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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 22 februari 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 21

Motion om en Västmanlands-app för e-tjänster
LTV 161053

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2016-07-08 att Landstinget
Västmanland tar initiativ till en länsgemensam app för e-tjänster.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-09-21 § 91 c).
Regionstyrelsens yttrande
Region Västmanland ligger långt framme i utvecklingen av olika e-tjänster. Enligt
Regionplan 2016-2018 är utgångspunkten ”digitalt först” den strategiska inriktningen
för smartare välfärd. Enligt regionplanen ska Region Västmanland bidra med öppen
data och verka för en öppen innovationsprocess för att därmed utveckla sin egen
verksamhet, men också skapa möjlighet för civilsamhälle, akademi och näringsliv att
både utveckla sina egna verksamheter och skapa nya tjänster, exempelvis appar.
I linje med det motionen beskriver, bygger den fortsatta utvecklingen på att bredda
och samla utbudet av e-tjänster som bygger på en gränsöverskridande samverkan
utifrån ett invånarperspektiv. Det sker inom ramen för ”regional digital agenda” som
regionen numera har ansvaret för. Den har sin utgångspunkt i ”livshändelseperspektivet” samt det nationella utvecklingsarbetet i ”Handlingsplan för gemensamma
förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landstig och regioner” som Sveriges
kommuner och landsting, SKL, bedriver.
Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län och SKL har i ett första
inledande möte diskuterat kring hur man inom ramen för den regionala digitala
agendan kan hitta pilotprojekt för att förverkliga att delar av handlingsplanen
genomförs. Dessa diskussioner kommer att fortgå under arbetets gång med den
regionala digitala agendan.
Utifrån ett invånarperspektiv kopplat till livshändelser som svarar mot dagens
invånares behov i sin vardag menar regionstyrelsen att en app som möter detta
behov bör utgå från ett bredare perspektiv än en länsgräns. Inte sällan kombineras
yrkes- och privatliv där individen till exempel arbetar i ett län och har sitt boende i ett
annat. Det medför att behovet av e-tjänster spänner över länsgränser. Initiativ och
arbete som drivs av Region Västmanland kopplat till livshändelser bör istället utgå
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från det nationella arbetet för att få önskad effekt. I det arbetet ska region
Västmanland vara en tydlig kravställare utifrån de ansvarsområden regionen har.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD) och Karin Thorborg (V)
I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen.
Karin Thorborg (V) 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
Thomas Högström, Stefan Oszák Bengtsson, Elin Johansson, Andreas Weiborn, Tomas
Martinsson, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Stefan Suvero, Carina
Sjölund, Maria Dellham, Silvana Enelo Jansson, Jenny Landernäs, Susanne Henning
Aihonen, Fredrik Larsson, Mohammed Rashid, Gunnar Björnstad, och Asta
Matikainen Lecklin (samtliga M).
Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Lars Alderfors, Bengt-Åke Nilsson och Ida Lindh
(samtliga L).
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Eleonor Westlund och Hamse Omar (samtliga C).
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD).
reserverar sig till förmån för Malin Gabrielssons yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2017-03-01

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2017-03-01 intygas:
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Rätt utdraget intygas 2017-03-03

Andreas Engstedt
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