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Landstingsstyrelsen

Införande av läsplattor för distribution och
läsning av politiska handlingar
Bakgrund
Önskemål om att digitalisera och effektivisera processerna kring de handlingar
som skickas ut till förtroendevalda inför varje politiskt möte har funnits sedan en
längre tid. Distributionen av handlingar till olika politiska mötesforum sker idag
traditionellt via pappershantering. Målet är att komma ifrån denna hantering och
istället distribuera handlingar men även andra tjänster digitalt. Vinsterna är många
ur både ett ekonomiskt- men även ett tids- och miljöperspektiv.
En satsning på detta innebär att man sparar in portokostnader och bidrar till en
positiv miljöpåverkan i och med kraftigt minskad pappersförbrukning. Samtidigt
lösgörs personalresurser eftersom kopiering och manuell hantering i dagsläget är
tidsmässigt omfattande.

Genomförande av pilot samt enkätundersökning
Under hösten 2011 har planeringsdelegationens ordinarie ledamöter inklusive
berörda tjänstemän försetts med läsplattor för distribution av handlingar digitalt
till planeringsdelegationens sammanträden.
En uppföljande enkätundersökning har övervägande visat positiva svar kring
hantering av digitala handlingar, läsbarhet, möjlighet till noteringar i handlingar m
m. Flertalet användare nyttjar även andra funktioner som till exempel e-post,
kalender, söka/läsa från internet/intranätet. Det framgår dock att större dokument
till ex budget, årsredovisning etc fortfarande behövs i pappersform. Enkäten visar
i övrigt en stor nöjdhet och merparten av de tillfrågade tycker att ett utökat
införande kan genomföras med digitala handlingar till landstingsstyrelsen.
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Ekonomi
Med ett fortsatt införande av läsplattor till planeringsdelegationen och
landstingsstyrelsen så kommer kostnader för kopiering, porto och manuell
hantering av sammanträdeshandlingar att minska. Enbart kostnaden för att kopiera
och distribuera handlingar till dessa båda sammanträdesforum uppgår till cirka
210 000 kronor/år. Den totala kostnaden för kopiering och tryck av politiska
handlingar uppgår till mer än 500 000 kronor/år.
Ett införande av läsplattor till landstingsstyrelsen m fl skulle totalt innebära
38 st läsplattor á 5 500:-. I detta ingår programvara för distribution av handlingar,
samt ett mobilt abonnemang för 3G. Fortlöpande kostnad för 2013 och framåt är i
dagsläget 200 kronor/läsplatta och avser mobilabonnemanget.

Aktuellt och förslag till implementering av fler läsplattor
Samtliga ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsen inklusive samtliga ersättare och
berörda gruppledare föreslås förses med läsplattor för att helt komma bort ifrån
distribution av handlingar i pappersform. Ett införande enligt ovan gör att även
landstingsstyrelsens delegationer kan distribuera sina handlingar digitalt.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att sammanträdeshandlingar till landstingsstyrelsens sammanträden ska ersättas
av digitalt distribuerade handlingar på läsplatta,
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Införandet av läsplattor för distribution och läsning av
politiska handlingar
Ett förslag till implementering av digitalt distribuerade
handlingar till läsplatta för landstingsstyrelsens
sammanträden har tagits fram.
Vid ärendets beredning beslutas om fortsatt beredning av
ärendet inför landstingsstyrelsens beslut.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
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