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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 118

Motion om införande av it-ronder
RV 170738

Maria Liljedahl (SD) föreslår i en motion inkommen 2017-04-05 att regionfullmäktige
beslutar att it-ronder införs i Region Västmanland på fem till tio avdelningar på försök
under 2018, att resultatet ska återrapporteras till regionstyrelsen under andra
halvåret 2018 samt att it-ronder införs efterhand om resultatet är positivt.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-06-20 § 34 g).
Regionstyrelsens yttrande
Införandet av så kallade it-ronder inom regionens verksamheter finns redan med i
2017 års verksamhetsplan för Centrum för it.
It-ronderna syftar till att fånga upp behov och önskemål kring användarnära itutrustning, samt säkerställa att befintlig utrustning och applikationer fungerar som
avsett.
It-ronder planeras ske en till två gånger per år hos regionens verksamheter och ska
ses som ett komplement till redan existerande systemförvaltningsorganisation, vilken
även fortsättningsvis ansvarar för att utrustning och applikationer fungerar som
avsett i verksamheten.
I ärendet yttrar sig
Maria Liljedahl (SD) och Karin Thorborg (V).
I ärendet yrkar
Karin Thorborg (V) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Maria Liljedahl (SD) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts två yrkanden. Ordförande
ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.
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Reservation
Maria Liljedahl, Magnus Edman, Ragnhild Jansson, Ann-Christine From Utterstedt,
Patric Sjölund samtliga (SD) reserverar sig till förmån för Maria Liljedahls yrkande.
Börje Brandhill (-) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10-04 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-10-04

Andreas Engstedt

