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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 februari 2018
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 17

Motion om digitala brevlådor i Region Västmanland
RV171280

Andreas Weiborn och Susanne Henning Aihonen, båda (M), föreslår i en motion
inkommen 2017-07-18 att Region Västmanland ska erbjuda digitala brevlådor vid
kallelser till vårdinrättningar och annan viktig post.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-09-27 § 102 d).
Regionstyrelsens yttrande
Enligt Regionplanen ska inriktningen för Region Västmanland vara ”Digitalt först”. Det
innebär att verksamheterna ska se över vilka moment som kan effektiviseras med
hjälp av digitalisering och därefter genomföra en förändring/verksamhetsutveckling.
Det finns olika möjligheter att digitalisera det som idag hanteras via ”fysisk
posthantering”. Ett exempel är att använda tredjepartsleverantör som Kivra, eller
Posten e-brev för exempelvis utskick av myndighetsbrev, lönebesked och liknande
ärenden (regionen använder idag Kivra för lönebesked).
Sedan 2013 har Region Västmanland inriktningen att vårdrelaterad kommunikation i
första hand ska ske via 1177.se och dess e-tjänster. Detta för att kunna erbjuda en
säker hantering av patientinformation och ”en väg in” för patienten. 1177:s etjänster kan ses som en form av brevlåda för digitala vårdkontakter. Exempelvis kan
patienter boka, omboka och avboka tider via 1177:s e-tjänster.
Regionen arbetar för en digitalisering av kallelseförfarandet via 1177.se, det sker via
samarbeten med Inera och Cosmic-kundgrupp.
I ärendet yttrar sig
Andreas Weiborn (M), Karin Thorborg (V), Helena Hagberg (L) och Denise Norström
(S).
I ärendet yrkar
Andreas Weiborn (M) bifall till motionen.
Karin Thorborg (V) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det under överläggningen framställts två olika yrkanden.
Ordföranden 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.

Reservation
Åsa Coenraads, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Gunnar Björnstad, Jenny
Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Stefan Oszak Bengtsson, Staffan Strid, Silvana
Enelo-Jansson, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Elin Johansson,
Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Mohammed Rashid, Tomas Martinsson, Anna Nygren
samtliga (M),
Helena Hagberg, Lars Alderfors, Ida Lindh, Anita Lilja Stenholm och Sam Haddad
samtliga (L),
Magnus Ekblad (C),
reserverar sig till förmån för Andreas Weiborns (M) yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2018-03-05

Glenn Andersson

Helena Hagberg

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2018-03-05 intygas:

Rätt utdraget intygas 2018-03-29

Andreas Engstedt

