PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100
Tid:

2016-05-30 kl. 13:00-16:30

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 82

Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar
från regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2015/438
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
1. Bifalla motionen samt att,
2. Kostnader för teknisk installation samt programvaror tas
ur styrelsens oförutsedda.
Sammanfattning
Mikael Ekvall med flera föreslår i motionen för att förbättra
kvalitén på websändningar från regionfullmäktige att:
 Region Jönköpings län ska sträva efter att
webbsändningarna från fullmäktige får ”Full High
Definition-kvalité” på 1080p.
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att
förbättra navigationsalternativen för
eftersändningstjänsten.
Underlag har tagits fram för en ny teknisk installation med en
uppgradering av programvaror. Tillgänglighetsaspekten har
lyfts och ska beaktas när installation och uppgradering
genomförs.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-04-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-16
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
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Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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MOTIONSSVAR
2016-06-14

RJL 2015/438

Regionfullmäktige

Motion – Förbättra kvalitén på
webbsändningar från regionfullmäktige
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 Bifalla motionen
 Kostnader för teknisk installation samt programvaror tas ur styrelsens
oförutsedda

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre samt
Lennart Karlsson samtliga Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till
regionstyrelsens arbetsutskott.
Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall med flera föreslår i motionen för att förbättra kvalitén på
websändningar från regionfullmäktige att:



Region Jönköpings län ska sträva efter att webbsändningarna från
fullmäktige får ”Full High Definition-kvalité” på 1080p.
Region Jönköpings län ser över möjligheterna att förbättra
navigationsalternativen för eftersändningstjänsten.

Region Jönköpings län har sedan flera år tillbaka sänt fullmäktiges sammanträden
via webben. Den teknik som initialt installerades för detta är i stort sett densamma
idag förutom uppgradering av kameror och sändningsserver.
Då tekniken hela tiden går framåt och nya tekniska möjligheter ges så fyller inte
dagens sändningar av fullmäktige den standard av Full-HD som interpellanterna
beskriver. Sändningarna behöver också, om möjligt, tillgodose tillgänglighetskrav
på text- och teckentolkning. För att uppnå beskriven teknisk standard behövs nya
installationer av programvara och teknik genomföras.
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Ekonomisk bedömning
Kostnader för teknisk utrustning som kameror, mixer, kablage med mera
beräknas till cirka 150 000 kronor och är en engångskostnad.
Till detta kommer en månadskostnad på cirka 12 000 kronor för
mjukvaruuppdateringar för sändning och möteshantering.
REGIONSTYRELSEN

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

