
På gång april 
 
Regionens miljöarbete ger resultat! 
Regionens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan går åt rätt håll. Mer än hälften av alla mål är idag 

uppnådda och ytterligare ett par stycken är delvis uppnådda. Som exempel har energiförbrukningen minskat 

med 7 000 megawattimmar, tjänsteresor med egen bil har minskat med drygt 30 procent och mängden avfall 

från Regionens verksamheter har minskat med 240 ton. Dessa framgångar är också en glad nyhet för vår hälsa 

då vi fortsätter minska våra utsläpp och minska antibiotikaförskrivningen. Regionen tar också ansvar för den 

mat som serveras till patienter och besökare. Från 2013 - 2017 har man lyckats öka andelen ekologiska 

livsmedel från 13 procent till hela 44 procent.  

En starkt bidragande åtgärd för den positiva utvecklingen är att Regionen år 2015 blev miljöcertifierade enligt 

standarden ISO 14001:2004. För att fortsätta utvecklingen så är det viktigt att personalen känner sig 

motiverade att bidra med sitt engagemang och sin kunskap. Därför har Regionen sett till att 54 procent av 

medarbetarna nu genomgått en grundläggande miljöutbildning. Miljöprogrammet är en viktig pusselbit i 

arbetet och Miljöpartiet kommer fortsätta att driva utvecklingen framåt åt en renare, hälsosammare och 

grönare värld. 

 

Nu vänder vi trenden för kostnaderna av hyrpersonal! 
Vi börjar se positiva effekter av arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal. Regionen har till exempel infört 

en ny arbetstidsmodell för sjuksköterskor och utbildningsinsatser som man ser ger positiva resultat. 

Individuell kompetensplan för nya specialistläkare har också har god effekt. Vårdens uppgift är att ge god och 

säker vård. Det uppnår man genom kontinuitet, tillgänglighet och trygga medarbetare. Det är därför viktigt att 

Region Västmanland fortsätter sitt arbete med att återställa det ohållbara systemet där vården är beroende av 

hyrpersonal.  

 

Strategi och handlingsplan för digitalisering 
Digitalisering är en viktig pusselbit för att klara ett flertal utmaningar idag och i morgon. Digitalisering och 

automatisering av delar av det offentliga systemet skapar möjligheter för att bland annat minska behovet att 

resandet, men även för att enkla digitala tjänster främjar tillgänglighet, delaktighet och demokrati. Regionen 

har nu antagit både en strategi och en handlingsplan för digitalisering. Strategin tar i stora delar sikte på 

vikten av ändrade arbetssätt för att digitala lösningar ska kunna användas effektivt. Handlingsplanen är ett 

viktigt verktyg för att prioritera införandet av alla de digitala initiativ som är på gång. 

 

Avsiktsförklaring mötesspår Ramnäs-Brattheden 

I börja av mars tog Regionstyrelsen beslut om att teckna en avsiktsförklaring för att bygga ett mötesspår på 

sträckan mellan Ramnäs och Brattheden. Projektet ger förutsättningar för att man som resenär kan välja 

effektiva och hållbara resesätt. Restiden mellan Fagersta och Västerås kommer sänkas till 50 minuter, men det 

kommer även öka kapaciteten på spåren då det finns möjlighet att tåg kan mötas även på enkelspåriga 

sträckor. Avsiktsförklaringen är en del av projektet Framtidens kollektivtrafik som vars mål är att öka det 

hållbara resandet i hela länet. Att bry sig om miljön och klimatet ska vara enkelt, därför är det glädjande att 

avsiktsförklaringen är tagen. Regionen är på rätt spår! 

 

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning - demokratiskt viktigt! 
Att ha jämlik tillgång till det samhället har att erbjuda är inget man får tumma på. I punkt 1 i FN:s 

internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anges att konventions syfte 

är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras 

inneboende värde.  



Region Västmanland nu har en handlingsplan som syftar på att ge “lika möjligheter till faktiskt och 

fullständigt deltagande i samhället”. Det man utgår från är: 

 

- att bemöta alla på ett respektfullt, serviceinriktat och professionellt sätt  

- att informationen om regionens verksamheter anpassas så att alla invånare kan ta del av den 

- att varje invånare ska kunna påverka och delta i den politiska processen  

- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt FN:s standardregler om 

full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning 

 

Lokalförsörjningsplan 2030 - Västmanlands sjukhus Västerås 
Nu är det dags! Västmanlands sjukhus i Västerås uppgraderas med en ny lokalförsörjningsplan som kommer 

gynna sjukvården för alla. Regionen har beslutat att göra en stor och betydande investering. Sjukvården 

behöver moderna lokaler för att utvecklas och för att ge invånarna en god och säker vård. Den snabba 

medicinska och medicintekniska utvecklingen medför att regionens lokalförsörjningsplan behöver uppdateras 

med jämna mellanrum. I lokalförsörjningsplanen ingår ett nytt operations- och diagnostikhus. 

En nybyggnation ger Region Västmanland möjligheten att samla akutsjukvården och de opererande 

klinikernas vårdavdelningar i närheten av varandra med bra logistiska samband. Fortsatt utveckling av ett 

modernt akutsjukhus, kopplat till goda möjligheter till forskning, utveckling och utbildning, ger 

förutsättningar till att bibehålla och utveckla spetsområden inom vården.  

 

Är Regionstyrelsens sammanträden livesända? - Jajamen! 

Från och med 7 mars 2018 är Regionstyrelsens sammanträden tillgängliga för alla! I vårt regionalpolitiska 

program för 2014–2018 har vi sagt att vi vill öppna upp fler av dåvarande Landstingets möten för 

allmänheten. Nu kommer Regionen under en testperiod livesända styrelsens sammanträden. Detta ger goda 

förutsättningar att man själv kan vara en del av debatten och att få en nyanserad bild av beslut som tas.  Från 

kl. 14:00 sänder Regionen från sin hemsida för de som är intresserade. Surfa in på Region Västmanlands 

hemsida för att se vilka datum som gäller. 

  

Tillnyktringsenhet 

Efter många års diskussioner har Regionstyrelsen nu fattat beslut om inrättandet om en tillnyktringsenhet, 

samt ökat antal vårdplatser för abstinensbehandling.  

Tillnyktringsenheten är ett samarbete med länets alla kommuner och syftar till att personer som tas om hand 

för berusning ska ha ett bättre och säkrare omhändertagande. 

 

Fler gång- och cykelvägar i länet 
Under Regionstyrelsen 25 april i år togs beslutet att godkänna genomförandeplanen för regional 

transportinfrastrukturplan. 

För 2018 och 2019 finns 75 miljoner kronor från Trafikverket avsatta. Pengarna ska bland annat användas till: 

- Förlängning av mötesspåret vid Ramnäs-Brattheden. De ger förutsättning för tätare trafik och bättre 

utnyttjande av tågen. 

- Planering av en rad nya gång- och cykelvägar, exempelvis sträckorna Kungsör – Arboga – Köping – 

Valskog, Fagersta – Norberg, Sala – Heby, Enhagen/Ekbacken – Tidö Lindö, Kolbäck – Strömsholm. 

- Förbättring av resecentrum i Hallstahammar, Kungsör och Surahammar. 

 

Satsningarna är ett bevis på att Regionen satsar på hållbara transporter med minskad miljö- och 

klimatpåverkan. 

 

 

 


