Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-29
Regionfullmäktige

§78
Digitalisering av Regionfullmäktiges sammanträden
RS170519
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 kallelse mötesadministration för förtroendevalda som har uppdrag inom
Region Hallands politiska organisation, dvs. regionfullmäktige, regionstyrelsen,
driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder ska ske digitalt via
läsplattor
 överflytta det ekonomiska ansvaret för läsplattorna till regionfullmäktiges
verksamhet
 genomföra budgetreglering rörande kostnaderna för läsplattorna enligt förslag
 i övrigt notera informationen.
Yrkande
Agnes Hulthén (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig i
övrigt Niklas Mattsson (KD).
Ärendet
Regionkontoret har på uppdrag av regionfullmäktiges presidium tittat på hur
regionfullmäktiges sammanträden och administrationen kring mötet ska kunna
effektiviseras genom en större digitalisering. De områden som man har konstaterat
behöver utvecklas är följande:
• Möteshantering – dvs. närvaro, talarlista, votering
• Digitaliserade kallelser
• Digitaliserad justering
Förslaget innebär bland annat att möteshanteringen digitaliseras fullt ut för de
regionfullmäktige, styrelsen och de nämnder som finns inom Region Halland samt att
läsplattorna som är förutsättningen för digitaliseringen kopplas till regionfullmäktige.
Anledningen till detta är att den övervägande delen av uppdragen har sin grund i att
man som förtroendevald är ledamot eller ersättare i regionfullmäktige. Med anledning
av detta görs också en budgetjustering.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 kallelse mötesadministration för förtroendevalda som har uppdrag inom
Region Hallands politiska organisation, dvs. regionfullmäktige, regionstyrelsen,
driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder ska ske digitalt via
läsplattor
 överflytta det ekonomiska ansvaret för läsplattorna till regionfullmäktiges
verksamhet
 genomföra budgetreglering rörande kostnaderna för läsplattorna enligt förslag
 i övrigt notera informationen.
Beslutsunderlag
 Paragraf 177 - Regionstyrelsen
 Tjänsteskrivelse Digitalisering av regionfullmäktige
Expedieras till
Samtliga nämnder
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-12-04

Diarienummer
RS170519

Förvaltning
Verksamhet/avdelning
Staffan Johansson
Kanslichef

Regionstyrelsen

Digitalisering av Regionfullmäktiges sammanträden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
Kallelse och mötesadministration för förtroendevalda som har uppdrag inom Region
Hallands politiska organisation, dvs. regionfullmäktige, regionstyrelsen, driftnämnder,
lokala nämnder och gemensamma nämnder ska ske digitalt via läsplattor,
Överflytta det ekonomiska ansvaret för läsplattorna till regionfullmäktiges
verksamhet,
att genomföra budgetreglering rörande kostnaderna för läsplattorna enligt förslag,
samt
i övrigt notera informationen.

Sammanfattning
Regionkontoret har på uppdrag av regionfullmäktiges presidium tittat på hur
regionfullmäktiges sammanträden och administrationen kring mötet ska kunna
effektiviseras genom en större digitalisering. De områden som man har konstaterat
behöver utvecklas är följande:
•
•
•

Möteshantering – dvs. närvaro, talarlista, votering
Digitaliserade kallelser
Digitaliserad justering

Förslaget innebär bland annat att möteshanteringen digitaliseras fullt ut för de
regionfullmäktige, styrelsen och de nämnder som finns inom Region Halland samt att
läsplattorna som är förutsättningen för digitaliseringen kopplas till regionfullmäktige.
Anledningen till detta är att den övervägande delen av uppdragen har sin grund i att
man som förtroendevald är ledamot eller ersättare i regionfullmäktige. Med anledning
av detta görs också en budgetjustering.

[Skriv text]

Bakgrund
Övergång till digitaliserad kallelse
I samband med utvecklingen av en digitaliserad ärendehantering inom
regionstyrelsen och nämnderna har det blivit allt mer uppenbart att
mötesadministrationen måste ske systematiserat och samordnat. Den väg som en
gång valdes var vid den tidpunkten rätt. Det vill säga att nämnderna utifrån sina
bedömda behov beslutade om införande av en digitaliserad mötesdistribution.
Utvecklingen har dock gått mot att behovet ser allt mer likartat ut oavsett om det är
på regionfullmäktigenivå eller på nämndsnivå.
Många av regionfullmäktiges ledamöter har också andra regionuppdrag där en
samlad digitaliserad mötesdistribution sker.
För att få till en samlad utveckling av den digitala mötesdistributionen föreslås att
regionens kallelser till de politiska organen ska ske via läsplattor som samtliga är
knutna till en organisation oavsett i vilken organisation den används. Lämpligast är
att detta sker genom en koppling till regionfullmäktige.
Regionkontorets förslag är därför att det beslutas att det ekonomiska anslaget för
läsplattorna kopplas till Regionfullmäktige. Det praktiska handhavandet sköts dock
som hittills via nämndernas och styrelsernas kanslier med stöd av RGS IT.

Digitaliserad möteshantering
För att kunna effektivisera fullmäktigemötena finns behov av att digitalisera
möteshanteringen vid själva sammanträdet. Det vill säga att det finns ett system som
tar hand om närvaroregistrering, talarlistor, votering och dylikt. Region Halland har
anmält intresse om att vara med att delta i utvecklingen av ett digitalt
möteshanteringssystem inom det ärendehanteringssystem som regionen använder.
Inriktningen är att ett sådant system kan tas i bruk i samband med den nya
mandatperioden. Fördelen med ett integrerat system överväger eftersom det då ger
möjligheter för samtliga politiska organisationer att tillämpa systemet. Detta gör också
att det i förlängning bör finnas möjligheter att koppla arvodeshanteringen till
möteshanteringen.

Digitaliserad justering
Ur ett rättsäkerhetsperspektiv är en digitaliserad justering av högsta prioritet eftersom
en fördröjd justering kan innebära att beslut inte äger giltighet. Regionkontoret har för
avsikt att återkomma med förslag till införande av elektronisk justering för protokoll.

Budgetreglering
Kommunberedningen överenskom inför förra mandatperioden att de kommunala och
regionala organisationerna har rätt att använda varandras plattor om den politiska
företrädaren har uppdrag på både kommunal och regional nivå.

[Skriv text]

Vid genomgång av samtliga nämnder har det konstaterats att förutom vad gäller
regionstyrelsen så använder ungefär hälften av ledamöterna/ersättarna plattor som
”ägs” av en annan organisation – ibland inom Region Halland, ibland via Hallands
kommuner.
Både under förutvarande och nuvarande mandatperiod har denna bild varit
någorlunda statiskt vilket gör att det finns skäl att tro att denna bild även kommer att
fortsätta under de kommande mandatperioderna.
Regionkontoret har därför gjort en beräkning som teoretiskt innebär att kostnaden för
hälften av läsplattorna för en nämnd överflyttas till regionfullmäktige.
De nämnder som inte tagit beslut om läsplattor görs motsvarande överflyttning som
motsvarar kostnaden för distribution med vanlig post gång. I den kostnaden
inkluderas porto, kuvert och tryckkostnad.
Den årliga kostnaden för en platta beräknas till 3138 kronor. Beräkningen bygger på
en treårig drifttid samt ett månadsabbonnemang på 99 kronor/månad.
Kostnaden för distrubition via vanlig postgång beräknas till cirka 5000 kronor per
lokal nämnd och cirka 10.000 per driftnämnd.
Med denna beräkning skulle följande budgetreglering ske
Regionstyrelsen
DN Kultur och skola
DN Ambulans, diagnostik och hälsa
DN Hallands sjukhus
DN Närsjukvården (arbetsutskottet plattor)
DN Psykiatri
LN Laholm (presidiet plattor)
LN Halmstad (presidiet plattor)
LN Falkenberg
LN Hylte
LN Varberg
LN Kungsbacka
GN Hemsjukvård och hjälpmedel
GN Patientnämnden

47.000:16.000:25.000:28.000:19.000:25.000:11.000:11.000:13.000:13.000:13.000:13.000:10.000:10.000:-

Dvs. sammanlagt 254 tkr. tillförs regionfullmäktige.
Utöver detta tillkommer en kostnad för de förtroendevalda inom fullmäktige och
nämnderna som inte har tillgång till platta. Denna kostnad är beräknad till cirka 100
tkr. Förslaget är att denna kostnad finansieras inom regionfullmäktiges verksamhet i
och med en förändrad annonsering som innebär kostnadsreduceringar.

[Skriv text]

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
För regionen i sin helhet innebär förslaget något högre kostnader för själva
mötesdistributionen. Den utökade kostnaden regleras dock mot att ändring av
annonsering av fullmäktiges sammanträden föreslås förändras vilket i sig innebär
kostnadsreduceringar.
Regionkontoret

Catarina Dahlöf
regiondirektör
Bilaga:
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-08

§177
Digitalisering av Regionfullmäktiges sammanträden
RS170519
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att






kallelse och mötesadministration för förtroendevalda som har uppdrag inom
Region Hallands politiska organisation, dvs. regionfullmäktige,
regionstyrelsen, driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder
ska ske digitalt via läsplattor
överflytta det ekonomiska ansvaret för läsplattorna till regionfullmäktiges
verksamhet
genomföra budgetreglering rörande kostnaderna för läsplattorna enligt förslag
i övrigt notera informationen

Ärendet
Regionkontoret har på uppdrag av regionfullmäktiges presidium tittat på hur
regionfullmäktiges sammanträden och administrationen kring mötet ska kunna
effektiviseras genom en större digitalisering. De områden som man har konstaterat
behöver utvecklas är följande:
• Möteshantering – dvs. närvaro, talarlista, votering
• Digitaliserade kallelser
• Digitaliserad justering
Förslaget innebär bland annat att möteshanteringen digitaliseras fullt ut för de
regionfullmäktige, styrelsen och de nämnder som finns inom Region Halland samt att
läsplattorna som är förutsättningen för digitaliseringen kopplas till regionfullmäktige.
Anledningen till detta är att den övervägande delen av uppdragen har sin grund i att
man som förtroendevald är ledamot eller ersättare i regionfullmäktige. Med anledning
av detta görs också en budgetjustering.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att




kallelse och mötesadministration för förtroendevalda som har uppdrag inom
Region Hallands politiska organisation, dvs. regionfullmäktige,
regionstyrelsen, driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder
ska ske digitalt via läsplattor
överflytta det ekonomiska ansvaret för läsplattorna till regionfullmäktiges
verksamhet
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genomföra budgetreglering rörande kostnaderna för läsplattorna enligt förslag
i övrigt notera informationen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Digitalisering av regionfullmäktige

Expedieras till
Samtliga nämnder

Vid protokollet
Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 46
Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

