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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 24 september 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 98

Motion Inrätta äldrevårdcentraler (ÄVC) för de äldre
LTV 131215

Helena Hagberg, (FP), föreslår i en motion inkommen 2013-12-18 att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en
äldrevårdscentral i enlighet med vad som beskrivs i motionen.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till sjukvårdsutskottet för yttrande,
LF 2014-02-19 § 7 a.
Sjukvårdsutskottet anför i sitt yttrande att äldrevårdscentraler inte kan jämföras med
barna- och mödravårdscentraler eftersom det i de fallen handlar om fastslagna program för till exempel vaccinationer vilket inte är fallet när det gäller äldre. Utskottet
ställer sig också tveksamt till att ytterligare en vårdnivå för de äldre verkligen skulle
gynna målgruppen. Dessutom påpekar utskottet att det är svårt att överblicka de
kostnader som skulle uppkomma för vårdcentralerna i länet eftersom äldrevårdscentraler skulle innebära en utökning av geriatrikernas uppdrag och dessutom medföra nya och mer tidskrävande sjuksköterskefunktioner. Utöver detta har en motion
lämnats till Riksdagen om införande av äldrevårdscentraler, och sjukvårdsutskottet
anser att Landstinget Västmanland bör avvakta Riksdagens yttrande och beslut.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom sjukvårdsutskottets yttrande och anser att
Landstinget Västmanland bör avvakta Riksdagens yttrande och beslut om motion
angående införande av äldrevårdscentraler. Det ekonomiska regelverket skapar
också begränsningar för satsningar som denna. Landstinget bör dessutom avvakta
den genomlysning av den landstingsdrivna primärvården i länet som pågår för
närvarande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Kenneth Östberg (S) och Helena Hagberg (FP).
I ärendet yrkar
dels Kenneth Östberg bifall till beredningens förslag,
dels Helena Hagberg bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
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Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

Reservation
Helena Hagberg, Göran Nilsson, Torsten Källberg, Lars Adlerfors, Ida Lindh och Anita
Lilja-Stenholm, samtliga (FP) reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2014-10-01

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2014-10-01 intygas:

Rätt utdraget intygas 2014-10-03

Lotta Rajahalme

