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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 18 november 2015
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 129

Motion om resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa
LTV 150060

Maria Andersson Liljedahl och Ann-Christine From Utterstedt, båda (SD), föreslår i en
motion inkommen 2015-01-15 att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett resurscentrum för individer med
psykisk sjukdom eller ohälsa, samt att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i
uppdrag att se över en utveckling av samarbetet med kommunerna i Västmanland
inom ovannämnda område.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-02-18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
När en patient har behov av att flera vårdnivåer och vårdgivare samverkar ska en fast
vårdkontakt utses. Det underlättar för patienten och ger möjlighet till ökad
delaktighet och medverkan i planeringen av den egna vården och omsorgen.
Samordningsansvaret har landstinget och kommunen, inte den enskilde själv. En
trygg, effektiv och över tid hållbar vård- och omsorgskedja för den enskilde och
dennes närstående leder också på sikt till ett mer effektivt resursutnyttjande för
vårdgivarna.
För att förbättra samordningen finns instrumentet Samordnad Individuell Plan (SIP).
Där beskrivs vilka insatser som ska göras av vem, när och hur de ska samordnas.
I länet finns en samverkansöverenskommelse mellan landstinget och länets
kommuner om SIP-samarbetet. Med den som utgångspunkt gör nu landstinget och
länets kommuner en gemensam utbildningssatsning för att stödja ett ökat
användande av SIP i verksamheterna. Även skola, försäkringskassa och
arbetsförmedling är involverade i utbildningen. Riktad information/utbildning
kommer även att erbjudas brukar- och anhörigföreningar. Visionen och
målsättningen med arbetet utgår från den enskildes perspektiv och behov och lyder
som följer:
”Min samordnade individuella plan visar mig att dom förstår mina behov och jag vet
vad jag får och av vem, samt vart jag vänder mig.”
De åtgärder som föreslås i motionen ingår som en naturlig del i det utvecklingsarbete
som ständigt pågår inom landstinget och tillsammans med länets kommuner. Den
utbildningssatsning som nu görs för att öka användandet av SIP behöver få tid att
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implementeras innan andra åtgärder för att stärka samarbetet med berörda
instanser införs.
I ärendet yttrar sig
Maria Andersson Liljedahl (SD), Hans Jansson (V) och Ingvar Nordén (KD).
I ärendet yrkar
Maria Andersson Liljedahl (SD) bifall till motionen.
Hans Jansson (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Maria Andersson Liljedahl, Gunhild Kjällberg, Magnus Edman, Ragnhild Johansson
Katarina Broman och Börje Brandhill (samtliga SD) reserverar sig till förmån för Maria
Andersson Liljedahls yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

