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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 19

Motion om återinförande av Regionens dag
Andreas Weiborn, Elin Johansson, Stephanie Bruksgård och Mikael Andersson Elfgren,
alla (M), föreslår i en motion inkommen 2017-08-09 att Region Västmanland återinför
konceptet "Regionens dag" och genomför detta årligen.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-09-27 § 102 f).
Regionstyrelsens yttrande
Syftet med Landstingets dag har varit att sprida kunskap om landstinget och visa upp
den mångfacetterade och intressanta verksamhet som bedrivs samt att bidra till att
stärka medarbetarnas stolthet.
Att skapa strategiska mötesforum som bidrar till att öka stoltheten bland
medarbetare och ett ökat förtroende bland medborgare är en del av regionens
varumärkesarbete. Mötesforum kan vara fysiska eller digitala. De kan vara
permanenta eller tillfälliga. När det gäller syftet att öka stoltheten hos egna
medarbetare, har både arbetet med att tydliggöra arbetsgivarvarumärket och
lanseringen av de digitala/sociala mötesforumen (främst vastmanland.se, Facebook
och Instagram) starkt bidragit till känslan av stolthet. Det är ett relativt
kostnadseffektivt sätt att kommunicera som varar över tid. Via Instagram kan
verksamheterna till exempel själva visa upp sin verksamhet. Invånarnas kunskap om
regionen hanteras via till exempel Facebook. Fördelen med digitala/sociala
mötesforum är att de är platsoberoende.
Närvaro i digitala/social medier behöver ibland kompletteras med fysiska event. Dock
är det tveksamt om ett större ”öppet hus” för invånare är lika effektivt; det är
framför allt svårt att mäta vad en så stor investering ger målgrupperna. Ett mer
målgruppsanpassat sätt är att ”öppet hus” arrangeras lokalt med särskilda teman för
målgrupper med uttalade intressen. Event för medarbetare kan vara öppet för alla.
Redan idag arrangeras temadagar där invånare är välkomna exempelvis
”Patientsäkerhetens dag, ”Hjälpmedelsdagen” och temaveckan ”Tillsammans för
psykisk hälsa”.
Landstingets dag har genomförts två gånger, 2010 och 2013. Efter dessa har inget
liknande event genomförts, men inte heller formellt lagts ner, utan varit ”vilande”.
Regionen ser kontinuerligt över vilka strategiska forum/event det finns behov av,
utifrån ovan givna förutsättningar.
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I ärendet yttrar sig
Andreas Weiborn (M), Mikael Andersson Elfgren (M), Stephanie Bruksgård (M), Elin
Johansson (M), Denise Norström (S), Barbro Larsson (C), Dan Avdic Karlsson (V), Arvid
Hedeborg (S) och Silvana Enelo-Jansson (M).
I ärendet yrkar
Andreas Weiborn med flera (M) och Barbro Larsson (C) bifall till motionen
Denise Norström (S) och Dan Avdic Karlsson (V) bifall till regionstyrelsens förslag till
beslut.
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. Omröstning begärs.
Ordförande föreslår följande omröstningsordning: Den som stödjer regionstyrelsens
förslag till beslut röstar JA och den som stödjer Andreas Weiborns (M) med fleras
yrkande röstar NEJ. Fullmäktige godkänner ordningen.

Bilaga 5

Omröstningsresultat
Efter avslutad omröstning konstaterar ordförande att 43 ledamöter röstat JA och 29
ledamöter röstat NEJ, 5 ledamöter var frånvarande. Ordförande finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

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, Sam Haddad samtliga
(L),
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Barbro Larsson, Anna-Lena Jansson samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell samtliga (KD),
reserverar sig till förmån för Andreas Weiborn (M) med fleras yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
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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
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