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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 147

Motion om att återta städning inom vårdgivande enheter i egen regi
RV 170566

Maria Liljedahl (SD) föreslår i en motion inkommen 2017-03-13 att Region
Västmanland utreder möjligheten att den egna städorganisationen utför lokalvården
i samtliga regionens vårdgivande enheter.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-04-19 § 34 c).
Regionstyrelsens yttrande
Region Västmanland har som huvudinriktning att bedriva städning i egen regi.
Mellan Regionservice/Städ och de vårdenheter som återfinns vid regionens sjukhus
tecknas avtal om regelmässig daglig städning, slutstädning, vissa tilläggstjänster med
mera. Vid mindre vårdcentraler och folktandvårdsmottagningar runt om i länet
önskas oftast städning under kortare del av dagen och gärna tidigt på morgonen
innan verksamhet med patienter och besökare startar upp. För en servicefunktion i
egen regi är det schemamässigt svårt att täcka upp dessa morgonpass i hela länet.
Samtidigt ska en effektiv verksamhet bedrivas med god arbetsledning och där hela
arbetspass fylls för våra medarbetare som erbjuds 100 % tjänster.
För de mindre enheterna utanför sjukhusområdena upphandlar regionen därför ett
avtal med extern leverantör av städtjänster. Den externa leverantören har större
möjligheter och kan på ett bättre sätt lokalt kombinera regionens mindre behov av
städning med andra kunders behov.
Upphandlingen genomförs som ett samarbete mellan Inköp, Städ och Vårdhygien där
krav på den tänkta leverantören formuleras bland annat kring städmetodik.
Leverantören informeras om vikten av att följa basala hygienrutiner, Vårdhygiens
städinstruktioner, samt Region Västmanlands städhandbok som ligger till grund för
städning i både egen regi och av extern part. I avtalet kravställs också att arbetet ska
ledas och kontrolleras av särskilt utbildade arbetsledare, att leverantören ska
genomföra kvalitetskontroller och ha regelbundna samtal med kunden för det
enskilda städuppdraget. Avtalet som helhet följs upp ett antal gånger per år.
Att den externa leverantören fullföljer sina åtaganden enligt gällande avtal, genomför
kvalitetskontroller och åtgärdar klagomål måste bevakas av den enskilde avroparen
men även via de större avtalsuppföljningar som genomförs tillsammans med
leverantören. Inför det avtal som börjar gälla från och med årsskiftet 2017/2018
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kommer Regionservice/Städ tillsammans med Vårdhygien på ett tydligare sätt
informera leverantören om avtalet och gällande regelverk. En person inom Städ har
fått i uppgift att lägga större fokus på avtalsuppföljning och uppföljning av
leverantörens kvalitetskontroller, åtgärdande av avvikelser och klagomål. Region
Västmanlands städorganisation verkar redan idag för att alla verksamheter ska få en
patientsäker städning av god kvalitet, som kontrolleras och följs upp, oavsett om den
sker i egen regi eller av extern leverantör.
I ärendet yttrar sig
Maria Liljedahl (SD) och Andreas Porswald (MP).
I ärendet yrkar
Maria Liljedahl yrkar bifall till motionen.
Andreas Porswald 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 avslås.

Reservation
Maria Liljedahl, Ragnhild Jansson, Ann-Christine From Utterstedt, Jan Johansson och
Patric Sjölund, Gunhild Kjellberg och Magnus Edman samtliga (SD) reserverar sig till
förmån för Maria Liljedahls yrkande.
Börje Brandhill (-) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

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:
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Rätt utdraget intygas 2017-11-02

Andreas Engstedt
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