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Regional transportinfrastrukturplan
Region Västmanland har tagit fram förslag till den regionala transportinfrastrukturplanen för
perioden 2018-202.
Planens största åtgärd är att satsa på ett mötesspår på järnvägssträckan Bergslagspendeln
vid Ramnäs-Brattheden. Planen innehåller flera bra åtgärder för att förbättra gång- och
cykeltrafiken samt att skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt resande. Genom att satsa
på kollektivtrafik-, gång- och cykelåtgärder, samt namnsatta åtgärder på spår så bidrar det
positivt till ökad jämlikhet, jämställdhet och mer hållbart miljö- och klimat.
MP vänder sig dock mot skrivningar kring Stockholm-Västerås flygplats och dess möjlighet
att tillgodose behov av affärsresor för företagen. MP vill också trycka mer på vikten av
satsningar på steg 1- och steg 2-åtgärder 1 för att motverka trenden med ökande vägtrafik.
Regional gång- och cykelstrategi
Den regionala gång- och cykelstrategin för Västmanlands län ska ge förutsättningar för en väl
utvecklad gång- och cykelinfrastruktur som samspelar med kollektivtrafik för ett hållbart
resande.
Strategin ska ge förutsättningar för att främja en social hållbarhet och jämställdhet med en
infrastruktur som är tillgänglig för alla, ett hållbart resande genom att koppla ihop gång,
cykel och kollektivtrafik på ett tydligt sätt, en ekonomisk effektivitet genom samplanering
med övriga samhällsfunktioner, samt en god trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.
Målet är att antalet invånare som går, cyklar eller åker tåg/buss ska öka varje år. Ökningen
ska vara 1 procentenhet för resor till jobb eller skola och 3 procentenheter för alla resor. Om
andelen som går eller tar bussen till jobbet på tio år ökar från 10 till 20 procent handlar det
om en fördubbling.
Samordningsfunktion Elevhälsan
I dialog mellan regionen och länets kommuner har ett förslag arbetats fram om att inrätta
en samordningsfunktion inom elevhälsovården, bestående av samordnande sjuksköterska
och samordnande skolläkare. Syftet är att uppnå bättre samverkan mellan region och
kommuner gällande ungas hälsa och få en bättre kontinuitet i arbetet, samt mer jämlik vård i
hela länet. Detta är särskilt viktigt för att fånga upp barn och unga med lätt eller medelsvår
psykisk ohälsa.
Regionen är beredd att finansiera sin del. Alla kommuner måste nu också ta ställning i frågan
om delfinansiering.
Regionen öppnar upp för nya samverkansmöjligheter med länets kommuner
Regionen har i budget för 2018 avsatt 3 miljoner kronor för aktiviteter för att förbättra
folkhälsan i länet. Regionstyrelsen har fastställt riktlinjer för hur dessa pengar ska kunna
användas i samverkan med länets kommuner.
För att bromsa trenden och vända på utvecklingen måste samverkan förbättras i länet. De

nya riktlinjerna öppnar upp för möjligheten att genomföra insatser gemensamt mellan
regionen och kommuner i länet. Insatserna ska utgå från identifierade behov i kommunen,
men också gå i linje med regionens arbete för hälsoinriktat arbete.

Beslut om etablering av lågtröskelmottagning på primärvårdsnivå
Vid Regionstyrelsens möte i december beslutades att en lågtröskelmottagning för personer
som injicerar narkotika ska etableras på primärvårdsnivå. Mottagningen ska erbjuda
grundläggande vård och omsorg, provtagning, vaccination och riskreducerande samtal
gällande drogbruket, byte av injektionsverktyg samt kontakt med kurator och barnmorska.
Deltagarna i programmet ska även erbjudas stöd, vård och behandling för att om möjligt
avsluta sitt drogbruk. Mottagningen kommer att ligga i Västerås men möjlig lokalisering
måste utredas vidare.

Utveckling av Mobil Familjeläkarenhet (MFLE)
Den mobila familjeläkarenheten (MFLE) har utvärderats och i samband med detta har
områden som ska vidareutvecklas identifierats:
● Det ska bli enklare för personer att få kontakt med MFLE via 1177.
● Samverkan med specialistvården och dess mobila enheter framför allt det
utskrivningsteam som är kopplat till avancerad sjukvård i hemmet.
● Samverkan med den kommunala sjukvården om akut läkarmedverkan.
● Samverkan med andra verksamheter och myndigheter (t.ex. vuxenpsykiatrin och
polismyndigheten).
Särskild satsning på forskning inom området psykiatri
I Budgeten för 2018 - 2021 väljer den rödgröna majoriteten att satsa 26 miljoner kronor på
så kallade “Post. doc-tjänster”. Satsningarna ska nu möjliggöra starka forskningsmiljöer inom
förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, PPHV, och öronmärks för
psykiatriforskning. Pengarna ska användas till att rekrytera etablerad forskare med pågående
forskning till vilken doktorander kan knytas, erbjuda disputerade medarbetare möjlighet att
fortsätta sin forskning på deltid och bygga upp klinikbundna forskningsmottagningar med
administratörer och forskningssjuksköterskor.

