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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 142

Motion om att skapa en fungerande primärvård i Västmanland
RV181717

Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen
2018-10-15 att Region Västmanland inleder arbetet med att organisera primärvården
i bolagsform.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande,
RF 2018-11-21 § 123 a).
Anmäls att beredningstiden för motionen vid fullmäktiges behandling har överstigit
ett år.
Regionstyrelsens yttrande
I mars 2017 tillsattes utredningen ”samordnad utveckling för god och nära vård” och
därmed togs det första steget i en omfattande strukturreform för att primärvården
ska bli den tydliga basen i hälso- och sjukvården. Utredningsuppdraget handlade om
att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård, där basen i den nära
vården utgörs av primärvården. Utredningen ska vara klar med sitt slutbetänkande i
mars 2020 och hittills har tre delbetänkanden lämnats.
Hur den regiondrivna primärvården ska organiseras framgent har ingått i det uppdrag
som regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören vid sammanträdet 2019-03-05
§ 48, det vill säga att genomföra en samlad organisation för hälso- och sjukvården i
Västmanland från 1 januari 2020 samt att utreda möjligheter och konsekvenser för
övrig organisation och genomföra nödvändiga organisationsförändringar från
1 januari 2020.
I den nya organisationen delas hälso- och sjukvården upp i två områden: nära vård
och akutsjukvård. Organisationsförslaget föreslår att såväl de privata som de
offentliga vårdcentralerna organisatoriskt förläggs utanför de två delarna av hälsooch sjukvården. Både den privata och den regiondrivna primärvården arbetar fortsatt
efter primärvårdsprogrammets innehåll och uppdrag.
Som en följd av detta ställningstagande, och LOV-lagstiftningens starka krav på att
konkurrensneutralitet ska råda mellan olika utförare av primärvård, finns således ett
behov av att avskilja drift av regiondrivna vårdcentraler från ”beställarfunktionen”,
det vill säga att utforma och följa upp primärvårdsuppdraget.
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Med anledning av detta har frågan om bolagisering av vårdcentralerna prövats. En
bidragande orsak att inte gå vidare med bolagiseringsalternativet har varit osäkerheten kring de ökade kostnader som en bolagisering medfört med avseende
införande av moms på inhyrda läkare och sjuksköterskor från och med 2019-07-01.
I det förslag som har lagts fram föreslås att den regiondrivna primärvården organiseras likt de privata utförarna, men inom regionen i en intraprenad.
Driftformen intraprenad innebär en ambition att i förhållande till ordinarie förvaltningsdrift skapa större frihetsgrader och mandat i utformningen av hur uppdraget
ska genomföras. Intraprenaden ska kunna bedrivas under aktiebolagsliknande former
utan att den formella associationsformen ändras. Det innebär att intraprenaden
fortfarande är en del av regionens verksamhet och fortsatt har samma organisationsnummer som övrig verksamhet inom regionen. De medarbetare som idag arbetar
inom den regiondrivna primärvården kommer fortsatt i intraprenaden vara regionanställda precis som idag.
Driftformen underlättar en framtida bolagisering av verksamheten om förutsättningarna förändras.
I ärendet yttrar sig
Tomas Högström (M), Denise Norström (S), Malin Gabrielsson (KD), Heidi-Maria
Wallinder (V), Helena Hagberg (L) och Håkan Freijd (M).
I ärendet yrkar
Tomas Högström (M), Malin Gabrielsson (KD) och Håkan Freijd (M) yrkar bifall till
motionen.
Heidi-Maria Wallinder (V) yrkar avslag på motionen.
Helena Hagberg (L) yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar enligt regionstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Bilaga 8

Motionen anses besvarad.

Reservation
Ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet enligt bilaga.

Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
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