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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 februari 2018
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 16

Motion om skärpt vårdgaranti för ökad tillgänglighet
RV171264

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson
(KD) föreslår i en motion inkommen 2017-07-11 att Region Västmanland skärper
vårdgarantin till 0, 7, 40 respektive 60 dagar, samt att 15 miljoner avsätts i ett
stimulanspaket för att klara de ökade kraven på tillgängligheten.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-09-27 § 102 c).
Regionstyrelsens yttrande
Dagens invånare förväntar sig att regionens tjänster ska fungera väl och kännetecknas av hög tillgänglighet. Till stor del har regionen en god tillgänglighet med hög
kvalitet, men här finns också utmaningar och olika förutsättningar att klara dagens
vårdgaranti.
Ett sätt att förbättra tillgängligheten är att utveckla de arbetsmetoder som frigör tid
för vårdens medarbetare. Det kan handla om digitala lösningar som underlättar för
både patient och medarbetare men även direkt produktionshöjande metoder. Dock
går det inte att generalisera, och en premiering av de verksamheter som lyckas bäst
genom en bonus kan leda till felaktiga prioriteringar.
Den nationella modellen för samordnad kunskapsstyrning förväntas leda till en jämn
och jämlik vård med hög kvalitet. Den utvecklingen svarar väl med den drivkraft som
finns i regionens verksamheter. Man vill ge bästa möjliga kvalitet i varje vårdmöte;
den viljan är det basala och påverkas inte av ekonomiska incitament.
Vårdgarantins regelverk påverkar tillgängligheten i den mening att den styr mot det
som anses vara en rimlig längsta väntetid. En skärpning av den nationella
vårdgarantin sker 2019 inom primärvården.
På sikt kan en skärpning även inom specialistvården bli aktuell men bör ske genom
nationell samverkan och på ett sätt som möjliggör prioriteringar av till exempel svårt
sjuka patienter.
Regionstyrelsen anser att förslaget riskerar att leda till lösningar som inte bidrar till
förbättrad tillgänglighet i de områden där kortare kötider verkligen behövs.
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I ärendet yttrar sig
Birgitta Andersson (C), Kenneth Östberg (S), Tomas Högström (M), Malin Gabrielsson
(KD), Jan Johansson (SD), Barbro Larsson (C) och Gunnar Björnstad (M).
I ärendet yrkar
Birgitta Andersson med flera (C), Malin Gabrielsson (KD), Gunnar Björnstad (M) bifall
till motionen
Kenneth Östberg (S) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det under överläggningen framställts två olika yrkanden.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs.
Ordförande föreslår följande omröstningsordning: Den som stödjer regionstyrelsens
förslag till beslut röstar JA och den som stödjer Birgitta Anderssons (C) med fleras
yrkande röstar NEJ. Fullmäktige godkänner ordningen.

Bilaga 4

Omröstningsresultat
Efter avslutad omröstning konstaterar ordförande att 39 ledamöter röstat JA och 32
ledamöter röstat NEJ, 6 ledamöter var frånvarande. Ordförande finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Åsa Coenraads, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Gunnar Björnstad, Jenny
Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Stefan Oszak Bengtsson, Staffan Strid, Silvana
Enelo-Jansson, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Elin Johansson,
Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Mohammed Rashid, Tomas Martinsson, Anna Nygren
samtliga (M),
Helena Hagberg, Lars Alderfors, Ida Lindh, Anita Lilja Stenholm, Sam Haddad samtliga
(L),
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Barbro Larsson, Anna-Lena Jansson samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén, Joakim Widell samtliga (KD),
Magnus Edman (SD),
reserverar sig till förmån för Birgitta Andersson (C) med fleras yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet
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Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2018-03-05

Glenn Andersson

Helena Hagberg

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2018-03-05 intygas:

Rätt utdraget intygas 2018-03-29

Andreas Engstedt
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