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-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 21 juni 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 81

Motion om it-stöd för äldre personal
LTV 151081

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, alla (KD), föreslår i en motion
inkommen 2015-08-25 att landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka
möjligheterna för ett projektinitiativ inom socialfonden ÖMS med syfte att starta ett
förbättringsarbete inom it-support, riktat mot vårdande personal i pensionsåldern.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84 i.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingsstyrelsen instämmer med motionärens uppfattning att erfaren
vårdpersonal är en mycket stor tillgång. Att behålla, rekrytera och bemanna är en
utmaning för landstinget när det gäller vissa yrkeskategorier. Självklart är det också
viktigt att vårdpersonal kan och vill arbeta upp till, och ibland förbi 65 års ålder.
Arbetet är viktigt oavsett ålder, och alla delar av arbetsmiljön bör beaktas för att
bibehålla hälsofrämjande arbetsplatser. It-baserade system av olika slag är idag en
del av de flesta medarbetares arbetsmiljö. En god användarvänlighet eftersträvas i de
system vi har. Utbildningar erbjuds regelbundet och utvärderas kontinuerligt, och alla
har tillgång till it-support. Den så kallade digitala arbetsmiljön är ett viktigt
fokusområde som Landstinget arbetar med att utveckla på olika sätt. Det är en
arbetsledningsfråga och en aspekt av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi har idag ingen möjlighet att samla in fakta vad gäller behov och utnyttjande av itsupport, utbildning med mera per åldersgrupp. Det kan vara så att it-frågor är en
faktor som bidrar till att medarbetare lämnar yrkeslivet, men vi vet inte det säkert.
Att nivåstrukturera it-support är svårt då behovet varierar i alla åldrar. It-vanan ökar
snabbt även bland äldre, och det finns många exempel på yngre medarbetare som av
olika skäl behöver extra stöd för att kunna utnyttja systemen på avsett sätt.
Sammanfattningsvis bedömer landstingsstyrelsen att ett sådant projekt som
motionärerna föreslår inte är motiverat.
I ärendet yrkar
Elisabeth Wäneskog (KD) yrkar bifall till motionen.
Lena Johansson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och konstaterar att fullmäktige
har beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
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Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Elisabeth Wäneskog (samtliga KD) reserverar
sig till förmån för Elisabeth Wäneskogs yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2016-06-28

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-06-28 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-06-28

Erika Hedlund

