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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 19 november 2019
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 144

Motion om att debitera sena avbokningar
RV192162

Anna Nygren, Mikael Andersson Elfgren och Stephanie Bruksgård, alla (M), föreslår i
en motion inkommen 2018-12-20 att Region Västmanland avgiftsbelägger avbokningar inom sjukvården som sker senare än 24 timmar innan besök.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande,
RF 2019-02-19 § 7 a).
Regionstyrelsens yttrande
Frågan om att införa avgift för sena avbokningar har prövats vid ett flertal tillfällen i
Region Västmanland.
Vid den senaste översynen av patientavgifterna i Region Västmanland diskuterades
frågan om att införa en tidsgräns för avbokning av besök. Överväganden om för- och
nackdelar med en tidsgräns har resulterat i att hälso- och sjukvården nu i stället för
att införa en tidsgräns har valt att prioritera att arbeta med sms-påminnelser och
förbättrade rutiner i samband med kallelsen, men också med att utveckla möjligheten till bokning, ombokning och avbokning via webben i syfte att minska antalet
uteblivna besök.
I ärendet yttrar sig
Anna Nygren (M), Kenneth Östberg (S), Mikael Andersson Elfgren (M), Ingvar Jonsson
(SD), Stephanie Bruksgård (M), Håkan Freijd (M), Barbro Larsson (C), Patrik Andrén
(M), Tomas Högström (M) och Denise Norström (S)
I ärendet yrkar
Anna Nygren (M), Mikael Andersson Elfgren (M), Ingvar Jonsson (SD), Håkan Freijd
(M) och Patrik Andrén (M) yrkar bifall till motionen.
Barbro Larsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar enligt regionstyrelsens förslag.
Votering begärs av Pernilla Danielsson (M).
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Ordföranden meddelar följande omröstningsordning: JA för bifall till regionstyrelsens
förslag, NEJ för bifall till motionen. Fullmäktige godkänner omröstningsordningen.
Omröstningsresultat
Bilaga 12

Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 32 NEJ-röster. En ledamot är frånvarande. Fullmäktige har därmed beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Bilaga 13

Ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna
reserverar sig enligt bilaga.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare
Justerat 2019-11-26

Anderas Weiborn
Ordförande

Ingvar Jonsson

Mikael Andersson Elfgren

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-10-29 intygas:

Rätt utdraget intygas 2019-11-26

Eva Wilhelmsson

