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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 96

Motion om att utreda möjligheterna till mobil verksamhet för enklare vård och förebyggande
hälsokontroller
LTV 140028

Roy Cederbäck, Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Anna-Lena Henriksson, alla
(KD), föreslår i en motion inkommen 2014-01-08 att landstinget utreder möjligheter
kring mobil verksamhet för enklare vård och förebyggande hälsokontroller.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till sjukvårdsutskottet för yttrande,
LF 2014-02-19 § 7 b.
Sjukvårdsutskottet anför i sitt yttrande att man anser att det inte är aktuellt att
utreda införande av mobila lösningar inom Landstinget Västmanland. Ett exempel
som motiverar detta är att nuvarande system för mammografiundersökningar
medför tidsvinster för patienten när förändringar upptäcks. Andra skäl är att
Västmanland inte har så stora geografiska avstånd, att omkringliggande län enligt en
undersökning från 2011 inte är intresserade av samarbete kring mobila lösningar
samt att vårdcentralerna är den centrala punkten för en helhetssyn kring patienterna
och deras vårdbehov vilket anses svårt att kombinera med mobil verksamhet.

Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom sjukvårdsutskottets yttrande och anser att det
inte är aktuellt att utreda införande av mobila lösningar inom Landstinget
Västmanland.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Rigmor Åkesson (S), Malin Gabrielsson (KD), Miriam Dunder (S), Göran Nilsson (FP),
Denise Norström (S), Ingvar Nordén (FP), Barbro Larsson (C), Anita Lilja-Stenholm
(FP), Birgitta Andersson (C) och Ragge Jagero (SD).
I ärendet yrkar
dels Rigmor Åkesson med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag,
dels Malin Gabrielsson med flera 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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Omröstning begärs. Följande omröstningsordning meddelas av ordföranden. Den
som stödjer landstingsstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Malin Gabrielssons
yrkande röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat enligt Malin Gabrielssons
yrkande.
Omröstningsresultat
Bil 2

Omröstning genomförs med resultatet 56 ja, 20 nej och 1 är frånvarande.
Ordförande finner att fullmäktige har beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

avslå motionen.

Reservation
Till förmån för Malin Gabrielssons yrkande reserverar sig
Malin Gabrielsson, Joakim Widell, Tommy Engström och Ingvar Nordén, samtliga
(KD),
Helena Hagberg, Torsten Källberg, Göran Nilsson, Lars Alderfors, Ida Lindh, samtliga
(FP),
Birgitta Andersson, Anna Karin Johansson, Magnus Ekblad och Barbro Larsson,
samtliga (C).
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

