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-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 23 september 2015
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 91

Motion om sociala medier
LTV 150340

Jenny Landernäs (M) föreslår i en motion inkommen 2015-03-11 att Landstinget
Västmanland tar fram en strategi för sociala medier samt skapar officiella konton på
sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och Instagram, samt att det tas
fram erforderliga rutiner och regelverk kring detta.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-04-22 § 28 b).
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget följer noga utvecklingen av användandet av sociala medier främst hos
andra landsting och regioner runt om i Sverige. Under 2015 pågår ett arbete med att
bli mer aktiv i sociala medier såsom motionären föreslår, där utgångspunkterna
rimmar väl med förslagen som ges i motionen. De fyra skisserade inriktningarna
kommer att vara; varumärket LTV, 1177 Vårdguiden – hälsa och vård,
arbetsgivarvarumärket och krisinformation.
Officiella konton för Landstinget Västmanland kommer att lanseras under hösten
2015. Arbetet med sociala medier ger oss ytterligare kanaler och forum vid sidan av
våra websidor och det traditionella pressarbetet. I arbetet krävs nya arbetsprocesser,
prioriteringar och allokering av resurser för att skapa den rimliga närvaro (kontorstid)
som media, allmänhet och kolleger kan förvänta sig.

I ärendet yttrar sig
Jenny Landenäs (M), Hans Jansson (V), Andreas Weiborn (M), Birgitta Andersson (C),
Malin Gabrielsson (KD) och Helena Hagberg (FP).
I ärendet yrkar
Hans Jansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Jenny Landernäs med flera yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
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Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Mohammed Rashid, Evelina Goderholt, Stephanie Bruksgård, Asta
Matikainen Lecklin, Elin Johansson, Mathias Goldkuhl, Susanne Henning, Jenny
Landernäs, Sten Linder, Carina Sjölund, Andreas Weiborn och Johan Widén(samtliga
M); Helena Hagberg, Anita Lilja Stenholm, Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson och Lars
Alderfors(samtliga FP) Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Magnus Kindbom och
Eleonor Westlund (samtliga C); Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell
(samtliga KD) reserverar sig till förmån för Jenny Landernäs yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2015-09-30

Glenn Andersson
Ordförande

Birgitta Andersson

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-09-30 intygas:

Rätt utdraget intygas 2015-10-02

Lotta Rajahalme

