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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 134

Motion om webbaserad tjänst för överbliven utrustning och möbler
LTV 150618

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, samtliga (KD), föreslår i en
motion inkommen 2015-05-11 att en webbaserad tjänst för överbliven utrustning
och möbler införs.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-06-16 § 56.
Landstingsstyrelsens yttrande
Möbler
Vid länets samtliga sjukhus finns det någon form av allmänt möbelförråd där
utrangerade möbler samlas för att vid behov återanvändas. Tillträde till dessa
möbelförråd har samtliga verksamheter på sjukhusen via transportenheten. Vid
länets vårdcentraler finns i allmänhet också ett förråd för överblivna möbler. Om
möblerna inte återanvänds inom en viss tidsrymd skickas dessa till sjukhusens större
möbelförråd där efterfrågan är större.
Ett aktivt arbete har under senare år bedrivits för att återanvända överblivna möbler
vilket inte minst återspeglats vid den stora flytten till landstingshuset, då endast en
liten del nytt och begagnat köptes in. Andra stora flyttar som genomförts under
senare tid är dels från ing 43 (hus 82) samt ingångarna 6,7 och 8 (hus 81). Även här
har verksamheterna till stora delar återanvänt möbler.
I möbelförrådet på Västmanlands sjukhus Västerås är det en ständig rotation på
möbler, vilket visar att man hittar användbara möbler till sin verksamhet.
Medicinteknisk utrustning
Medicinteknisk utrustning som det inte längre finns behov av på en
avdelning/mottagning skickas till enheten för Medicinsk Teknik. Där bedöms om
utrustningen kan/ska behållas och erbjudas annan avdelning/mottagning. Vidare
används återlämnad utrustning som reservdelsresurs eller avyttras som gåva till
Frälsningsarmén. Medicinsk Teknik har under många år arbetet aktivt med att ta
tillvara utrangerad utrustning på ett effektivt sätt och har idag bra rutiner för detta.
Hjälpmedel
Hjälpmedel som inte längre används på sjukhusen eller hos brukare i enskilda hem
återlämnas till Hjälpmedelscentrum. Cirka 70 procent av alla returnerade hjälpmedel
återanvänds. Övriga hjälpmedel skänks till Frälsningsarmén.
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Kostnad IT-stöd/personal
Landstingets transportenhet har idag inom sitt ordinarie uppdrag ansvar för
möbelförrådet. Transportenheten har en mycket bra uppfattning om vad som
efterfrågas och bedömer om överblivna möbler är värda att spara för eventuell
återanvändning.
Transportenheten ansvarar också för viss skötsel i möbelförrådet och transporter till
och från. Transportenheten avsätter i dagsläget endast några enstaka timmar per
månad för möbelförrådet, som till stora delar sköter sig självt.
Ett eventuellt databaserat visnings-/registersystem behöver förvaltas och
kontinuerligt uppdateras med nya uppgifter och eventuella fotografier. För den
arbetsinsatsen beräknas tjänstgörningstiden motsvara cirka 25 procent
tjänstgörningstid, vilket beräknas till cirka 100 000 kronor. Utöver detta kostar
utveckling av en webbtjänst som passar ändamålet cirka 300 000 kronor förutsatt att
det är möjligt att använda den plattform som finns inom landstinget idag.
Återanvändning av möbler och utrustning sker i stor utsträckning inom landstinget
idag. Kostnaden för ett webbaserat registersystem överstiger de ytterligare
besparingar det skulle kunna medföra.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD), Andreas Porswald (MP) och Hans Jansson (V).
I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen.
Andreas Porswald (MP) bifall till landstingstyrelsens 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
Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Asta Matikainen Lecklin, Mikael
Andersson-Elfgren, Silvana Enelo Johansson, Tathias Goldkuhl, Evelina Goderholt,
Sten Linder, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Sverre Linton, Fredrik Larsson, Susanne
Henning Aihonen, Jenny Landernäs, Ola Saaw (samtliga M); Helena Hagberg, Anita
Stenholm-Lilja, Lars Alderfors, Bengt-Åke Nilsson och Ida Lindh (samtliga FP); Malin
Gabrielsson, Elisabeth Wäneskog och Ingvar Norden (samtliga KD) reserverar sig till
förmån för Malin Gabrielssons yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

