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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 25 oktober 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 143

Motion om att behandla alla vårdcentraler lika
LTV 161777

Jenny Landernäs (M) föreslår i en motion inkommen 2016-12-08 att Landstinget
Västmanland tar fram en modell som ersätter vårdcentraler enligt samma principer
oavsett om de är privat- eller landstingsdrivna, att Landstinget Västmanland tar fram
riktlinjer för konkurrensneutralitet, samt att Landstinget Västmanland vid nästa
årsbokslut använder ovanstående modell för att samtliga vårdcentraler i länet ska ha
likvärdiga ekonomiska förutsättningar.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-02-22 § 7 a).
Regionstyrelsens yttrande
Regionfullmäktige har fastställt ett primärvårdsprogram vari det angetts hur
respektive vårdcentral skall ersättas. Programmets ersättningsmodell gör ingen
skillnad på om verksamheten drivs privat eller av regionen själv.
Regionen har sedan 2009 verksamhetsspecifika direktiv för den regionägda vårdvalsverksamheten. Direktiven uppdaterades i regionstyrelsen 2017-06-21 § 188. Syftet
med direktiven är att komplettera styrprinciper och spelregler för regionens
egenägda verksamheter med specifika direktiv för verksamhet som bedrivs genom
Vårdval inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV).
Dessa interna spelregler syftar till att ge samtliga verksamheter inom Vårdval
liknande förutsättningar oberoende av driftform, det vill säga konkurrensneutralitet.
Total konkurrensneutralitet mellan extern leverantör och egenregiverksamhet kan
dock vara svår att uppnå, eftersom regionen alltid har det yttersta ansvaret för att
patienter får den hjälp de har rätt till, vilket bland annat innebär att tillse att en god
geografisk spridning upprätthålls.
Utöver detta har fullmäktige fastställt en modell för resultatreglering som tillämpas
för bland annat de sjukvårdande verksamheterna. Innan årets resultat fastställs ska
enligt modellen bokslutdialog genomföras, vilket innebär att justering kan ske av det
monetära resultatet. Vid en sådan dialog har justering gjorts för sådant som inte
bedömts vara konkurrensneutralt, till exempel merkostnad för interna schablonfördelade it-kostnader, merkostnad för inhyrd personal, kompensation för
återbetalning av AFA försäkring med mera. Justeringen redovisas och fastställs av
fullmäktige vid beslut om resultatreglering. Modellen innebär att reglerat resultat
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stannar i verksamheten som ett internt eget kapital och att underskott ska
återställas.
Frågan om denna typ av justering av resultat strider mot lagen om valfrihetssystem,
LOV, har prövats i dom i Förvaltningsrätten 2017-03-13 där det konstaterats att
Landstinget Västernorrland inte brutit mot LOV på ett sådant sätt att det föreligger
grund för rättelse, det vill säga kompensera de privata aktörerna med motsvarande
belopp.
Således har regionen redan en modell där vårdcentralerna ersätts enligt samma
principer och en riktlinje i form av verksamhetsspecifika direktiv för regionägda
vårdvalsverksamheten samt en modell för hantering av resultat.
I ärendet yttrar sig
Jenny Landernäs (M), Pernilla Rinsell (MP) och Tomas Högström (M).
I ärendet yrkar
Jenny Landernäs med flera (M) bifall till motionen.
Pernilla Rinsell (MP) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det under överläggningen framställts två yrkanden.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Johan Widén, Gunnar Björnstad,
Jenny Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Silvana Enelo-Jansson, Susanne Henning
Aihonen, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Elin Johansson, Carina
Sjölund, Mohammed Rashid, Tomas Martinsson, Stefan Suvero och Anna Nygren
samtliga (M),
Lars Aldefors, Anita Lilja-Stenholm, Sam Haddad och Agne Furingsten samtliga (L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Eleonor Westlund samtliga
(C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Elisabeth Wäneskog samtliga (KD)
reserverar sig till förmån för Jenny Landernäs yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

PROTOKOLLSUTDRAG
RF
2017-10-25

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-11-01

Glenn Andersson

Tomas Högström

Ordförande

Justerare

Birgitta Andersson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-11-02 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-11-02

Andreas Engstedt

3 (3)

