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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 20 juni 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 90

Motion om drogtester för körkortstillstånd
LTV 161041

Maria Dellham (M) föreslår i en motion inkommen 2016-07-04 att utförandet av
drogtester för körkortstillstånd inom Landstinget Västmanland läggs ut på
entreprenad.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-09-21 § 91 b).
Regionstyrelsens yttrande
Idag hanteras den största delen av drogtesterna för körkortstillstånd inom
Beroendecentrum. Inom de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna ute i länet
minskar dessa ärenden. Under en femårsperiod har antalet unika personer som
kontaktat vuxenpsykiatrin för drogtester för körkortstillstånd inte ökat nämnvärt.
Antalet genomförda besök har dock ökat. Vad denna ökning beror på är svårt att
svara på.
Kravet på hur länge en person inom aktuellt ärende måste lämna prover samt hur
många prover som behöver tas kan variera och styrs bland annat av vilken diagnos
och bakgrundshistorik som personen har. Kraven regleras i Transportstyrelsens
författningssamling och har under femårsperioden förstärkts.
Det är vanligt förekommande att personer som är i kontakt med vuxenpsykiatrin för
att återfå sitt körkort också har en annan psykiatrisk diagnos, till exempel kognitiva
störningar, psykiska sjukdomar eller ADHD. Detta faktum stärker behovet att verka
för en sammanhållen vårdkedja, då det underlättar helhetssynen och att jobba med
motivationshöjande insatser om all hantering av individen sker under ”samma tak”.
Kärnan i all psykosocial behandling av missbruk eller beroende är att påverka
motivationen till förändring.
Den fastlagda avgiften för intyg för att återfå körkort är 5000 kronor inklusive besök
och provtagning. Om provsvaret inte visar godkända värden börjar processen om och
personen betalar avgiften ännu en gång. Avgiften eller delar av denna återbetalas
inte om personen väljer att avbryta processen. I landsting där man har valt att lägga
ut drogtester för körkortstillstånd på entreprenad, blir kostnaden för individen oftast
högre, då individen betalar efter timtaxa eller per drogtest. Den slutgiltiga summan
för individen blir därmed högre samt kommer att variera med individens diagnos.
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I ärendet yttrar sig
Maria Dellham (M) och Hans Jansson (V).
I ärendet yrkar
Maria Dellham (M) yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Johan Widén, Jenny Landernäs,
Asta Matikainen Lecklin, Silvana Enelo-Jansson, Susanne Henning Aihonen, Mikael
Andersson Elfgren, Elin Johansson, Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Tomas
Martinsson, Gunnel Wallquist, Anna Nygren och Tommy Karlsson (samtliga M),
Helena Hagberg, Sam Haddad, Bengt-Åke Nilsson, Gabriella Thies och Agne
Furingsten (samtliga L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Gustaf Eriksson och Magnus Ekblad (samtliga C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD),
reserverar sig till förmån för Maria Dellhams yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2017-06-28

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-06-28 intygas:
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