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§ 49

Motion om akutbilar i psykiatrin
LTV 151045

Maria Liljedahl (SD) föreslår i en motion inkommen 2015-08-20 att ett projekt med
akutbilar inom psykiatrin startas i likhet med det pågående i Stockholms läns
landsting, samt att projektet utvärderas inom två år efter projektstart och att det
därefter tas ställning till om akutbilar inom psykiatrin ska in föras i full skala i
Landstinget Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84 g.
Landstingsstyrelsens yttrande
I Stockholm pågår sedan 30 mars 2015 en försöksverksamhet med psykiatrisk akutbil.
Syfte är att ge ett bättre akut omhändertagande för psykiskt sjuka människor, men
också att avlasta polisen som belastas av transporter för personer med psykisk
sjukdom. Projektet har rönt stort intresse och fått pris för nytänkande av Föreningen
för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, FLISA.
Landstinget Västmanland följer arbetet med intresse och hoppas på en utvärdering
när projekttiden avslutas. I sammanhanget är det viktigt att notera att Stockholm har
en akutbil på ett väsentligt större befolkningsunderlag och också en delvis
annorlunda problematik kring psykiatrisk sjuklighet eftersom det är en storstad. Det
är därför inte troligt att Stockholms koncept går att kopiera.
Landstingsstyrelsen delar motionens inställning att psykiatrin behöver utvecklas
ytterligare. Det är dock inte självklart att det i första hand ska ske genom att införa
akutbil.
I ärendet yttrar sig
Maria Liljedahl (SD), Hans Jansson (V), Bengt-Åke Nilsson (L), Ingvar Nordén (KD),
Birgitta Andersson (C), Tomas Högström (M), Malin Gabrielsson (KD), Ann-Christine
From Utterstedt (SD), Helena Hagberg (L) och Susanne Henning Aihonen (M).
I ärendet yrkar
Maria Liljedahl (SD) med flera yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson (V) med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Tomas Högström (M) med flera yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det framställts tre yrkanden och föreslår att dessa ställs
mot varandra. Fullmäktige godkänner ordningen. Ordföranden ställer de tre
yrkandena mot varandra och konstaterar att fullmäktige beslutat att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning. Landstingsstyrelsens förslag
utgör huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som utgör motförslag ställs Maria
Liljedahls yrkande mot Tomas Högströms yrkande. När fullmäktige avgjort vilket
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yrkande som ska anses utgöra motförslag genomförs omröstningen. Den som då
stödjer huvudförslaget röstar ja. Den som stödjer motförslaget röstar nej. Fullmäktige
godkänner ordningen.
Ordföranden ställer proposition på motförslagen och konstaterar att Tomas
Högströms yrkande vunnit bifall som motförslag.
Omröstningsresultat
Bil

När omröstningen har avslutats har ja vunnit med 38 röster mot nej med 28 röster då
8 avstått och 3 var frånvarande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt
landstingsstyrelsens förslag, att motionen ska avslås.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Maria Liljedahl, Gunhild Kjellberg, Magnus Edman, Ragnhild Jansson, Christer Lenell,
Börje Brandhill, Ann-Christine From Utterstedt och Katarina Broman (samtliga SD);
Helena Hagberg, Anita Lilja Stenholm, Gabriella Thies och Bengt-Åke Nilsson (samtliga
L), Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Eleonor Westlund och Barbro Larsson
(samtliga C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Liljedahls yrkande.
Tomas Högström, Maria Dellham, Silvana Enelo-Jansson, Stefan Bengtsson Svärd,
Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Mathias Goldkuhl, Asta Matikanien
Lecklin Tomas Martinsson, Johan Widén, Ola Saaf, Jenny Landernäs, Susanne Henning
Aihonen, Fredrik Larsson, Sverre Royen Linton och Gunnar Björnstad (samtliga M);
Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén (samtliga KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Tomas Högströms yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2016-04-27

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg
Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare
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Rätt utdraget intygas 2016-08-23

Erika Hedlund
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