svenska hushåll har under en rad av år haft ett högt sparande. De inhemska förutsättningarna för en
fortsatt snabb tillväxt och återhämtning är på flera sätt ypperliga men problemen i omvärlden brom-
sar denna återgång. Mot den bakgrunden beräknas svensk export växa långsammare än vad som bru-
kar vara normalt i en konjunkturuppgång. I sin tur innebär detta att industriproduktion och investe-
ringar hålls tillbaka, vilket i sin tur bidrar till att återhämtningen på arbetsmarknaden blir långsam.

Landstingssektorn
SKLs senaste bedömning från slutet av september visar att överskottet i landstingen beräknas till 5 mil-
jarder för 2010. Det finns flera förklaringar till överskottet. Det kom stora tillfälliga tillskott 2010 som
inte kan användas till att expandera verksamheterna eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser
mycket kärvare ut 2011, med bland annat reducerade statsbidrag. Dessutom beslutades 2010 års bud-
getar för ett år sedan, när bilden av ekonomin var betydligt dystrare än nu, vilket ledde till strama
budgetar.

SKL konstaterar att intäkterna från skatter och statsbidrag nästa år sammantaget ökar i en historiskt
låg takt; det motsvarar bara drygt hälften av prisökningarna. Ska landstingen dessutom kunna tillgo-
dose demografiskt betingade behovsökningar innebär detta en kombination av effektiviseringar/-
besparingar, skattehöjningar och lägre ekonomiskt resultat.

Nettokostnadsutvecklingen 2008 respektive 2009 för landsting/regioner visas i grafen nedan.
Landstinget Västmanlands nettokostnadsutveckling ligger på riksgenomsnittet för åren. Vid mätning
av nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag i bokslut 2009 ligger Landstinget Västmanland
något högre än riksgenomsnittet. För 2010 prognostiseras nettokostnadsutvecklingen bland lands-
tingen (enligt delårsrapport 2) uppgå till 3,3 procent. Landstinget Västmanlands prognostiserade netto-
kostnadsökning för 2010 uppgår till 4,3 procent, det vill säga en procentenhet högre än genomsnittet.

Landstinget Västmanland har som mål att avsätta medel till extern förvaltning för framtida pensio-
ner med minst lika mycket som pensionsskulden ökar i balansräkningen. Grafen på nästa sida visar skuld-
täckningsgraden, bokfört värde på placerade pensionsmedel i förhållande till den totala pensions-
skulden, för landsting/regioner. 



24

L A N D S T I N G S P L A N  2 0 1 1 - 2 0 1 3

Landstingens/regionernas soliditet (exklusive pensionsåtagande i 
ansvarsförbindelsen) framgår nedan.

Anläggningstillgångar mätt i kronor per invånare för landsting/
regioner framgår i grafen nedan.

Skuldtäckningsgrad samtliga landsting
(Bokfört värde placerade pensionsmedel som andel av total pensionsskuld,
uppgifter per 081231)
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R Dalarna
S Södrmland
T Gävleborg
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Skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 2009 2010 2011 2012 2013

SKL, oktober 2010 1,5 1,8 1,6 3,9 4,4

SKL, april 2010 1,5 1,4 2,4 4,0 4,5

SKL, december 2009 1,2 0,9 2,1 3,1 3,6

BP, oktober 2010 1,5 1,9 1,1 4,0 4,5

VP, april 1010 1,0 1,9 3,3 4,1 4,4

L A N D S T I N G S P L A N  2 0 1 1 - 2 0 1 3

Landstinget Västmanland
Beräkningarna av skatteintäkter och statsbidrag för Landstinget Västmanland är utifrån de planerings-
förutsättningar som SKL presenterade i EkonomiNytt nr 13/10. 

Skatteintäkter och statsbidrag 
SKL konstaterar att efter en svag ökning av skatteunderlaget år 2009-2010 så tilltar ökningstakten de
närmaste åren. Men först 2013 beräknas skatteunderlaget växa i ungefär samma takt som genomsnittet
hitintills under 2000-talet.

Den svaga utvecklingen 2009 förklaras av att antalet arbetade timmar minskade som en följd av låg-
konjunkturen. Konjunkturåterhämtningen har inletts men bedömningen är att effekterna på syssel-
sättningen inte kommer att bli så stora. Detta beror delvis på att det finns gott om lediga resurser i före-
tagen efter den stora produktionsminskning som skett. Ökad efterfrågan kan till stor del tillgodoses
genom ökad produktivitet, varför antalet arbetade timmar ökar relativt måttligt. Dessutom har det
svaga arbetsmarknadsläget bidragit till en nedväxling av löneökningstakten framför allt 2010.    

Skatteunderlaget påverkas dessutom av att börsfallet 2008 minskat AP-fondens tillgångar vilket, med
två års eftersläpning, håller tillbaka pensionsinkomsterna och skatteunderlaget. Den höjning av grund-
avdraget för pensionärer som ingår i budgetpropositionen har beaktats i landstingsplanen.

Enligt denna preliminära beräkning av kostnadsutjämningen kommer Landstinget Västmanland att
erhålla ett bidrag från och med 2010 till skillnad mot tidigare år då landstinget lämnat ett bidrag. Detta
innebär att kostnadsutjämningen beräknas bli 39,7 miljoner kronor år 2011 mot -26,4 miljoner kro-
nor år 2010. 

Det förhöjda grundavdraget för pensionärer år 2011 beräknas minska skatteunderlaget med 
1,4 procentenheter

Överenskommelsen mellan staten och SKL om statsbidraget för läkemedelsförmånen gäller för 2009
och 2010 och innehåller en vinst- och förlustdelning. Nuvarande prognos är att landsting/regioner kom-
mer att få betala tillbaka ca 500 miljoner kronor, vilket för Landstinget Västmanland innebär ca 15
miljoner kronor. Hänsyn till detta har tagits i planen och uppräkning för åren 2011, 2012 och 2013
har gjorts med ca 1,5 % enligt försiktighetsprincipen. 
Följande ingår inte i planen
• statsbidraget för att minska sjukskrivningarna, den så kallade sjukskrivningsmiljarden
• ”kömiljarden”
• rehabiliteringsgarantin
• statsbidrag ökad patientsäkerhet
• statsbidrag för sammanhållen vård och omsorg om äldre
Dessa statsbidrag är kopplade till mål som ska uppnås och därmed svåra att beräkna. För att få ta del
av statsbidragen kommer speciella insatser att krävas, vilket också kommer att innebär kostnader för
landstinget. Från 2010 har regelverket för sjukskrivningsmiljarden ändrats jämfört med 2009. För ”kömil-
jarden” har regelverket ändrats från 1 april 2010 och förhandlingar för kommande år pågår.
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I tabellen nedan framgår beräknade skatteintäkter och statsbidrag utifrån EkonomiNytt 13/10. 

Förändringar av skatteintäkter och statsbidrag jämfört med Landstingsplan 2010-2012
Jämfört med SKL:s prognos från december 2009 (EkonomiNytt 21/09) är skatteunderlagstillväxten
nedreviderad 2011, vilket beror på det höjda grundavdraget för pensionärer.  Kompensation till lands-
ting/regioner för detta har skett i regleringsbidraget. 

Tabellen nedan visar förändringen av skatter och statsbidrag för åren 2010 – 2012 jämfört med anta-
gen landstingsplan för denna period. Under avsnittet skatter och statsbidrag på föregående sida fram-
går orsakerna till förändringarna. 

Utdebitering och landstingsskatt
Fullmäktige fastställde i juni 2010 Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2011 till 10,50 kro-
nor per skattekrona.

Ekonomiska ramar
Uppräkning av ramarna har inte förändrats jämfört med uppräkningen som skedde till den i juni behand-
lade landstingsplanen, vilket innebär att LPI från april 2010 har använts. För åren 2011 och 2012 har
uppräkning endast gjorts för sjukvård och tandvård. För 2013 har uppräkning gjorts av samtliga
ramar. Jämfört med i april 2010 är SKL:s bedömning i oktober att LPI kommer bli högre för 2011,
men lägre för 2012 och 2013.  

Skatteintäkter och statsbidrag

Belopp i mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013

Landstingsskatt inklusive beräknad 
slutavräkning 4 528,8 4 627,7 4 657,3 4 816,0 5 007,8
Inkomstutjämning 469,3 451,1 480,9 495,7 511,5
Kostnadsutjämning -59,2 -26,3 39,7 39,8 39,9
Konjukturstöd 104,9
Regleringsbidrag 29,1 109,2 202,5 159,3 138,6
LSS - Råd och stöd samt Tolktjänst 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0
Stadsbidrag och läkemedelsförmånen 624,7 629,7 640,0 650,0 660,0

Summa skatter och statsbidrag 5 596,7 5 900,4 6 024,4 6 164,8 6 361,8

Förändring jämfört med föregående års
utfall/progna/plan 303,7 124,0 140,4 197,0
Förändring i % 5,4 2,1 2,3 3,2

Förändring av skatteintäkter och statsbidrag jämfört Landstingsplan 2010-2012

Belopp i mkr Prognos Budget Plan
2010 2011 2012

Landstingsskatt inklusive beräknad slutavräkning 71,0 26,2 60,3
Inkomstutjämning 0,0 24,0 30,3
Kostnadsutjämning 0,0 66,1 66,2
Konjukturstöd 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag 0,0 87,8 58,1
LSS - Råd och stöd samt Tolktjänst 0,1 0,0 0,0
Stadsbidrag och läkemedelsförmånen -15,0 -15,0 -15,0

Summa förändring 56,1 189,1 199,9
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Prognos för Landstingsprisindex (LPI) inkl läkemedel

Årlig procentuell färändring 2010 2011 2012 2013

LPI, oktober 2010 2,5 1,7 2,1 2,3
LPI, april 2010 2,7 1,4 2,6 2,8
LPI, februari 2010 2,1 1,7 2,3 2,9
LPI, april 2009 2,2 2,0 2,0

Uppräkning av ekonomiska ramar
Procentuell uppräkning

2011 2012 2013

Sjukvård, tandvård samt politisk verksamhet och 
patientnämndens kansli 1,4 2,6 2,8

Receptförskrivna läkemedel och köpt vård utanför 
Västmanland 6,0 6,0 6,0

Övrigt 0,0-1,4 0,0-2,6 2,8

L A N D S T I N G S P L A N  2 0 1 1 - 2 0 1 3

Uppräkningen är gjord utifrån föregående års ram och det är viktigt att beakta att åtgärder mot prog-
nostiserade obalanser 2010 måste få effekt för att få balans i ekonomi 2011. Uppräkningen med LPI
är en kompensation för beräknade pris- och löneökningar utifrån ramen som gällde 2010.

Utöver LPI räknar SKL med volymförändring och trend utöver demografin. I Landstingsplan 2011-
2013 har viss hänsyn tagits till detta genom att receptförskrivna läkemedel och köpt vård utanför
Västmanland har räknats upp med 6 % för respektive år. För fördröjningar av effekthemtagning och
vissa merkostnader har medel reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande.

I samarbete med Landstinget Sörmland har nya avtal för köp av högspecialiserad vård m m träffats
för perioden 2011-2014 med universitetssjukhusen i Uppsala, Örebro och Stockholm (Karolinska). Högre
rabattnivåer än tidigare och utvidgning av rabattberättigade åtgärder uppskattas minska kostnads-
nivån med ca 6 % jämfört med de avtal som gällt under den senaste femårsperioden. Merparten av hög-
specialiserad vård köps från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Omflyttning och uppdelning av ramar har gjorts utifrån den nya organisationsstrukturen med
landstingsgemensamma funktioner och att akutkliniken kommer att ingå i Division Medicin från 2011.
För läkemedel har omflyttning skett från ramen för Läkemedel i öppen vård (receptförskrivna läkeme-
del) till divisionerna Kirurgi och Medicin. Kostnadsökningen för receptförskrivna läkemedel har varit
förhållandevis låg medan kostnadsökningen för läkemedel i sluten vård (rekvisition) främst inom
onkologi och blodsjukdomar varit högre än ramuppräkningen för divisionerna. I ramen för Läkemedel
i öppen vård finns också en viss ”buffert”.

Omflyttning i ramarna har gjorts utifrån debitering av IT-avgift enligt den nya modellen.
Kompetenscentrum för hälsa har tillförts medlen för finansiering av samtliga samordningsförbund.

Uppräkning av ramar har gjorts enligt tabellen nedan. 

Effektiviseringar/besparingar
I den i juni behandlade landstingsplanen för 2011-2013 fanns ej fördelade effektiviseringar/besparingar
på 30 miljoner kronor. Av dessa avsåg 15 miljoner kronor patientsäkerhet och 15 miljoner kronor sänkta
kostnader för administration. De 15 miljonerna för patientsäkerhetsarbete finns med ofördelade i planen. 

Enligt den administrativa översynen ska besparingar inom administrativ verksamhet uppgå till
minst 15 miljoner kronor vid utgången av 2011. I landstingplan har ramreduceringar gjorts med 
3,1 miljoner kronor för 2011. Ytterligare besparingar genom personalneddragningar på 2,9 miljoner
kronor har genomförts som ej kan effektueras genom minskade ramar. Totalt uppgår besparingen till
6 miljoner kronor till och med 2011. I planen ingår ytterligare ej fördelade ramreduceringar för effek-
tiviseringar av administrationen med 9 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor ska uppnås från 2012
och ytterligare 5 miljoner kronor från 2013. 
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Öppna prioriteringar
I Landstingsplan 2010-2012 beräknades de ekonomiska effekterna av öppna prioriteringar till 150 
miljoner kronor, varav 9 miljoner kronor var inom administrationen.

När landstingsstyrelsen i januari 2010 fattade beslut om öppna prioriteringar uppgick beloppet till
106 miljoner kronor. Senare har det visat sig att vissa åtgärder inom öppna prioriteringar även ingår i
förändringar som genomförs inom effektivare bemanning och produktionsplanering, vilket innebär att
effekterna räknats hem två gånger. Vissa föreslagna förändringar inom öppna prioriteringar kräver ytter-
ligare utredning. 

I Landstingsplan 2011-2013 som behandlades i juni 2010 var de ekonomiska effekterna av öppna
prioriteringar beräknade till 80 miljoner kronor och fanns med som ett ofördelat belopp. Detta var utifrån
den genomgång som skett i maj 2010.

I samband med Delårsrapport 2 konstaterades att verksamhetsmässiga effekter har uppnåtts och kom-
mer att uppnås. De ekonomiska effekter som kan effektueras genom ramreduceringar bedöms uppgå
till 47 miljoner kronor och denna ramreducering ingår i planen från 2011. 

Satsningar 
Utöver ramuppräkningen har medel enligt tabellen nedan tillförts verksamheterna.

För att säkerställa patientsäkerheten på akutmottagningen kommer system med ledningsläkare att
införas, antalet sjuksköterskor att utökas samt satsning på kompetensutveckling att genomföras. Inför
Landstingsplan 2012-2014 ska identifiering av vad detta inneburit för annan verksamhet göras och even-
tuell förändring av ram genomföras. 

Tillfört/förändring av ramar jämfört med Landstingsplanen 2011-2013 behandlad i juni 2010

Belopp i mkr Ramförändring Plan Plan
2011 2012 2013

Tillämpad klinisk undervisningsavdelning 2,0 2,1 2,1
Merkostnad hyra ny vårdbyggnad 33,0 33,9 34,8
Kompetenscentrum för god vård 3,0 3,0 3,1
Säkerställa patientsäkerheten på akutmottagningen 9,9 10,2 10,5
Beroendecentrum 10,0 10,3 10,6
Vuxenpsykiatrin förstärkning 2,0 2,1 2,2
Vårdhygien/smittskydd förstärkning 1,0 1,0 1,0
ST-läkare generiatriken 1,4 1,4 1,5
Ambulans, placering Eriksborg 0,2 0,2 0,2
Kollektivtrafiken 11,0 11,3 11,6
Samordningsförbund Västerås 2,5 2,5 2,5
Samordningsförbund Västra Mälardalen 1,0 1,0 1,0
Utökning samordningsförbund Norra Länsdelen med Hallsta/Sura/Sala 1,0 1,0 1,0
Återföring av tidigare ramreduktion hos köparna för 
”Översyn kostnadsstruktur klinisk kemi” 5,0 5,1 5,2
Transporter ambulanshelikopter 3,0 3,1 3,2
Sjukresor (samtrafik) 4,0 4,1 4,2
Barntandvård, färre barn i barnkullarna -4,0 -4,1 -4,2
Vårdval Västmanland kompensation befolkningsutveckling 6,0 7,8 9,1
Förstärkning Vårdvalsenheten 1,0 2,0 2,0
Kompensation uteblivna medel doktorstudie CKF 1,5 1,5 1,5
Förändring politisk organisation 3,0 3,1 3,2
Kompensation för förändringar patientavgift andningshjälpmedlet CAP 1,0 1,0 1,0
Nytt avtal Varuförsörjningen logistik sänkta kostnader -1,5 -1,5 -1,5
Finansiering av vårdhygien - Mitt Hjärta 0,2 0,2 0,2

Summa tillfört/förändring av ramarna 97,2 102,3 106,0
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Gemensamma kostnader och intäkter 
Beräkning av gemensamma intäkter och kostnader har gjorts utifrån senast kända uppgifter och nettot
av dessa intäkter och kostnader framgår av tabellen nedan. 

I gemensamma kostnader och intäkter ingår bl. a pensionskostnader, patientförsäkringar och intern-
ränta.

Underlaget för pensionsberäkningarna är det som KPA tog fram i augusti 2010. Den lagstadgade bland-
modellen detaljreglerar redovisningen av pensioner i kommuner och landsting och innebär att pensio-
ner intjänade före 1998 redovisas inom linjen som en ansvarförbindelse. Redovisning inom linjen inne-
bär att skulden endast finns beskriven som en notering under balansräkningen och att skuld-
förändringen inte ingår i verksamhetens kostnader.  För 2011 beräknas skulden inom linjen öka med
ca 90 miljoner kronor och för 2012 minska med ca 24 miljoner kronor. Även för 2013 beräknas en
minskning av denna pensionsskuld.

Östergötland har sedan länge tillämpat fullfonderingsmodell för pensionsskulden, vilket innebär att
hela skulden ingår i balansräkningen och skuldökningen påverkar resultatet. Även Jönköping och Skåne
har övergått till fullfonderingsmodellen och flera andra landsting överväger detta. Under planperioden
behöver konsekvenserna av att införa fullfonderingsmodellen i Landstinget Västmanland utredas. 

Landstingen/regionerna betalar årligen en skadepremie till Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LÖF). Nytt från och med 2010 är att landstingens årliga skuldökning till LÖF ersätts
med en inbetalning. Tidigare har skuldökningen kostnadsförts och hanterats som en avsättning i
landstingets balansräkning. Den upparbetade avsättningen t o m 2009-12-31 (ca 162 mkr) kommer
att räntebeläggas och formaliseras i form av räntebärande revers. Förändringarna, som är betingade av
krav från Finansinspektionen på LÖF, innebär inte några högre kostnader för landstinget utöver vad
som tidigare kommunicerats. Däremot påverkas landstingets likviditet negativt av att skuldökningen
framöver betalas ut. 

Den totala budgeterade kostnaden för patientförsäkringen framgår i tabellen nedan.

Gemensamma intäkter och kostnader
Belopp i mkr Budget Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013

Gemensamma intäkter och kostnader 148,0 141,8 145,8 160,9

Den totala budgeterade kostnaden för patientförsäkringen
Belopp i mkr Budget Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013

Patientförsäkring, LÖF 26,5 28,3 28,0 20,6
Ränta på revers, finansiell kostnad 5,4 5,8 6,2

Summa 26,5 33,7 33,8 26,8

Pensionskostnader
Belopp i mkr Budget Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013

Pensionskostnader inklusive finansiell kostnad 
och särskild löneskatt i resultaträkningen 402,7 455,0 486,4 516,8

Pensionskostnader ansvarsförbindelsen -116 89,9 -23,9 -4,1

Summa pensionskostnader 286,3 544,9 462,5 512,7
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Från och med 2013 ingår i gemensamma kostnader och intäkter upplösningen av avsättningen för med-
finansiering av Citybanan, vilken beräknas till 14,8 miljoner kronor.

Anslaget till landstingsstyrelsens förfogande
Syftet med anslaget är att hantera innehåll i uppdrag som ej kunnat förutses när ramarna fastställts. Utöver
detta kan också anslaget fungera som buffert om det budgeterade resultatet sviktar. Inför kommande
planperiod pågår stora förändringsarbeten i landstinget genom bland annat Ekonomi i balans och
Öppna prioriteringar. 

I Landstingsstyrelsens anslag finns sedan tidigare reserverade medel. Delar av dessa medel har för-
delats ut i ramarna. I tabellen nedan framgår vilka av dessa medel som finns kvar i landstingsstyrelsens
anslag. I tabellen på sidan 28 framgår vad som fördelats ut i ramarna. 

I tabellen på nästa sida framgår nya satsningar och reserverade medel för beslut fattade under hösten
2010, vilka inte fördelats i ramarna. Reservationen för köpt vård är tänkt som en buffert. Detta inne-
bär att divisionerna Medicin och Kirurgi har möjlighet att från landstingsstyrelsen begära ekonomisk
kompensation för extremt kostsam vård.  

Från och med 2012 finns 7,5 miljoner kronor reserverat för införande av den elektroniska patient-
journalen Cosmic i primärvården. 

Beslut från Landstingsplanen 2010-2012 och Landstingsplan 2011-2013 behandlad i juni 2010

Belopp i mkr Budget Plan Plan
2011 2012 2013

Fördröjningar effekthemtagning Elektronisk journal 20,0 10,0

Uppstart ny vårdbyggnad 5,0

Merkostnad hyra ny vårdbyggnad, ännu ej fördelade 4,0 4,1 4,3

Omställning och kompetensutveckling 30,0 10,0 5,0

Fördröjningar effekthemtagningar Ekonimin i balans 10,0

Säkerhetsställa patientsäkerheten på akutmottagningen
ledningsläkare kirurg och ortopedi 2,1 2,2 2,3

Reservation resultatregleringsmodellen 5,0 5,0 5,0

Humant papellomvirus (vaccin) 2,5 2,5 2,5

Behandling patienter med fetma 5,0 5,1 5,2

Projekt Jämställdhet, jämlikhet och hälsa 1,5

Landstingets dag 2,5

Utdelning forskningsfond 1,0 1,0 1,0

Summa 86,1 42,4 25,3
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I landstingsstyrelsens anslag finns 170,5 miljoner kronor år 2011 varav 53,5 miljoner kronor ej är reser-
verade. År 2012 uppgår detta anslag till 107,3 miljoner kronor varav 30,9 miljoner kronor ej är reser-
verade. År 2013 uppgår anslaget till 68,8 miljoner kronor varav 9,5 miljoner kronor ej är reserverade.

Västmanlands forskningsfond
I den landstingsplan som behandlades i juni 2010 avsattes medel för en forskningsfond. 10 miljoner
kronor per år ska avsättas till fonden, under förutsättning att landstingets resultat överstiger det för året
beslutade resultatet med minst 10 miljoner kronor. Reservation av medlen ska beaktas i bokslutet fr.o.m.
bokslutet för verksamhetsåret 2010. En utdelning motsvarande 10 procent av fondens värde ska årli-
gen fördelas till lämpliga forskningsprojekt. I anslaget för landstingstyrelsens förfogande har 1 miljo-
ner kronor per år reserverats för utdelning.

Medfinansiering av Citybanan 
Enligt avtalet för genomförandet av Citybanan, vilken kostnad i huvudsak skall bäras av staten, skall
en medfinansiering ske av kommuner och landsting i den berörda regionen. Landstingsfullmäktige beslu-
tade 2009-10-21 att godkänna att Västmanlands Lokaltrafik AB (VL) ingår ett avtal med staten om
medfinansiering av Citybanan. För landstingets del innebär det 50 procent av VLs del som uppgår till
575,6 miljoner kronor, det vill säga 287,8 miljoner kronor. Beloppet avser prisnivån 2008-01-01 och
ska enligt avtalet indexuppräknas. Landstinget har tagit upp det uppräknade beloppet (306,6 miljo-
ner kronor per 2009-12-31) i balansräkningen som bidrag till statlig infrastruktur och avsättning.
Resultaträkningen kommer att påverkas först då upplösning sker, vilket beräknas påbörjas när den för-
sta utbetalningen görs. Enligt avtalet planeras detta ske från 2013 och 25 år framåt i tiden. I planen
finns upptaget beräknad kostnad på 14,8 miljoner kronor för 2013. Likviditetsbelastningen är dock
mer koncentrerad eftersom utbetalningarna sker mellan åren 2013 och 2017.

Nya satsningar inklusive beslut under hösten 2010

Belopp i mkr Budget Plan Plan
2011 2012 2013

Köpt vård 10,0 10,0 10,0
Elektronisk patientjournal 10,0 17,5 17,5
Doktorandtjänster MDH 1,0 1,5
Tåg i Bergslagen och stomlinjenät KAK 5,0 5,0
Extra vårdplatser Div Kirurgi t o m 2011-04-30 4,4
Projekt Mobil familjeläkare 5,0
Verksamhetsbidrag Kvinnocentrum Västerås 1,0
Studie hälsounersökningar 0,5 0,5

Summa 30,9 34,0 34,0

Anslaget till landstingsstyrelsen förfogande

Belopp i mkr Budget Plan Plan
2011 2012 2013

Beslut från Landstingsplan 2010-2012 och Landstingplan 
2011-2013 behandlad i juni 2010 86,1 42,4 25,3

Nya satsningar inklusive beslut under hösten 2010 30,9 34,0 34,0

Enligt oförutsätt 53,5 30,9 9,5

Summa 170,5 107,3 68,8
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Utredning kring AB Transitio samt framtida spårförsörjningsfrågor 
AB Transitio, i den nuvarande formen, bildades 1999 och ägs av trafikhuvudmännen. Syftet med bola-
get är att anskaffa och förvalta spårfordon så att stordriftsfördelar och standardiseringar tas tillvara. För
att Transitio ska erhålla bästa möjliga finansiering för sin verksamhet har Landstinget Västmanland till-
sammans med andra landsting gått i borgen för AB Transitio uppgående till maximalt 8 miljarder kro-
nor. Borgensutfästelsen är i ett underavtal begränsat till den del Västmanlands Lokaltrafik beställt tåg för. 

Genom åren har Transitios verksamhet växt samtidigt som ägarskaran utökats och det finns behov
av förbättrad ägarstyrning. Av denna anledning initierade landstingen under 2010 en utredning i frå-
gan. Utredningen blev klar under hösten och den ger förslag på hur Transitio och dess ingångna för-
pliktelser ska ägas, styras och förvaltas. Utredningen föreslår också hur framtida upphandling, förvalt-
ning, ägande och finansiering av spårfordon lämpligast kan ske. Utredningen är för närvarande föremål
för förankring hos de inblandade parterna.

Anslag till landstingets revisorer
Enligt det fastställda reglementet för Landstinget Västmanlands revisorer har revisorernas framställan
beretts åt landstingsfullmäktige av dess presidium. Ramen för 2011 uppgår till 4 200 000 kronor.

Anslag till patientnämnden inklusive kansli
Ramen för patientnämnden inklusive kansli för 2011 uppgår till 2 700 000 kronor.

Investeringar 

Byggnader
Den totala investeringsnivån i denna plan baseras på vad landstingets ekonomi bedöms klara av. Efter
ett par år av rekordhöga ramar avseende byggnadsinvesteringar dämpas nivån de kommande tre åren
till följd av att de två största projekten, den nya vårdbyggnaden i Västerås och nya lokaler för den rätts-
psykiatriska enheten i Sala är i slutfasen. Nivåerna är dock fortsatt höga ur ett historiskt perspektiv.
Ramarna avseende byggnadsinvesteringar för 2012 har utökats relativt nu gällande landstingsplan till
följd av ökad investeringsutgift avseende barnkliniken. 

Översyn av följdinvesteringarna avseende den nya vårdbyggnaden pågår. I nuvarande planering är
på- och ombyggnaden av hus 05 beräknad att påbörjas i slutet av 2012 och investeringsramar för detta
är reserverat. Ombyggnationen av hus 04 är reviderad till 208 miljoner kronor. I den ursprungliga kal-
kylen beräknades projektet till totalt ca 162 miljoner kronor. Igångsättning är planerad till 2013, men
huvuddelen av investeringen förväntas genomföras 2014. Bortom planperioden beräknas det vara eko-
nomiskt möjligt att investera drygt 200 miljoner kronor årligen i byggnader. Detta innebär att de nu
kartlagda behoven av ytterligare fastighetsinvesteringar behöver förlängas i tid och ses över i omfatt-
ning för att rymmas inom de ekonomiska ramarna.

Ett arbete med en ny lokalförsörjningsplan (utblick 2020) har startats upp under 2010. En första
fas, bestående av en behovsinventering, är genomförd. Arbetet förväntas fortgå under hela 2011 och
resultera i en genomgripande revidering avseende befintliga generalplaner. Nya lokalstrategier och riktlin-
jer över framtida byggnadsinvesteringar kommer att aktualiseras under arbetets gång.

Då stora delar av landstingets fastighetsbestånd är 50 år eller mer med ett eftersatt underhåll finns
ett stort behov av reinvesteringskapital. Speciellt kännbart är det inom centrallasarettets ”kärna” med
tillhörande serviceverksamheter. I befintlig plan finns upptaget 25 miljoner kronor årligen avseende
reinvesteringar (exkl. energiåtgärder, se nedan). Beloppet kan komma att behöva utökas.

Investeringsbehov har identifierats inom operation och ambulansverksamheten. Förstudier kring omfatt-
ningen av dessa behov pågår, men i nuläget finns inga investeringsbelopp upptagna de kommande tre
åren. Det går i nuläget inte att säga om det utrymme som lämnats i investeringsramarna avseende 2013
för dessa behov är tillräckligt. Även infektion och psykiatricentrum/BUP är under utredning.
Investeringsmedel avseende dessa projekt finns upptagna under 2011 och 2012. Beloppen, baseras på
en första grov kalkyl, och de kan komma att behöva justeras i takt med att projekten fortskrider.

Landstinget har under flera år arbetat med energibesparande åtgärder och ett stort arbete har lagts
ner på driftsoptimeringar av framför allt värme och ventilationsanläggningar. Nu har man dock kom-
mit till ett läge då det inte går att spara mer energi enbart på driftsoptimeringar. Ett uppstartat förbätt-
ringsarbete inom Fastighet med tillsättande av en energioptimeringsgrupp arbetar för närvarande
fram ett underlag för framtida klimat- och komfortstrategier inom landstingets lokalbestånd. I dags-
läget finns inga kalkyler framtagna. Tills vidare har 10 miljoner kronor årligen reserverats i investerings-



L A N D S T I N G S P L A N  2 0 1 1 - 2 0 1 3

33

planen för de kommande 3 åren (ingår i reinvesteringsmedel). Beloppet kan komma att behöva juste-
ras beroende på vad genomlysningen visar och resultera i förslag om höjda reinvesteringsramar.

Beslutad ram för 2010 och föreslagna ramar för åren 2011-2013 framgår av nedanstående tabell. I
förslaget ingår från och med år 2011 fastighetsinvesteringar för externa hyresgäster. Denna post har tidi-
gare inte räknats in i ramarna, men för att förenkla uppföljningen och för att samtliga investeringar
ska innefattas i ramarna finns de med från 2011 och framåt. 

Det finns preliminärt ett outnyttjat utrymme avseende ram för byggnadsinvesteringar för 2010 på totalt
150 miljoner kronor. Beloppet beräknas utnyttjas under 2011 och 2012. Byggnadsinvesteringarna för
2011 beräknas uppgå till ca 376 miljoner kronor och för 2012 till 305 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsen föreslås kunna bevilja investering som avser externa hyresgäster utöver ovan angiv-
na ramar. Detta under förutsättning att investeringen är till nytta för landstinget och att det finns hyres-
kontrakt som täcker hela investeringen. Innan sådana beslut fattas måste dock hänsyn tas till om det
finns finansiellt utrymme för investeringen. Beslut om varje enskilt byggprojekt ska fattas utifrån gäl-
lande rutin för handläggning av fastighetsinvesteringar.

Den fortsatt höga investeringstakten innebär en högre belastning på ekonomin i framtiden i form
av ökade driftkostnader. Tidigare erfarenheter visar att driftkostnaderna kan beräknas till cirka 10 pro-
cent av nyinvesteringarna. Med driftkostnader avses avskrivningar, interna räntor, fastighetsunderhåll
med mera. Driftkostnaderna förväntas under början av planperioden öka med drygt 120 miljoner kro-
nor årligen. Främst är det den nya vårdbyggnaden, men även lokaler för rättspsykiatri, som står för drifts-
kostnadsökningen. Från driftskostnadsökningen ska avräknas möjliga driftkostnadssänkningar till
följd av fastighetsförsäljningar och eventuella rivningar. Det är viktigt att landstingsstyrelsen, när
igångsättningstillstånd för en investering beviljas, också understryker att det ska finnas ett utrymme
för den ökade hyreskostnaden inom den ram som gäller för det aktuella året. För att hantera de öka-
de driftkostnaderna behövs det effektiviseringar, till exempel genom att personal och lokaler används
effektivare än idag.

Övriga investeringar
Nedanstående tabell sammanfattar föreslagna ramar avseende investeringar i inventarier och utrustning
samt immateriella tillgångar. Divisionernas investeringsbehov för de kommande åren är inte helt iden-
tifierat, arbetet fortgår. Nedan föreslagna nivåer är en landstingsövergripande bedömning. Exempel på
immateriella tillgångar är licenser och dylikt. Dessa har tidigare år inte räknats in i ramarna, men för
att förenkla uppföljningen och för att samtliga investeringar ska innefattas i ramarna finns de med från
2011 och framåt.

Ram byggnadsinvesteringar 
Belopp i mkr Ram Ram Plan Plan

2010 2011 2012 2013

Tidigare ram bygginvesteringar 545 291 214 235

Tillkommande barnkliniken 26

Ram byggnadsinvesteringar 545 291 240 235

Ram investeringar inventarier och utrustning samt immateriella tillgångar
Belopp i mkr Ram Ram Plan Plan

2010 2011 2012 2013

Ram immateriella tillgångar 15 15 15

Ram inventarier och utrustning 161 140 120 120
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Inom den totala investeringsramen och inom respektive investeringskategori beslutar landstingssty-
relsen årligen hur pengarna ska fördelas mellan olika objekt baserat på inkomna äskanden.
Landstingstyrelsen har alltså möjlighet att omfördela ramar mellan exempelvis byggnadsinvesteringar
samt inventarier och utrustning om så bedöms nödvändigt. Utgångspunkten är att de ökade driftkost-
naderna ska rymmas inom de beslutade driftsramarna. Den del av ramen som inte förbrukas under ett
år föreslås flyttas över till efterföljande år. Samma förfarande har använts tidigare år, vilket innebär att
summan avseende investeringar i finansieringsanalysen kan avvika från beslutade ramar.

I tabellen nedan framgår antagen investeringsram för 2011 och upptagna planeringsunderlag för 2012
och 2013. I enlighet med investeringspolicyn uppdrog landstingsfullmäktige till landstingsstyrelsen att
fastställa investeringsplanen för 2011.

Låneram
Utgångspunkten i tidigare landstingsplaner har varit att investeringarna ska kunna finansieras med lands-
tingets egna medel. Uppförandet av den nya vårdbyggnaden och Rättspsykiatri i Sala medför dock att
det krävs lån för att lösa finansieringen. I nuläget bedöms dessa lån maximalt behöva uppgå till 500
miljoner kronor. Det är, trots något utökade investeringsramar, samma belopp som i föregående lands-
tingsplan. Utöver denna summa bedöms en säkerhetsmarginal på 100 miljoner kronor behövas, om
resultat eller investeringsbehov avviker från vad som planerats. Landstinget har dessutom en bankkonto-
kredit på 300 miljoner kronor som inte räknas in i lånesumman. Landstingsfullmäktige fastställde att
landstingets sammanlagda låneskuld får uppgå till högts 600 miljoner kronor under planperioden.

Hur upplåningen ska hanteras finns reglerat i landstingets finanspolicy.
Det finns inget utrymme för amortering av låneskulden under planperioden till följd av den höga

investeringsnivån. För att lånen ska kunna betalas tillbaka, krävs fortsatt positiva ekonomiska resultat
bort- om planperioden och att investeringsnivån avseende fastigheter minskas till 200 miljoner kro-
nor eller lägre bortom planperioden.

Finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna består till största delen av intäkter från pensionsmedelsförvaltningen, såsom
räntor, utdelningar och realisationsvinster. De finansiella kostnaderna består till största delen av ränta på
pensionsskulden. Större värdeförändringar i pensionsmedelsförvaltningen kan komma att påverka finans-
nettot både positivt och negativt. 

Från år 2012 föreslås att endast en mindre del av avkastningen inom pensionsmedelsportföljen åter-
investeras i portföljen. Detta innebär en avvikelse mot placeringspolicyn för pensionsmedel då poli-
cyn anger att all avkastning ska återinvesteras inom pensionsmedelsportföljen. Förändringen motive-
ras av att avkastningen behövs för att möta de ökande pensionsutbetalningarna och därmed dämpa
låneskuldens storlek. Fortfarande planeras för årliga avsättningar till pensionsmedelsportföljen motsva-
rande pensionsskuldens ökning i balansräkningen.

Till viss del behöver finansieringen av den nya vårdbyggnaden och den rättspsykiatriska enheten i
Sala ske med lån, som kommer att tas under hösten 2010 och våren 2011. Detta medför kostnadsrän-
tor och ett försämrat finansnetto.

Investeringsram
Belopp i mkr Ram Ram Plan Plan

2010 2011 2012 2013

Ram immateriella tillgångar 15 15 15

Ram inventarier och utrustning 161 140 120 120

Ram byggnadsinvesteringar 545 291 240 235

Investeringsram totalt 706 446 375 370
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Finansiella nyckeltal

Känslighetsanalys 
En så kallad känslighetsanalys ger en uppfattning om hur olika faktorer påverkar landstingets ekonomi:
• Om skatteunderlaget ökar/minskar med en procentenhet, ökar/minskar skatteintäkterna med cirka

45 miljoner kronor.  
• Om landstingsskatten höjs/sänks med tio öre ökar/minskar skatteintäkterna med cirka 

45 miljoner kronor.
• Om lönerna höjs med en procent ökar personalkostnaderna med cirka 30 miljoner kronor.

Framtid 
Landstingets strategier för att sänka både kostnadsnivån och utvecklingstakten samt frigöra resurser för
nya verksamheter är bl a produktionsplanering, identifiera och utveckla processerna samt öppna prio-
riteringar. Som stöd till detta bedrivs ett mycket aktivt planerings- och uppföljningsarbete som är åtgärds-
inriktat. 

Ett kortsiktigt resultatmål i planen inom målområdet En stark och uthållig ekonomi är att arbetad tid
skall minska 2011 i förhållande till 2010. Samma mål finns med för verksamhetsåret 2010, men då i
förhållande till 2009. För att uppnå det budgeterade resultatnivån är detta det enskilt viktigaste målet.
Personalkostnader är totalt sett cirka 50 procent av landstingets totala kostnadsmassa och inom lands-
tinget egna verksamheter upp till dryg 70 procent Att minska den arbetade tiden, och därmed anta-
let medarbetare, har självklart inget egenvärde, men är en absolut nödvändighet om planerade kost-
nadsreduktioner skall uppnås. Till detta finns ingen genväg.

Om den kostnadsutvecklingstakt som landstinget haft de senaste tre åren fortsätter, kommer netto-
kostnaderna år 2013 överstiga planerad nivå med 384 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,75 i utde-
bitering.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de ekonomiska utmaningarna för landstinget under 2011
kommer att bli större än på flera år. Den blygsamma ökningen av intäkterna (1 procent) sätter ramen
för hur mycket kostnaderna totalt sett kan öka. Nuvarande kostnadsutvecklingstakt är väsentligt hög-
re än 1 procent och inger oro, speciellt med hänsyn taget till att satsningar och andra redan kända kost-
nadsökningar står för dörren. För att landstinget ska klara ett resultat enligt plan måste budgetar vara
i balans, vilket i sin tur innebär att beslutade kostnadsdämpande åtgärder måste få avsedd effekt. Upp-
nås inte detta riskerar landstinget underskott redan 2011, vilket i sin tur riskerar leda till behov av ytter-
ligare åtgärder. Eftersom landstinget i nuläget dessutom lånar för att klara finansieringen av investe-
ringarna innebär varje försämring av resultatet att ytterligare lån behövs.

Finasiella nyckeltal

Typ av nyckeltal/År 2009 2010 2011 2012 2013 
Bokslut Budget Budget Plan Plan

Årets resultat, mkr 69,5 60 60 80 100

Årets resultat/verksamhetens
nettokostnader, procent 1,2 1,0 1,0 1,3 1,6

Nettokostnadsandel, procent 100,1 99,1 98,5 98,1 97,8

Finansnetto, mkr 75,4 9,9 -27,6 -34,4 -39,7

Soliditet enligt balansräkningen, 
procent 31 29 28 28 29

Soliditet inklusive pensionsskuld,
procent -61 -49 -46 -42 -38

Kassalikviditet, exklusive pensions-
placeringar, procent 45 27 29 26 26

Konsolideringsgrad pensioner, procent 31 34 35 37 39
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Budget för 2011 och planer för åren 2012 och 2013

De ekonomiska riktlinjerna för det fortsatta planerings- och arbetet med Uppdrag/Åtagande framgår
av dokumenten

• Resultatbudget
• Kassaflödesbudget
• Balansbudget
• Ramar
• Gemensamma kostnader och intäkter
• Landstingsstyrelsens anslag

Landstingsfullmäktige har beslutat att fastställa resultat-, kassaflödes- och balansbudget, ramar för respek-
tive division, landstingsgemensamma funktioner, förtroendevalda och bidrag till politiska partier samt
budget för gemensamma intäkter och kostnader för 2011 samt planer för 2012 och 2013.

Fullmäktige har också uppdragit till landstingsstyrelsen att vid behov omfördela medel mellan de oli-
ka ramarna, fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet, fatta beslut om de medel
som inte är reserverade i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande samt komplettera Uppdrag/-
Åtagande med divisionerna. 

36



L A N D S T I N G S P L A N  2 0 0 8 - 2 0 1 1

• Resultatbudget
• Kassaflödesbudget
• Balansbudget
• Ramar
• Gemensamma kostnader och intäkter
• Landstingsstyrelsens anslag
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Resultatbudget 

mkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan 
2009 2010 Okt. 2010 2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 546,6 520,0 570,6 560,0 565,0 570,0
Verksamhetens kostnader -6 008,1 -6 131,2 -6 251,0 -6 266,8 -6 370,5 -6 547,2
Avskrivningar -178,9 -183,0 -180,6 -230,0 -245,0 -245,0
Verksamhetens nettokostnader -5 640,4 -5 794,2 -5 861,0 -5 936,8 -6 050,5 -6 222,2

Skatteintäkter 4 528,8 4 556,7 4 618,7 4 657,3 4 816,0 5 007,8
Generella statsbidrag och utjämning 1 105,7 1 287,6 1 321,2 1 367,1 1 348,9 1 354,1
Finansiella intäkter 168,7 51,7 92,0 41,0 53,1 60,6
Finansiella kostnader -93,3 -41,8 -60,9 -68,6 -87,5 -100,3

Resultat 69,5 60,0 110,0 60,0 80,0 100,0

Kassaflödesbudget
mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 69,5 110,0 60,0 80,0 100,0
Justering för av- och nedskrivningar 178,9 183,0 230,0 245,0 258,8
Rearesutat materiella anläggningstillgångar -0,3
Justering för avsättningar 147,2 64,7 113,9 130,2 152,2
Justering för ianspråkstagna avsättningar -33,4

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 395,3 357,7 403,9 455,2 477,6

Ökning(-)/minskning(+) av korta fordringar -212,2 62,4 -163,9 -145,2 -157,2
Ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager -0,6 -0,4
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 303,4 -7,0 41,0 130,0 50,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 485,9 412,8 281,0 440,0 370,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -17,4 -13,0 -15,0 -15,0 -15,0
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar -421,6 -502,4 -376,3 -305,0 -235,0
Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar 0,0
Investering i maskiner och inventarier -115,0 -161,0 -140,0 -120,0 -120,0
Försäljning av maskiner och inventarier 34,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar -17,0 -10,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -535,8 -686,5 -531,3 -440,0 -370,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna långfristiga lån 1,2 250,0 250,0
Amortering av skuld -4,2 -4,9
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar 0,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,1 245,1 250,0 0,0 0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE -52,0 -28,6 -0,3 0,0 0,4

Likvida medel vid årets början 87,6 35,6 7,0 6,7 6,7
Likvida medel vid årets slut 35,6 7,0 6,7 6,7 6,7

RÄNTEBÄRANDE SKULD
Räntebärande skuld vid årets början 7,9 4,9 250,0 500,0 500,0
Räntebärande skuld vid årets slut 4,9 250,0 500,0 500,0 500,0
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Balansbudget

mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 38,7 41,7 46,7 51,7 56,7

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anl 1 409,0 1 828,4 2 089,7 2 264,7 2 369,7
Maskiner och inventarier 322,3 393,3 428,3 443,3 458,3

Finansiella anläggningstillgångar 31,3 41,4 41,4 41,4 41,4
Summa anläggningstillgångar 1 801,3 2 304,7 2 606,0 2 801,0 2 926,0

Bidrag till statlig infrastruktur 306,6 315,8 325,3 335,0 331,3
Förråd m m 29,6 30,0 30,0 30,0 30,0
Fordringar 419,4 419,4 419,4 419,4 419,4
Kortfristiga placeringar 1 728,8 1 666,4 1 830,3 1 975,5 2 132,6

varav pensionsmedel 1 534,4 1 666,4 1 830,3 1 975,5 2 132,6
Kassa, bank m m 35,9 6,6 7,0 7,0 7,0
Summa omsättningstillgångar 2 213,7 2 122,4 2 286,8 2 431,9 2 589,0

SUMMA TILLGÅNGAR 4 321,6 4 742,9 5 218,1 5 567,9 5 846,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 1 324,7 1 434,7 1 494,7 1 574,8 1 674,8

därav årets resultat 69,5 110,0 60,0 80,0 100,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner m m 1 071,3 1 136,1 1 250,0 1 380,1 1 532,3
Andra avsättningar 468,6 477,8 487,3 497,0 493,3
Summa avsättningar 1 539,9 1 613,9 1 737,3 1 877,2 2 025,6

Skulder
Långfristiga skulder 4,9 250,0 500,0 500,0 500,0
Kortfristiga skulder 1 452,1 4 444,4 1 486,1 1 616,0 1 646,0
Summa skulder 1 456,9 1 694,3 1 986,1 2 116,0 2 146,0

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 321,6 4 742,9 5 218,1 5 567,9 5 846,3

Ansvarsförbindelser, inkl löneskatt 3 941,5 3 832,1 3 915,9 3 892,1 3 888,0
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Av landstingsstyrelsen justerade ramar

Nettokostnader inkl interna poster, mkr Ram Ram Plan Plan
2010 2011 2012 2013

DIVISIONER
Division Närsjukvård 959,3 977,6 1 004,2 1 032,3
Division Medicin 968,4 1 021,9 1 055,3 1 093,2

varav köpt vård 231,6 245,0 259,7 275,3
Division Kirurgi 1 192,0 1 233,9 1 271,0 1 312,2

varav köpt vård 156,8 166,2 176,2 186,8
Division Diagnostik 179,3 160,8 165,0 169,6

LANDSTINGSGEMENSAMMA FUNKTIONER
Centrumgemensamt 48,8 56,8 56,8 58,4
Landstingsövergripande verksamheter 149,6 122,8 122,8 126,2
LF/LS Sekreteriat 3,9 3,9 4,0
Juridik och säkerhet 17,5 17,5 18,0
Lärcentrum (biblioteksverksamhet) 5,7 5,4 5,4 5,6
Resursenheten 12,3 11,8 11,8 12,1
Vårdval Västmanland

Vårdvalsenheten 5,8 6,3 7,3 7,5
Vårdval Västmanland 678,2 680,5 700,9 721,8
Sjukgymnaster och privata vårdgivare 159,1 166,7 171,0 175,8
Specialist- och sjukhustandvård m m 72,3 73,3 75,2 77,3
Barntandvård 57,6 54,4 55,8 57,4
Särskilt tandvårdsstöd 24,8 25,1 25,8 26,5

Läkemedel
Läkemedelskommittén 9,3 8,8 8,8 9,0
Läkemedelsenheten 5,1 5,1 5,1 5,2
Läkemedel i öppen vård (läkemedelsförmånen m m) 647,3 655,7 695,0 736,7

Smittskyddsenheten 5,2 8,4 8,6 8,8
Kompetenscentrum för hälsa 10,7 15,8 15,8 16,1
Kompetenscentrum för god vård 5,1 5,1 5,2
Centrum för klinisk forskning 15,9 17,4 17,4 17,9
AT-utbildning 30,1 30,5 31,3 32,2
Kultur 51,4 51,7 52,2 53,7
Folkhögskola 14,2 14,2 14,2 14,6
Kollektivtrafik, Sjukresor och Regional utveckling 152,3 169,4 173,4 178,3

POLITISK VERKSAMHET OCH PATIENTNÄMNDENS KANSLI
Patientnämnden inkl kansli 2,7 2,7 2,8 2,9
Förtroendevalda 18,8 21,6 22,2 22,8
Bidrag till politiska partier 10,1 10,2 10,5 10,8
Landstingsrevisionen 4,1 4,2 4,3 4,4

Ej fördelade effektiviseringar/besparingar -18,0 -15,0 -19,0 -24,0
Ej fördelade öppna prioriteringar -30,0

SUMMA RAM 5 442,4 5 624,5 5 797,4 5 992,5
Anslag till landstingsstyrelsens förfogande 200,2 170,5 107,3 68,8
SUMMA VERKSAMHET 5 642,6 5 795,0 5 904,7 6 061,3
Gemensamma kostnader och intäkter 151,6 141,8 145,8 160,9

SUMMA DRIFTBUDGET 5 794,2 5 936,8 6 050,5 6 222,2

Ramarna 2010 har till viss del förändrats utifrån 2011 års organisation.
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Landstingsstyrelsens anslag
Specifikation av anslaget till landstingsstyrelsens förfogande

Belopp i mkr Budget Budget Plan Plan
2010 2011 2012 2013

Beslut från Landstingsplan 2010-2012 och Landstingsplan 2011-2013 behandlad i juni 2010

Tillämpad klinisk undervisningsavdelning 2,0
Fördröjningar effekthemtagning elektronisk journal 30,0 20,0 10,0
Utbildningskostnader bl a elektronisk journal 10,0
Uppstart ny vårdbyggnad 15,0 5,0
Merkostnad hyra ny vårdbyggnad, ännu ej fördelade 4,0 4,1 4,3
Omställning och kompetensutveckling 25,0 30,0 10,0 5,0
Fördröjningar effekthemtagning Ekonomi i balans 40,0 10,0
Fördröjningar effekthemtagning Öppna prioriteringar 30,0
Säkerställa patientsäkerheten på akutmottagningen
ledningsläkare kirurgi och ortopedi 2,1 2,2 2,3
Reservation för resultatregleringsmodellen 15,0 5,0 5,0 5,0
Kompetenscentrum för god vård 1,5
Humant papillomvirus (vaccin) 2,5 2,5 2,5 2,5
Behandling patienter med fetma 5,0 5,1 5,2
Projekt Jämställdhet, jämlikhet och hälsa 1,5
Landstingets dag 2,5
Utdelning forskningsfond 1,0 1,0 1,0

Nya satsningar inklusive beslut under hösten 2010
Köpt vård 10,0 10,0 10,0
Elektronisk patientjournal 10,0 17,5 17,5
Doktorstjänster MDH 1,0 1,5
Tåg i Bergslagen och stomlinjenät KAK 5,0 5,0
Extra vårdplatser Div Kirurgi t o m 2011-04-30 4,4
Projekt Mobil familjeläkare 5,0
Verksamhetsbidrag Kvinnocentrum Västerås 1,0
Studie hälsoundersökningar 0,5 0,5
Egentligt oförutsett 29,2 53,5 30,9 9,5

Summa till landstingsstyrelsens förfogande 200,2 170,5 107,3 68,8

Gemensamma kostnader och intäkter

Belopp i mkr Budget Budget Plan Plan
2010 2011 2012 2013

Pensionsskulduppräkning 48,3 54,7 57,5 61,6
Avgiftsbestämd pension 93,8 99,0 102,1 105,8
Pensionsutbetalningar 167,8 178,2 187,6 189,6
Årsavgift till KPA 1,5 1,5 1,5 1,5
Särskild löneskatt 69,4 77,0 80,4 84,8
Fördelade kostnader, pensionsutbetalningar -201,0 -210,0 -202,0 -204,0
Patientförsäkring 26,5 28,3 28,0 20,6
Direkta försäkringskostnader 1,0 1,0 1,0 1,0
Internt debiterad ränta -58,0 -88,6 -111,0 -115,5
Avkastningskrav Folktandvården Västmanland AB -1,0 -3,0 -3,0 -3,0
Citybanan 14,8
Övrigt -0,2 3,7 3,7 3,7
Summa 148,0 141,8 145,8 160,9
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E T T  H Ä L S O F R Ä M J A N D E  L A N D S T I N G



”Det hälsofrämjande landstinget
bidrar till ett gott liv för alla. 

Alla som behöver ska ha tillgång
till vård av hög kvalitet.

Invånarna är delaktiga med 

tilltro till en levande demokrati.”

L A N D S T I N G S P L A N  2 0 1 0 - 2 0 1 2



Landstingshuset
721 89 Västerås
021-17 45 30

landstinget@ltv.se
www.ltv.se
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