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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 18 februari 2015
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 15

Motion om appar
LTV 140540

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2014-05-13 att landstingsstyrelsen ska få i uppdrag


att i samarbete med representanter för olika yrkeskårer inleda ett arbete för att
utvärdera och sprida kunskap om relevanta appar, samt



att utreda behovet av ett gemensamt förhållningssätt kring appar, gärna i samarbete med annat landsting.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2014-06-17 § 60.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget Västmanland har en beslutad systemförvaltningsmodell där utveckling
och förvaltning av IT-stöd sker i nära samarbete mellan kärnverksamheten och ITverksamheten inom så kallade systemförvaltningsobjekt. Inom flera systemförvaltningsobjekt planeras eller pågår arbete med att införa appar under kontrollerade
former. Dessa appar tillhandahåller funktionalitet för att stödja en viss process inom
en verksamhet och anskaffas och förvaltas som övriga IT-system inom Landstinget
Västmanland.
Utvecklingen av fristående och allmänt tillgängliga appar går mycket snabbt, nya
appar tillkommer och befintliga uppdateras och förändras. Detsamma gäller de
enheter (telefoner och plattor) som apparna körs på, vilket medför ytterligare
komplexitet vid eventuell verifiering av funktionalitet. I de fall syftet med appar faller
under regelverket för medicintekniska produkter ställs ytterligare krav på hantering.
Landstingsstyrelsens bedömning är därför att det skulle vara ytterst tids- och kostnadskrävande att över tid försöka säkerställa informationens och funktionalitetens
riktighet i fristående och allmänt tillgängliga appar.
I ärendet yrkar
dels Hans Jansson (V) bifall till styrelsens förslag,
dels Malin Gabrielsson (KD) med flera bifall till motionen,
dels Birgitta Andersson (C) att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att styrelsen har
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
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Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD); Tomas Högström,
Hans Strandlund, Mikael Andersson Elfgren, Gunnar Björnstad, Stephanie Bruksgård,
Kerstin Falkland, Staffan Strid, Hans Eljansbo, Louise Eriksson, Mathias Goldkuhl,
Susanne Henning, Jenny Landernäs, Fredrik Larsson, Sverre Linton, Ola Saaw, Andreas
Weiborn och Johan Widén (samtliga M); samt Helena Hagberg, Lars Aldefors, Anita
Stenholm-Lilja, Ida Lindh och Bengt-Åke Nilsson (samtliga FP) reserverar sig till
förmån för Malin Gabrielssons yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

