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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 16 juni 2015
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 71

Motion om kreativt centrum för utbildning, forskning och innovation
LTV 150111

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015-01-23 att en utredning
görs om förutsättningar för att etablera ett kreativt centrum för utbildning, forskning
och innovation.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-02-18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
För att stimulera till den forskning, utbildning och innovation finns inom landstingets
verksamheter idag bland annat Centrum för klinisk forskning, Lärcentrum,
Innovationsslussen och EKU (där organisationen för AT/ST-tjänstgöring och
sjuksköterskeutbildning samt biblioteket ingår). EKU är en viktig faktor för
kunskapsstyrningen i landstinget.
Innovation är en viktig komponent i landstingets verksamhet. I dagsläget håller de två
testbäddar som finns i organisationen, vid Västmanlands sjukhus och vid
Hjälpmedelscentrum, att samordnas verksamhets- och personalmässigt. Arbetet
med innovationssluss kommer att knytas till denna verksamhet där samlingsnamnet
kommer att vara Landstinget Västmanlands testmiljö. Denna samordning kommer att
ge landstinget och samverkande parter en betydligt bättre verksamhet för test- och
innovationsverksamhet på lång sikt. Lärcentrums utbildningar bör naturligtvis på ett
tydligare sätt spegla testbäddsverksamhet och innovationsverksamhet i samband
med en utveckling av dessa frågor.
Däremot är det tveksamt om det i nuläget är läge för organisationsförändring eller
fysisk samlokalisering. Däremot kan samarbetet fortsätta utvecklas för att på så sätt
utveckla ny kunskap om förbättring och förnyelse av bland annat hälso- och
sjukvården.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD), Hans Jansson (V), Birgitta Andersson (C) och
Barbro Larsson (KD).
Yrkanden
Hans Jansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Malin Gabrielsson med flera yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Bil 5

Motionen anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Asta Matikainen Lecklin, Mikael
Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Mathias Goldkuhl, Andreas Weiborn, Elin
Johansson, Johan Widén, Jenny Landenäs, Sten Linder, Fredrik Larsson och Gunnar
Björnstad (samtliga M);Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Sam Haddad, BengtÅke Nilsson och Ida Lindh (samtliga FP); Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Ellinor
Westlund, Magnus Ekblad (samtliga C) samt Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och
Joakim Widell (samtliga KD) reserverar sig till förmån för Tomas Högströms med
fleras yrkande enligt bilaga.

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

Erika Hedlund, mötessekreterare
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