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Tidpunkt

Onsdagen den 18 april 2018
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 55

Motion om införande av drogtester vid nyanställning
RV170937

Stephanie Bruksgård (M) föreslår i en motion inkommen 2017-05-05 att Region
Västmanland inför rutinen att alla nyanställda ska drogtestas innan påbörjad
anställning, samt att Region Västmanland inför slumpmässiga drogtester bland alla
anställda.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-09-21 § 91 a).
Regionstyrelsens yttrande
I dag genomförs drogtester vid nyanställning och som stickprov inom
Svealandstrafiken (tidigare Västerås Lokaltrafik), där Region Västmanland är
delägare, med hjälp av ett externt företag. Testerna genomförs på både tjänstemän
och chaufförer. Chaufförerna genomför därutöver en kontroll i ett alkoskåp före varje
arbetspass. Inom ambulansverksamheten genomförs alkotest inför varje arbetspass
och även slumpmässigt under arbetspassen. Inom transport- och driftverksamheten
har verksamheten installerat alkolås på sina fordon.
Vad gäller andra regioner/landsting har Dalarna infört rutiner för drogtester vid
anställning för alla kategorier, både tillsvidareanställda, vikarier och timvikarier, i hela
organisationen. I Gävleborg pågår ett projekt för införande av alkohol- och drogtester
vid anställning och slumpmässiga tester, som planeras införas tidigast våren 2018.
Projektet har pågått under flera år för att bereda frågan och för att säkerställa att allt
följer gällande lagar och förordningar.
Kostnader för att införa drogtester på nyanställda och genomföra slumpvisa stickprov
har ett spann på mellan 1,5 – 8,8 miljoner. Den lägre kostnaden är för ”Drogtest
grund” och den högre kostnaden uppkommer efter indikering av behov av fördjupad
analys.
I genomsnitt nyanställs cirka 1 400 personer per år i Regionen. 2017 var snittpriset
för en så kallad ”Drogtest Grund” 1 100 kronor per person. Kostnaden för att införa
slumpvisa stickprov ligger på mellan 1 100 - 5 000 kronor/person där den högre
kostnaden uppkommer efter indikering av behov av fördjupad analys. Baserat på
Transportstyrelsens rekommendationer om en testfrekvens på 25 %, hamnar
kostnaden på mellan 1,9 – 8,8 miljoner kronor om året.
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Med anledning av det som ovan nämnts föreslås motionen avslås. Regionstyrelsen
kommer dock att följa utvecklingen på området.
I ärendet yttrar sig
Stephanie Bruksgård (M), Lena Johansson (S), Ida Lindh (L), Mikael Andersson Elfgren
(M), Maria Liljedahl (SD), Barbro Larsson (C), Dan Avdic Karlsson (S), Andreas
Weiborn (M), Denise Norström (S), Elisabeth Wäneskog (KD), Tommy Levinsson (S),
Tomas Martinsson (M) och Tove Winqvist (S),
I ärendet yrkar
Stephanie Bruksgård med flera (M), Ida Lindh (L), Maria Liljedahl (SD), Barbro Larsson
(C) och Elisabeth Wäneskog (KD) bifall till motionen
Lena Johansson (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 enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår följande omröstningsproposition. Den som
stödjer Lena Johanssons yrkande röstar JA och den som stödjer Stephanie Bruksgårds
yrkande röstar NEJ. Fullmäktige godkänner ordningen.
Bilaga 8

Omröstningsresultat
Vid avslutad omröstning konstaterar ordföranden att 38 ledamöter röstat JA, 36
ledamöter röstat NEJ och att 3 ledamöter är frånvarande. Ordföranden finner
därmed att fullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Gunnar Björnstad, Jenny
Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Silvana Enelo-Jansson, Mikael Andersson Elfgren,
Elin Johansson, Fredrik Larsson, Tomas Martinsson, Gunnel Wallquist, Stefan Suvero,
Anna Nygren, Jan-Erik Jansson, Stephanie Bruksgård, och Johan Widén samtliga (M),
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Eleonor Westlund samtliga
(C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén, Elisabeth Wäneskog samtliga (KD),
Maria Liljedahl, Gunhild Kjellberg, Magnus Edman, Ragnhild Jansson, Ann-Christine
From Utterstedt och Jan Johansson samtliga (SD),
Börje Brandhill (-) reserverar sig till förmån för Stephanie Bruksgård med fleras
yrkande.
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Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2018-05-02

Glenn Andersson
Ordförande
Malin Gabrielsson
Justerare

Birgitta Andersson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2018-05-02 intygas:

Rätt utdraget intygas 2018-05-21
Andreas Engstedt

