På gång i landstinget, december 2016
Primärvård, Kolbäck - Den vårdcentral som finns i Kolbäck drivs av Praktikertjänst, en
privat aktör. De har valt att inte förlänga avtalet med landstinget och kommer att lämna
vårdcentralen 31 mars 2017. Praktikertjänst anger att svårigheten att rekrytera allmänläkare
till vårdcentralen är orsaken. Landstinget arbetar nu med att hitta en lösning för
vårdcentralen.
Miljöpolicy- Policyn har breddats för att täcka in både yttre miljö och människors hälsa. Den
hanterar läkemedelsanvändningen och produkters hela livscykel. Den täcker även in
landstingets policydokument för inköp och finansförvaltning. Gröna Finanser innefattas av
miljöpolicyn.
Gröna Finanser - Landstinget gör en medveten satsning på att göra hållbara placeringar av
pensionsmedel. Det innebär att hänsyn till långsiktig hållbar utveckling ska tas vid alla
placeringar. Genom att medvetet styra om kapitalplaceringar kan vi på bara ett år minska
koldioxidavtrycket från 18 till 12 ton per investerad miljon kronor. Landstinget undviker
placeringar i fossila bränslen - kol, olja, naturgas – och i företag som sysslar med produktion
av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen.
Ny pendlarbiljett - Hösten 2017 införs nya pendlarbiljetter i Mälardalen, kallade Movingo.
För maxpriset 3 200 kronor (månad) blir det möjligt att åka i hela Mälardalen på alla
regionaltågsträckor och i all lokal trafik som omfattas av biljettsystemet.
Svealandsregionen - Bildandet av Storregioner har lagts på is av regeringen. Förslaget har
inte tillräckligt stöd i riksdagen och därför har man valt att inte gå vidare. Vi får se vad som
händer i framtiden. Det samarbete som vi har över länsgränser kommer givetvis att fortsätta
som förut.
Region Västmanland - Landstinget Västmanland har fått beviljat av regeringen att bilda
region. Detta sker i och med årsskiftet och landstinget kommer då byta namn till Region
Västmanland och således kommer andra benämningar att följa namnändring som
exempelvis att landstingsfullmäktige byter namn till regionfullmäktige osv. Det ansvar som
går över från länsstyrelsen till landstinget är följande;
• Ansvaret för det regionala utvecklingsprogrammet – strategin för länets långsiktiga
utveckling.
• Ansvaret för regional transportinfrastruktur.
• Fördelning av statliga kulturanslag.
• Användning av regionalpolitiska och andra statliga utvecklingsmedel.
Primärvårdsprogrammet - Programmet ska kompletterats och några av förändringarna är
att man ska få kunna få telefontid på sin vårdcentral inom 24 timmar, nu kan man bara boka
till samma dag, vilket gör det svårt att få en tid om man ringer på eftermiddagen.
Programmet förstärker också landstingets åtagande vad gäller familjecentraler tex ska
barnmorskor knutna till mödravården eller barnavården (mvc, bvc) bedriva föräldraträffar och
föräldrautbildning på öppen förskola. Detta följer det styrdokument för ungdomsmottagningar

som landstinget och kommunerna kommit överens om i syfte att ge större likvärdighet i
länet.
Bemanningsföretag - I alla regioner och landsting brottas man med bristen på vårdpersonal
att anställa. Detta har skapat en stor marknad för bemanningsföretag som hyr ut
vårdpersonal. Detta medför en avsevärt högre kostnad mot att betala en anställd personal.
Vi i landstinget arbetar på olika sätt för att minska behovet av inhyrd personal. Nu har alla
regioner och landsting gått samman med stöd av SKL för att gemensamt arbeta för ett
oberoende av hyrpersonal. Det är helt nödvändigt att genomföra detta och det är viktigt att
stå kvar vid överenskommelsen även om det kommer blir tufft och tidvis besvärligt.

