
 

  

 
 
 

 
 
 

Första året  

med en rödgrön 

landstingsledning 
Om vad vi fick västmanlänningarnas förtroende att 

göra och vad som hänt sedan valet 2010.     
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Ett hälsosamt, rättvist och grönt landsting 
Den 19 september 2010 gav västmanlänningarna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet förtroendet att leda och utveckla Landstinget Västmanland under de 
kommande fyra åren.  

Att leda ett landsting handlar om att blicka framåt och att leda utvecklingen på både kort 
och lång sikt. Men för att veta att man är på väg åt rätt håll är det värdefullt att ibland se i 
backspegeln: 

• Vad fick vi västmanlänningarnas förtroende att genomföra? 

• Vad har vi uppnått? 

• Vad har vi kvar att göra? 

 

Den här sammanställningen visar att arbetet för ett mer hälsosamt, grönt och rättvist 
landsting har burit frukt. Särskilt nöjda är vi över att ha: 

� utvecklat folkhälsoarbetet bl.a. genom att permanenta två hälsocenter och lägga ett 
uppdrag i det reviderade närsjukvårdsprogrammet för vårdcentralerna att arbeta 
förebyggande. 

� satsat betydligt mer på kollektivtrafiken än vad som skett tidigare, samt kommit 
överens med länets kommuner om att landstinget ska bilda kollektivtrafikmyndighet 
med huvudansvar för länets kollektivtrafik. 

� fått till en överenskommelse med kommunerna om växling av hemsjukvården.  

 

 

Denise Norström (S) Lars Flodin (MP) Juha Rundgren (V) 
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Sammanfattning 

Folkhälsa 

• Vi har avsatt medel för att permanenta hälsocenter och lägger ett uppdrag i det 
reviderade närsjukvårdsprogrammet för vårdcentralerna att arbeta mer förebyggande. 

• Vi har tillfört resurser för arbete med att genomföra länsstrategin för folkhälsa. 

• Samarbete med länets kommuner har stärkts, bland annat genom överenskommelse om 
skatteväxling av hemsjukvård och kollektivtrafikmyndighet. 

Tillgänglighet 

• Vi arbetar för att korta vistelsetider på akutmottagningen, exempelvis genom 
ledningsläkare och mer ändamålsenliga lokaler. 

• Vi har inlett ett försöksprojekt med mobil familjeläkare för hembesök hos multisjuka 
och äldre. 

• Särskilt arbete med tillgänglighet i det reviderade närsjukvårdsprogrammet som träder i 
kraft 2013. 

Miljö 

• Vi driver på arbetet med att systematiskt minska energiförbrukningen, bland annat i den 
nya vårdbyggnaden i Västerås och genom att en energieffektiviseringsplan är på väg 
fram. 

• Vi har genomfört en betydligt större satsning på kollektivtrafik än tidigare, bland annat 
för kapacitetsförbättringar på stomlinjenätet. 

• Tydligare miljöfokus i upphandlingar, bland annat genom en gemensam 
upphandlingspolicy och -organisation med Landstinget Sörmland. 

Kultur 

• En regional kulturplan gemensam med länets kommuner har arbetats fram. 

• Unikt samarbete mellan landstinget och länsstyrelsen för tillväxtskapande utveckling och 
nytänkande inom kulturområdet. 

• En omstrukturering av Teater Västmanland för mer resurser till teater i hela länet. 

Lika förutsättningar 

• En forskningsfond har inrättats och en forskningsstrategi är på väg fram. Samarbete 
med Mälardalens högskola för doktorandtjänster för sjuksköterskor. 

• Förändring av ersättningen till vårdcentraler för att ge vårdtyngd och socioekonomiska 
faktorer större vikt.  

• Särskilt arbete med att hitta metoder för likvärdig insyn oavsett driftsform, i det 
reviderade närsjukvårdsprogrammet som träder i kraft 2013. 
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Teckenförklaring 

 - Genomfört eller på mycket god väg. 
Avgörande politiska beslut för förverkligande har tagits. Fokus på genomförande och uppföljning. 
 

 - På god väg. 
Frågan har initierats och arbetas med. Mer behöver göras innan det är genomfört. 
 

 - Kvar att göra. 

***** 

Ett hälsofrämjande landsting 

Valplattform 2010 Detta har hänt Status 

• Ge vårdcentraler möjlighet 

att bli hälsocentraler. 

• Stimulera hälsocentralerna 

att bilda hälsoteam för en 

bredare kompetens. 

• Använda hälsoteamen för att 

se hela människan och bryta 

skadliga beteenden. 

• Satsa på arbetsformen 

hälsoteam, så att vården ser 

till hela människan. 

• Medel har avsatts för att permanenta de två 

hälsocenter som finns i länet, på Bäckby i 

Västerås och i Fagersta.  

• Ytterligare medel för att öppna två nya 

hälsocenter har avsatts. 

• Genom hälsocenter finns tillgång till hälsoteam. 

• I det reviderade närsjukvårdsprogrammet, som 

träder i kraft 2013, ges uppdrag till 

vårdcentralerna att arbeta mer förebyggande.  

• Beslut fattat om stimulansmedel för 

förebyggande arbete på vårdcentralerna under 

2012.  

• Studie om effekten av hälsosamtal. 

• Beslut om att söka medlemskap i nätverket 

hälsofrämjande sjukhus. 

 
 

 

• Genomlysa och utveckla 

rehabilitering och 

habilitering. 

 

• Nya rehabiliteringsbassänger i Fagersta och Sala 

har prioriterats i investeringsplanen. 

• Ny uppdragsbeskrivning till Skeppet 

(Handikappcentrum) angående habilitering. 

• Ett europesikt samarbetsprojekt kring grön 

rehabilitering har initierats.  

 

 

 

• Modernisera samarbetet med 

andra landsting och länets 

kommuner. 

• Arbete pågår för att möjliggöra listning på 

vårdcentral i annat landsting. 

• Pilotprojekt tillsammans med Hallstahammar 

kommun om långsiktigt folkhälsoarbete. 

• Samverkan mellan landstinget och Sala 
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respektive Skinnskattebergs kommun om 

användande av lokaler. 

• Utveckling av samverkan med kommuner 

angående tidigt omhändertagande vid demens, 

enligt ”Västmanlandsmodellen”. 

• Överenskommelse med länets kommuner om 

överföring av hemsjukvården. 

• Överenskommelse med länets kommuner om 

att landstinget bildar kollektivtrafikmyndighet 

med huvudansvar för länets kollektivtrafik. 

• Regionalt cancercentrum etablerat 1 sep 2011. 

• Samarbetet med Landstinget Sörmland har 

utvecklats, bland annat genom skapandet av en 

gemensam upphandlingsenhet. 

• Fler avtal med Landstinget Dalarna om vård i 

Avesta har tecknats. 

• Samarbete med läkarprogrammet i Örebro har 

initierats. 

• Stockholmssamarbetet med landstingen i 

Stockholm, Sörmland, Örebro och Västmanland 

har konkretiserats. 

• Använda kultur och idrott 

för hälsofrämjande insatser. 

 

• Riktat stöd till länsidrotten för att arbeta mer 

med att nå ut till nya grupper. 

• Samarbete hälsocenter – föreningsliv. 

• Forskningsprojekt Kultur och hälsa – en 

framtida rehabiliteringsmodell?  

 
 

Ett tillgängligare landsting 

Valplattform 2010 Detta har hänt Status 

• Max 4 timmar på akuten. 

Inom den tiden ska man ha 

blivit behandlad, inlagd eller 

överförd till annan vårdnivå. 

• Lednings-/akutläkare på 

akuten för en säkrare och 

snabbare diagnos. 

• Landstingsfullmäktige har beslutat om målet ”I 

ett första skede ska 75 procent av 

akutmottagningens besökare inom fyra timmar 

bli behandlad, hemskickad, inlagd eller överförd 

till annan vårdnivå. Därefter höjs målet till 80 

procent av besökarna.”  

• Akutmottagningen byggs om till mer 

ändamålsenliga lokaler, när dessa är 

färdigbyggda ska kravet på remiss för akutbesök 

ses över.  

• Sjuksköterskor har möjlighet att vidareutbilda 

 
 

 



 

5  

 

 

sig till akutsjuksköterskor.  

• Ledningsläkare inom kirurgi och ortopedi på 

akutmottagningen från 2012. 

• Beslutsstöd för sjuksköterskor initierat i 

ambulanssjukvårdens uppdrag. 

• En ny ambulansstation byggs nu på Eriksborg 

för att ytterligare minska väntetiderna på 

ambulans. 

• Införa hembesök av läkare 

eller sjuksköterska till sjuka 

barn, funktionshindrade och 

äldre. 

• Försöksprojektet med mobil familjeläkare för 

hembesök hos främst multisjuka och äldre är 

igång. Medel finns avsatt för permanent 

verksamhet om försöket faller väl ut.  

 
 

• Landstinget ska vara 

tillgängligt för alla oavsett 

funktionsnedsättning. 

• Reviderat program för delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning. 

• Uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar för 

genomförande av programmet. 

 

• Familjeläkarna ska kunna 

lägga in patienten direkt på 

närsjukhusen. 

• Direktinläggning möjligt för kända multisjuka 

äldre. 
 

• Höja kraven på 

telefontillgänglighet hos 

vårdcentraler och andra 

mottagningar. 

• I framtagandet av det reviderade 

närsjukvårdsprogrammet, som träder i kraft 

2013, arbetas särskilt med tillgänglighet.  

 

  

Ett miljövänligare landsting 

Valplattform 2010 Detta har hänt Status 

• Miljöcertifiera landstingets 

verksamhet. 

• Beslut om att göra en miljöutredning för att 

förbereda för en certifiering.  

• Skapa ett fastighetsbestånd 

som tillför, snarare än 

förbrukar energi 

• Energieffektivisera lokaler 

via ny teknik och satsa på 

hållbara energikällor. 

• Den nya vårdbyggnaden vid Västerås sjukhus 

byggd så att energibehov minimeras, samt med 

solceller på taket. Ansökan gjord om att få 

byggnaden klassad som ”Green Building”1  

• En energieffektiviseringsplan är under 

framtagande. 

 

 

 

• Minst 30 procent av 

upphandlat livsmedel ska 

vara ekologiskt, i ett första 

steg. 

• Två nyligen genomförda upphandlingar i 

kostnämnden har ökat andelen ekologiska 

livsmedel till ca 25%. 

 

 

                                                      
1  * EU-klassning av byggnader som har minst 25 % lägre energiförbrukning än norm. 
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• Byta ut landstingets fordon 

till fordon som går på 

miljövänliga bränslen. 

• Bilarna i landstingets bilpool kan köras på 

förnybara bränslen. 

 

 

• Utveckla länets infrastruktur 

för utveckling i länet. 

• Satsa på ett utbyggt 

stomlinjenät. 

• Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011 om 

att avsätta betydligt mer pengar till 

kollektivtrafik än tidigare år. 

Satsningen innebär kapacitetsförbättringar bland 

annat på buss-sträckorna Köping – Kolbäck – 

Västerås, Sala – Västerås, Köping – Eskilstuna 

samt Arboga – Kungsör.  

• Landstinget deltar aktivt i påverkansarbete 

gentemot regering och Trafikverket. 

• Samordning av kollektivtrafiken i den nya 

myndigheten. 

 

• Gemensamt biljettsystem i 

Mälardalen. 

• Samtal pågår med angränsande län. 
 

• Tydligt miljöfokus i 

upphandlingar, där 

miljövänliga transporter ska 

ingå. 

• En gemensam upphandlingsorganisation och  

-policy där miljöfrågorna stärkts har antagits 

tillsammans med Landstinget Sörmland. 

• Upphandlingskriterier kommer att utarbetas 

under det närmaste året. 

• Miljökrav ställda vid Samtrafiks upphandling av 

taxibilar. 

• Miljökrav ställda vid upphandling av leasingbilar. 

 

 

• Utgå från de minst 

förorenande transporterna 

vid planering och 

ombyggnationer. 

• Cykel och buss prioriteras som färdmedel till 

och från landstingets verksamheter, t.ex. 

cykelgarage vid Västerås sjukhus på gång  

 

 

Ett mänskligare landsting 

Valplattform 2010 Detta har hänt Status 

• Se kultur som en viktig del i 

vården. 

• Landstingsfullmäktige har beslutat att 

”landstinget i större utsträckning ska utnyttja 

kultur i vårdande och hälsofrämjande syfte.” 

• I den nya vårdbyggnaden kommer ges möjlighet 

till uppkoppling via dator för patienter. 

 

• Ta ett större ansvar när det 

gäller kommunalförbunden 

för teater och musik. 

• Omstrukturering av teaterverksamheten. 

• Utredning om hyresavtal för länsmusiken. 
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• Stimulera länsövergripande 

samarbeten för både teater 

och musik. 

• Landstingsfullmäktige har beslutat att 

"Samverkan är centralt för att regionens 

kulturella verksamheter ska utvecklas. Många 

fördelar kan uppnås genom samverkan mellan 

länets kulturinstitutioner, kommunal och statlig 

kulturverksamhet, folkbildningsorganisationer, 

föreningsliv och fria kulturskapare. Samverkan 

ska med fördel även ske över länsgränserna." Ett 

exempel är Sinfoniettan som har gemensamma 

konserter och gästspelar i kringliggande län. 

 

• Öppna teaterhuset för 

evenemang som är för små 

för konserthuset. 

• Kombinera egen ensemble 

med fria grupper och duktiga 

amatörer. 

• Teater Västmanlands styrelse har beslutat om en 

ny vision, bland annat innehållande ”Teater 

Västmanland ska kunna erbjuda ett större och 

bredare utbud än idag. Publiken ska erbjudas ett 

ökat utbud av egenproducerade uppsättningar, 

gästspel, öppna teaterhusarrangemang och 

mindre caféprogram.” 

 

 

• Ha mer samarbete med 

kommunerna enligt 

modellen ”ett kulturliv för 

alla”. 

• Samarbetet mellan landstinget och länets 

kommuner fördjupas i och med den nya 

regionala kulturplanen som antas i kommuner 

och landsting under hösten. 

• Landstingsfullmäktige har beslutat att 

"Västmanlandsmusikens modell för delaktighet i 

länets samtliga kommuner. ”Ett kulturliv för 

alla” bör kunna spridas till andra kulturområden 

för ett vidare folkligt engagemang." 

• Gemensamt initiativ med länsstyrelsen avseende 

finansiering av fria kulturprojekt. 

 

 

 

• Tillsvidare behålla dagens 

lösning med 

kommunalförbunden med 

Västerås stad. 

• Samförstånd med Västerås stad om lösningen.  

 

Lika förutsättningar 

Valplattform 2010 Detta har hänt Status 

• Landstingets revisorer ska ha 

samma insyn oavsett om 

verksamheten drivs i privat 

eller offentlig regi. 

• I framtagandet av det reviderade 

närsjukvårdsprogramemt, som träder i kraft 

2013, arbetas särskilt med att hitta metoder för 

likvärdig insyn oavsett driftsform. 
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• Stödja forskning på 

beprövad erfarenhet gärna 

tillsammans med andra 

aktörer, exempelvis 

Mälardalens högskola. 

• En forskningsfond har inrättats. Medel kan 

sökas av anställda i landstinget eller anställda i 

företag med vårdavtal med landstinget.  

• En forskningsstrategi är under utarbetande. 

• Ett systematiskt arbete med att uppmuntra 

innovationer hos medarbetare har initierats. 

• Internationell samverkan om cancerforskning 

har initierats. 

• Pengar avsatt för sjuksköterskor att doktorera på 

Mälardalens högskola 

 

 

 

Vi har även genomfört en mängd saker utöver detta, t.ex: 

• Specialisttandvården samlad inom landstingets sjukhusorganisation och därmed 

säkerställt god vård, ökad patientsäkerhet och framtida rekrytering. 

• Förstärkning av psykiatrin genom inrättande av ett beroendecentrum i samråd med 

kommunerna. 

• Ny avfallsstation. 

• Frisktandvård erbjuds genom Folktandvården. 

• Ny organisation och vidareutveckling av landstingets styrmodell. 

• Interna miljöutbildningar. 

• Praktikplatser för svenskar som studerar till läkare i utlandet. 

• Program mot våld i nära relationer antaget. 

• Modernisering och effektivare utnyttjande av landstingets lokaler (t.ex. ombyggnad av 

akuten, tillbyggnad nya vårdbyggnaden, rivning av uttjänta byggnader, försäljning av 

outnyttjade lokaler). 

• Förändring av ersättningen till vårdcentraler för att ge vårdtyngd och socioekonomiska 

faktorer (som inkomst, utbildning och sysselsättning) större vikt. 

• Resurser avsatta för arbete med att genomföra länsstrategin för folkhälsa. 

• Sveriges modernaste rättspsykiatriska mottagning invigd i Sala. 

• Erbjudande om klamydiatest via webben. 


