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§ 121 LK/081106 
Föredragningslistan 
Godkändes upprättad föredragningslista med följande ändring och tillägg: 

 LK/080841 
Ärende nr 2  ”Medicinska och hälsofrämjande satsningsområden” utgår. 

 LK/081213 
Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen 2009. 

§ 122  
Föredragningar 
Flerårsplan 2009–2012 LK/080639 
Chefen för ledningsstaben Kjerstin Almqvist inledde med att redovisa tid-
planen för arbetet och visade på fem områden där det ska göras fördjupade 
analyser. Som en del i detta arbete informerades om följande: 

– Controllerchef Jan Sölch om de ekonomiska förutsättningarna – SKL:s 
långtidsplan och KPA:s prognoser av pensionsskuld, utbetalningar och 
kostnader. 

– Chefen för staben för verksamhetsstöd Harald Ludviksen om investe-
ringsplanen och vårt landstings investeringar i jämförelse med andra 
landsting. 

– Verksamhetsutvecklare Kjersti Berg Marthinsen om landstingets 
nettokostnader och resursfördelning i jämförelse med andra landsting – 
en analyserad statistik från SKL och NYSAM med 2007 års siffror. 

Landstingsdirektör Tore Olsson sammanfattade därefter nuläget och förut-
sättningarna för det fortsatta arbetet med flerårsplanen. Han betonade lands-
tingets mycket begränsade ekonomiska reserver. 

Erfarenheter från sommaren 2008 LK/081233 
Chefen för division medicin Henrik Svensson och sjukhuschefen på 
Centralsjukhuset Per Lindvall informerade om sommarsituationen som 
upplevts svår både när det gäller vårdplatstillgång och arbetsmiljö. Sommar-
situationen har rapporterats som en avvikelse och utredning och händelse-
analys kommer att göras. En enkät med frågeställningar har tagits fram och 
tillställts verksamhetschefer, sjukhuschefer samt fackliga organisationer. 

Ny rapportstruktur LK/080620 
Ledningsstrateg Jan-Eric Andersson informerade om en förändring av 
strukturen i resultat- och uppföljningsrapporterna fr.o.m. Rapport 3. Redo-
visning kommer att ske för hela landstinget, divisionerna samt övriga verk-
samheter. 
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Efter ajournering för lunch återupptogs föredragningarna 

§ 123  
Föredragningar – fortsättning 

Tillgänglighet LK/071085 
Informationschef Olle Mannberg lämnade en lägesrapport för arbetet med 
att förbättra tillgängligheten till vården inom landstinget, där delprojekten 
Telefontillgänglighet, 1177-tjänsten till sjukvårdsrådgivningen samt Vården 
på webben ingår. Projekten befinner sig nu i olika faser och syftet är att efter 
genomförande öka medborgarens möjlighet att få snabb kontakt med hälso- 
och sjukvården, men också att snabbare komma till rätt vårdnivå.  

Ny Patientdatalag LK/062254 
Landstingsjurist Isabelle Jacobsson informerade om den nya Patientdatala-
gen som trädde i kraft den 1 juli i år. Lagändringens syfte är att göra det 
enklare för olika vårdgivare att ta del av journaluppgifter. Lagen gäller alla 
vårdgivare, både privata och offentliga. 

Väntetider i vården LK/051372 
Biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson lämnade en redovisning över 
antal patienter som väntat mer än tre månader av totalt antal patienter som 
väntar till mottagning och behandling inom respektive verksamhet. Redo-
visningen bygger på statistik från SKL t.o.m. 31 juli i år och måttet visar 
andelen patienter som har rätt till vård på annan ort enligt vårdgarantin. Ett 
resultatmått som, med viss eftersläpning, visar hur verksamheten kan han-
tera efterfrågan på vård. Den 31 juli i år stod 4 478 patienter utanför vård-
garantin (+682 patienter sedan juni) och hade rätt till vård på annan ort.  

Effekter av Vårdförbundets strejk LK/080652 
Ekonomichef Ingrid Magnusson informerade om att en genomgång har 
gjorts över strejkens ekonomiska effekter där uteblivna löner, sociala avgif-
ter, uppskattade ob-ersättningar och uteblivna driftkostnader ingår. Av 
genomgången framgår att det rör sig om ca 15,5 miljoner kronor för hela 
landstinget. 

Kösituationen LK/080026 
Biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson informerade om att samtliga 
divisioner har haft ett uppdrag att redovisa kösituationen – väntande till 
mottagning och behandling – och beräkna kostnaden för att inom egen verk-
samhet arbeta bort köerna. 



LANDSTINGET I VÄRMLAND LANDSTINGSSTYRELSEN 4 
  2008-09-09 LK/081106  
   

Ett förslag att anvisa extra resurser för att arbeta bort köerna aviserades till 
styrelsens sammanträde i oktober. 

Ärenden för behandling i landstingsstyrelsen i oktober 
Landstingsdirektör Tore Olsson m.fl. lämnade en kort redogörelse för föl-
jande ärenden som planeras föreläggas landstingsstyrelsen den 7 oktober 
och arbetsmaterial utdelades i respektive ärende: 

– Finanspolicy (LK/081225) 
– Utveckling av vårdcentralsstrukturen (LK/080873) 
– Den framtida rättspsykiatrin i landstinget (LK/060172) 
– Närsjukvården (050159) 
– Ersättningsprinciper i familjeläkarverksamheten (LK/062302) 
 
Dessutom informerades om ett ärende angående lokalfrågor i Filipstad, som 
också planeras till styrelsens sammanträde den 7 oktober. 
 
 
Efter ajournering för gruppmöten återupptogs sammanträdet med behand-
ling av följande ärenden. 
 

§ 124 LK/080232 
Internationell strategi 2008–2011 Utdrag 

Ulla Höglund, 
internationell sekreterare 
 

De internationella kontakterna blir fler och får allt större betydelse för ut-
vecklingen i samhället, inte minst genom Sveriges medlemskap i EU. För en 
stor och kunskapsintensiv organisation som landstinget, spelar omvärlds-
kontakterna en viktig roll i utvecklingsarbetet. Den ökade internationalise-
ringen och regionaliseringen har tillsammans skapat behov av mötesplatser 
för Europas regioner/landsting för att hävda sina intressen och i samverkan 
skapa goda utvecklingsmöjligheter. I detta sammanhang är landstingens roll 
central. 

Upprättad strategi, som framgår av bilaga till tjänstememorial nr 70-08, 
redogör för det internationella arbetets inriktning under perioden 2008–
2011. 

Landstingsstyrelsen beslutade 

att godkänna strategin. 
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§ 125 LK/071150 
Finansiell samordning – anslutning av kommuner till 
befintliga samordningsförbund samt ekonomisk insats 
2009 

Utdrag 
Landstingets kansli 
– staben för verksam-
hetsstöd f.v.b. till resp. 
kommun och förbund 
 Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2009 anvisat medel för Finsam på 

en nivå som möjliggör en fullständig utbyggnad i länet. 

Landstingsfullmäktige har betonat att antalet samordningsförbund bör be-
gränsas för att hålla kostnaderna för den politiska och administrativa insat-
sen på försvarbar nivå i förhållande till rehabiliteringsverksamheten. De 
kommuner som ännu inte gått in i finansiell samordning, och som anmäler 
intresse för detta, förutsätts därför ansluta till befintliga samordningsför-
bund. Antalet förbund bör dessutom ses över liksom arbetsformerna i dessa. 

Mot bakgrund av landstingsfullmäktiges antagande om en fullständig ut-
byggnad av Finsam i länet bör landstingsstyrelsen anses ha mandat att be-
sluta om anslutning av resterande kommuner om intresse anmäls för detta. 
Närmast förestående är Kristinehamn, Storfors, Grums och Hammarö kom-
muner. 

Säffle och Årjäng kommuner vill ansluta till samordningsförbund utanför 
länet. Med hänvisning till gällande lagstiftning kan inte landstinget med-
verka i en sådan lösning. 

En anslutning av samtliga kommuner i länet innebär med de ambitioner som 
övriga intressenter, kommuner, försäkringskassa och arbetsförmedling, 
redovisat en total sammanlagd kostnad för landstinget med 6,3 miljoner 
kronor. 

En utförlig beskrivning av ärendet framgår av tjänstememorial nr 72-08. 

Maritha Edskog yrkade, med instämmande av Annétthe Zettergren, bifall till 
ytterligare en att-sats med innebörden att en utvärdering görs av nuvarande 
verksamhet inom samordningsförbunden. 

Sedan överläggningen avslutats beslutade landstingsstyrelsen i enlighet med 
föreliggande förslag med Maritha Edeskogs m.fl. yrkande 

att, under förutsättning av erforderliga beslut hos ansökande kommuner, 
godkänna anslutning av Kristinehamn, Storfors, Grums och Hammarö 
kommuner till befintliga samordningsförbund i länet; 

att godkänna anpassning av förbundsordning och verksamhetsplan till följd 
av anslutning av nya kommuner; 

att följa upp frågan om antalet förbund och arbetsformerna; 
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att, under förutsättning av statlig finansiering motsvarande 50 procent av 
kostnaderna, anvisa högst totalt 6,3 mnkr i 2009 års budget för finansiell 
samordning med samtliga kommuner i länet; 

att godkänna svarsskrivelse angående anslutning till samordningsförbund 
utanför länet samt 

att en utvärdering ska göras av samordningsförbundens verksamhet. 

§ 126 LK/081183 
Återanskaffning och nyinvestering av medicinteknisk 
utrustning 

Utdrag 
Landstingets kansli – 
staben för verksam-
hetsstöd 
Hjälpmedelsnämnden 
 

Landstingsfullmäktige beslutade den 28 november 2007 om investeringsram 
för 2008. Landstingsstyrelsen tar ställning till alla investeringar över 1 mil-
joner kronor. Alla investeringar måste godkännas av landstingsdirektören 
före genomförande. 

Denna framställan omfattar återanskaffning och nyinvestering av medicin-
teknisk utrustning inom 2008 års investeringsram på sammanlagt 18,63 mil-
joner kronor och reservation av 10 miljoner kronor inom 2009 års ram samt 
reservation av 3 miljoner kronor inom 2010 års ram. 

Nyinvestering Blodtappningsbuss 

Inom laboratoriemedicin finns verksamhet som tappar blod och plasma. 
Denna verksamhet ska försörja landstingets vårdenheter med blodprodukter 
samt leverera plasma för tillverkning av läkemedel. Tappningsverksamheten 
sker idag på sjukhusen och på en del av länets vårdcentraler. 

Blodgivarna får allt svårare att lämna sina ordinarie arbeten för att åka till 
tappningsenheterna vilket får till följd att arbetsinsatsen för att få in tillräck-
ligt mycket givare blir allt större. Många landsting har löst detta problem 
genom införskaffande av en mobil enhet för att kunna garantera tillgången 
på produkter. 

Med tillgång till en mindre buss kommer transfusionsmedicin att kunna vara 
mer flexibla och kunna ge tappningsmöjligheter på fler orter och på arbets-
platser. 

Utbyte av medicintekniska datorsystem  

Bytet avser medicintekniska datorsystem vid onkologikliniken, Centralsjuk-
huset i Karlstad. Hårdvara står för ca 1/3 av beloppet. Servicekontrakt/upp-
dateringskostnader för dosplaneringssystem, bildsystem och kontrollsystem 
står för ca 2/3. Avser också uppgraderingskostnader och servicekontrakt för 
dosplaneringssystem samt bild och kontrollsystem (Aria). 
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Upphandling av Desinfektionsutrustningar 

Desinfektionsutrustningar finns inom de flesta av landstingets vårdinrätt-
ningar såväl inom den slutna som öppna vården. Genom en sammanhållen 
planering sker ett successivt utbyte av utrustningar för att klara gällande 
normer. Utbytena innebär nyttjande av ny teknik som är ekonomisk och 
uppfyller miljölagstiftningen och ger energibesparingar. En anpassning sker 
också mot de nya EU-normerna. 

De nya utrustningarna fördelas enligt en upprättad prioritetsordning för att 
nå ut inom hela organisationen. Då en stor del av utrustningen är gammal 
kommer det att ta några år innan all utrustning uppfyller de nya normerna. 
Utbytena kommer att fortsätta under de kommande åren. 

Återanskaffning av tekniska hjälpmedel 

I all vård, inklusive habilitering och rehabilitering, är helhetssynen på per-
sonens behov och situation viktig. Hjälpmedelsförskrivning är en del av 
vården och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsåtgärder. 
Division hälsa, habilitering och rehabilitering investerar årligen i hjälpme-
del. Främst är hjälpmedlen elektriska rullstolar, kommunikations- och kog-
nitionshjälpmedel samt så kallade terränghjulingar. 

Återanskaffning och nyinvestering i Integrerade operationssalar 
(IOPS) 

De opererande specialiteterna i samverkan med operationsavdelningarna 
inom landstinget har gjort en upphandling gällande integrerade operations-
salar för endoskopisk kirurgi, s.k. titthålskirurgi. Installationer har gjorts vid 
operationsenheten i Arvika. Ytterligare förbättrad patientsäkerhet uppnås då 
man installerar systemet på alla länets operationsavdelningar. 

Systemet med integrerade operationssalar ger fördelar såsom ökad patient-
säkerhet, förbättrad ergonomi för personalen och effektivare operationer. 
Systemet ger förutsättningar till ett ökat patientflöde inom endoskopiska 
operationer genom kortare operationstider, effektivare byten mellan opera-
tioner. Studier från andra sjukhus med IOPS visar på att man ökar produk-
tion inom endoskopisk kirurgi med 1 patient/dag med befintlig personal. 

Enhetliga system i länet förenklar handhavandet och minimerar utbildnings-
behoven för ambulerande operationspersonal samt ger optimala driftskost-
nader avseende service och underhåll. Integrationen ger enklare och säkrare 
dokumentering av patientdata samt förenklar konsultationer.  

Systemet har även förbättrad bildpresentation vilket ger förutsättningar till 
en säkrare diagnostisering och behandling av patienten. Införandet beräknas 
pågå 2008–2010. 
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Fördelning bedöms vara 20 procent återanskaffning och 80 procent nyin-
vestering. 

Återanskaffning strålbehandlingssimulator 

Sedan 1979 har datortomograf använts i planeringsunderlag för strålbe-
handling detta för att optimera dos till tumören och minska belastning på 
frisk vävnad. Därefter simuleras behandlingen och till sist kommer själva 
strålbehandlingen. 

Onkologiklinikens behov för att erhålla underlag inför strålbehandling ökar. 
Möjligheterna och kraven på precisionsbehandling har ökat. Återanskaff-
ning av en strålbehandlingssimulator på strålbehandlingsavdelningen möj-
liggör upplinjering av patienterna på ett korrekt sätt i behandlingsmiljö. 
Patienterna kan i lugn och ro, utan tidspress, hitta ett behandlingsläge som 
exakt skall upprepas/reproduceras vid samtliga strålbehandlingstillfällen. 
Möjlighet till andningsstyrd behandling kommer därmed att finnas. Dess-
utom påbörjas virtuell simulering och därmed sparas ett patientbesök in i 
och med att själva simuleringen görs virtuellt. 

Ärendet har tillstyrkts av teknikutskottet. 

Landstingsstyrelsen beslutade 

att bevilja 1,43 miljoner kronor inom 2008 års investeringsram för inköp av 
blodtappningsbuss; 

att bevilja genomförande av upphandling av medicintekniska datorsystem 
inom 2008 års ram med 1,5 miljoner kronor; 

att bevilja genomförande av upphandling av desinfektionsutrustningar 
inom 2008 års investeringsram med 1,5 miljoner kronor; 

att – under förutsättning av hjälpmedelsnämndens godkännande – bevilja 
investeringar av hjälpmedel inom 2008 års ram med 5,2 miljoner kronor; 

att bevilja 7 miljoner kronor inom 2008 års investeringsram och reservera 
10 miljoner kronor inom 2009 års ram och 3 miljoner kronor inom 2010 års 
ram för inköp av integrerade operationssalar samt 

att bevilja 2 miljoner kronor inom 2008 års investeringsram och reservera 
4 miljoner kronor inom 2009 års ram för inköp av strålbehandlingssimu-
lator. 

§ 127 LK/081002 
Hälso- och sjukvård samt tandvård för ”papperslösa" Utdrag 

Zandra Ricklund 
Granfeldt, asyl- och 
flyktinghandläggare 
 

Frågan om ”gömda/papperslösas” rätt till hälso- och sjukvård har under det 
senaste halvåret givit upphov till många diskussioner och stått i fokus för 
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massmedias intresse. Regeringen har en pågående utredning på gång som 
beräknas kunna presenteras under våren 2009. I avvaktan på regeringsbeslut 
har flera landsting valt att besluta om egna policydokument. Ett förslag har 
utarbetats som innebär att dessa målgrupper ska erhålla de vårdinsatser som 
gäller för asylsökande. Ersättningen till vården finansieras från de statliga 
bidrag som ges för asylsökande. Denna policy gäller fram till våren 2009. 
Därefter sker en utvärdering över kostnader och diskussion kring den fort-
satta hanteringen. 

En utförlig beskrivning av ärendet framgår av tjänstememorial nr 74-08. 

Landstingsstyrelsen beslutade 

att akut och annan omedelbart nödvändig vård ges till gömda/papperslösa 
inom Landstinget i Värmland utifrån den för svensk hälso- och sjukvård 
grundläggande principen om alla människors lika värde och att de principer 
som gäller för asylsökande tillämpas samt 

att under våren 2009 utvärdera omfattningen och kostnader av hälso- och 
sjukvård samt tandvård för målgruppen ”papperslösa”. 

§ 128 LK/081121 
Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv 
om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård 
Landstinget har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. 

Förslag till yttrande har upprättats, vilket framgår av bilaga till tjänsteme-
morial nr 75-08. 

Landstingsstyrelsen beslutade 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

§ 129 LK/080720 
Regionfrågan Utdrag 

Landstingsdirektören 
 Frågan om Värmlands ev. ingående i en framtida större regionkommun en-

ligt Ansvarskommitténs förslag har blivit högaktuell efter sommaren. Indi-
kationer från regeringsföreträdare, senast i samband med Kommek i Malmö 
den 20 augusti, om att ett ställningstagande är aktuellt inom den närmaste 
tiden, har utlöst aktiviteter såväl i Svealandsgrupperingen som inom vårt 
län. Landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala har tillskrivit regeringen 
med en hemställan att få bilda regionkommun i vilken även Örebro och 
Värmland skulle erbjudas ingå. Örebro läns landsting har, också i en skri-
velse till regeringen, framhållit att bildandet av en Svealandsregion med 
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”fem helst sex län en fortsatt prioriterad fråga” och hemställer att regeringen 
snarast gör ett ställningstagande i frågan. 

För att undanröja ev. oklarheter om vårt landstings vilja och ambition under-
tecknade styrelsens ordförande fredagen den 22 augusti en skrivelse, bilaga 
till tjänstememorial nr 76-08, till regeringen med beskedet att Landstinget i 
Värmland, i enlighet med sitt yttrande över Ansvarskommitténs betänkande, 
nu ansöker formellt att få bilda regionkommun i enlighet med Ansvarskom-
mitténs principer och förslag med ikraftträdande den 1 januari 2011. Frågan 
om geografisk tillhörighet lämnas i skrivelsen öppen samtidigt som ett be-
sked i den frågan utlovas snarast under hösten efter att alternativen – Svea-
land resp. Västra Götaland – analyserats närmare. 

I Värmland har fem kommuner – Arvika, Eda, Sunne, Säffle och Årjäng – 
tagit ställning för en anslutning till Västra Götalandsregionen och vädjar i en 
skrivelse till landstinget ”att per omgående komma fram till ett ställningsta-
gande och fatta beslut i regionfrågan så att regionbildningsprocessen kan 
fortskrida och att Värmland är med i den”. 

Förutsättningarna när det gäller tempo i frågan innebär att underlag för real-
förhandlingar måste föreligga senast cirka 2 år före etablering av den nya 
lösningen. Detta innebär i sin tur att det övergripande beslutet om val av 
alternativ måste tas senast i anslutning till årsskiftet 2008/2009. Före ett så-
dant ställningstagande måste alternativen analyseras. Med hänsyn till beho-
vet av diskussion och förankring i kommuner och landsting, politiska partier 
m.fl. bör en sådan analys föreligga snarast, om möjligt till månadsskiftet 
september/oktober. 

Utgångspunkten i sakfrågan skall vara att definiera de viktigaste förutsätt-
ningarna för en utveckling av ett samlat Värmland i en kommande region-
bildning. Det gäller således att identifiera de värmländska ”hjärtefrågorna” i 
perspektivet 2030 och framåt samt att bedöma hur olika handlingsalternativ 
utfaller med hänsyn härtill. 

Arbetet skall ske i ett brett och långsiktigt tillväxtperspektiv enligt Ansvars-
kommitténs utgångspunkter och syften. Målsättningen är att invånarna i 
Värmland även i framtiden skall ha en välfärd som håller hög kvalitet sam-
tidigt som medborgarnas möjligheter till inflytande, insyn och ansvarsutkrä-
vande i samhällsorganisationen underlättas. 

Arbetet förutsätts ske med medverkan av tjänstemän från landstinget, kom-
munerna och region Värmland som frigör erforderliga resurser. Arbetet be-
drivs så att full objektivitet och likvärdighet säkerställs. 

Sammanfattningsvis är uppdraget att utifrån dessa riktlinjer utarbeta ett un-
derlag med utvärdering av de båda regionalternativen Svealand och Västra 
Götaland för att utvisa vilket alternativ som bäst tillgodoser Värmlands 
långsiktiga utveckling. Resultatet av arbetet ska redovisas senast den 
1 oktober 2008. 
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En särskild aspekt på frågan, som också bör belysas i arbetet, är hur sakfrå-
gan ska kommuniceras med och förankras hos medborgarna. En motion till 
landstingsfullmäktige med krav på folkomröstning i frågan bör behandlas i 
denna del. 

Annétthe Zettergren anmälde att moderata samlingspartiets ledamöter kom-
mer att lämna en protokollsanteckning. 

Ingvar Klang yrkade, med instämmande av Annétthe Zettergren, att som 
tillägg till landstingsdirektörens utredningsuppdrag även möjligheten att 
Värmland får bli en egen region utreds. 

Ulric Andersson yrkade avslag på Ingvar Klangs m.fl. yrkande. 

Sedan överläggningen avslutats och ordföranden ställt proposition på bifall 
till Ingvar Klangs m.fl. yrkande mot avslag på detsamma funnit att lands-
tingsstyrelsen beslutat avslå Ingvar Klangs m.fl. yrkande beslutade lands-
tingsstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna vidtagen åtgärd samt  

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra ovannämnda utredning. 

Moderata samlingspartiets ledamöter Annétthe Zettergren, Ingvar Klang och 
Peter Joensuu lämnade följande protokollsanteckning: 

”Frågan om Värmlands eventuella regionala tillhörighet i en s.k. regionkom-
mun är kanske en av de största frågor som landstinget i Värmland har att ta 
ställning till under lång tid framöver. Därför måste vi uttrycka vår förvåning 
och missnöje med att den formella ansökan reducerades till ett beslut av 
landstingsstyrelsens ordförande. 

Farhågorna för demokratiskt underskott verkar bli besannade innan region-
kommunen är bildad.” 

De reserverade sig dessutom mot beslutet till förmån för följande reserva-
tion: 

”Vi reserverar oss mot landstingsstyrelsens beslut att inte utreda möjligheten 
för Värmland att om det blir aktuellt bilda en egen s.k. regionkommun. 

När nu landstingsstyrelsen ger uppdraget att utreda vilket av alternativen 
Västra Götaland eller en tänkt Svealandsregion som skulle vara mest lämp-
ligt för Värmland att ingå i är det mycket förvånande att styrelsen beslutar 
sig för att inte vilja utreda det tredje alternativet, nämligen att Värmland kan 
bilda en egen regionkommun. Konsekvensen blir att kunskapen om de olika 
alternativen inte kommer att vara komplett eftersom alla möjliga alternativ 
inte undersökts.” 
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§ 130 LK/081196 
Borgensåtagande för Värmlandstrafik AB 
Förelåg kansliets skrivelse om borgensåtagande för Värmlandstrafik AB. 

Halvar Pettersson yrkade, med instämmande av Maritha Edeskog, bifall till 
föreliggande förslag. 

Carin Melin och Elisabeth Kihlström anmälde en protokollsanteckning. 

Sedan överläggningen avslutats beslutade landstingsstyrelsen i enlighet med 
kansliets förslag, med avlåtande av skrivelse till landstingsfullmäktige (bil § 
130) föreslå att landstingsfullmäktige beslutar 

att bevilja borgen till förmån för AB Transitio, för beställning av ett trevag-
nars Reginatågsätt för Göteborgstrafiken, för Värmlandstrafiks räkning, 
samt för ändrad finansiering av tre befintliga Itinotågsätt, till ett sammanlagt 
belopp om högst 210 000 000 kronor; 

att när finansieringen av befintliga Itinotågsätt är genomförd, avveckla del 
av befintlig borgen för banklån till förmån för Värmlandstrafik AB upp till 
90 000 000 kronor samt 

att godkänna att Värmlandstrafik slutför förhandlingar om en lösning av 
tågtrafiken mellan Karlstad och Göteborg, inom ramen för ovan redovisade 
kostnader, som ett led i fullföljande av befintlig Trafikförsörjningsplan. 

Folkpartiet liberalernas ledamot Carin Melin och kristdemokraternas leda-
mot Elisabeth Kihlström lämnade följande protokollsanteckning: 

”Goda kommunikationer är viktigt och landstinget har ett lagstadgat ansvar 
för detta. Men driftskostnaderna och inte minst investeringskostnaderna är 
höga. Det är viktigt att trafikanslagen vägs samman med anslagen till lands-
tingets övriga uppgifter, inte minst till hälso- och sjukvården i länet. Det 
saknas fortfarande ett helhetsgrepp när det gäller att fördela landstingets re-
surser mellan våra olika ansvarsområdena. Ett sådant åtagande, som detta 
beslut innebär, borde ha varit en del av landstingets totala budgetbered-
ningsprocess.  

Det nu aktuella beslutet innebär en ytterligare kraftig höjning av lands-
tingets samlade borgensansvar i förhållande till Värmlandstrafik. Lands-
tinget har genom upprepade beslut tecknat borgen till mycket stora belopp 
för Värmlandstrafiks inköp av nya tåg. Inget av besluten har föregåtts av 
någon riskbedömning, vilket är en allvarlig brist. Dessutom är en trafikför-
sörjningsplan under utarbetande. Den borde ha behandlats först. Genom att 
redan nu fatta beslut om borgen för tåginköp låser vi viktiga delar av den 
värmländska kollektivtrafiken. Det är definitivt fel tågordning. Allmänt sett 
bör landstinget dessutom, eftersom vi är en stor ägare i VTAB, spela en 
mycket mer aktiv roll i länets trafikplanering än vad som hittills varit fallet.” 
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§ 131 LK/080911 m.fl. 
Ärenden för kännedom Utdrag 

Landstingets kansli 
– ekonomistaben 
Revisionskontoret 

Lades till handlingarna ärenden för kännedom enligt tjänstememorial nr 
77-08 pkt 1–16. 

Vad gäller punkt 9 ”Revisorernas granskningsrapport – Utbildnings- och ut-
vecklingsfonder 2007” (LK/081199), poängteras att gällande regelverk gör 
det möjligt till en relativt fri tolkning om hur medel används samt att osäker-
het finns om det formella regelverkets innehåll. Med anledning härav och 
beroende på att organisationen och förhållandena ändrats meddelade lands-
tingsdirektör Tore Olsson att det inom ekonomistaben, landstingets kansli, 
kommer tillsättas en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett nytt regelverk 
som ”stramar upp” och tydliggör reglerna för att minimera tolkningsmöjlig-
heter.  

§ 132 LK/080019 
Landstingsdirektörens anmälningsärenden 
Biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson informerade om att genom-
gång av avtalen med Carema pågår. Individuella samtal förs med personalen 
i Säffle och Kristinehamn, både med de som är uppsagda och de som går 
över till landstinget. 

§ 133 LK/081213 
Sammanträdesdatum för landstingsstyrelsen 2009 Utdrag 

Landstingsstyrelsens 
ledamöter och ersättare 
 

Landstingsstyrelsen beslutade 

att sammanträda följande dagar under 2009: 

10 februari 
10 mars 
24 mars 
14 april 
26 maj 
8 juni 
15 september 
6 oktober 
13 oktober 
10 november 
8 december 

samt 
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att bemyndiga arbetsutskottet att besluta om eventuella ändringar av datum. 

Vid protokollet 
 
 
 
Britt-Marie Andersson 
 
Justeras den      september 2008 
 
 
 
Ulric Andersson Elisabeth Kihlström 

 

 
Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingskom-
munens anslagstavla den       september 2008. 
 
I tjänsten: ...............................................................................…. 
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