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Landstingsstyrelsen

Införande av läsplattor till landstingsfullmäktiges
ledamöter och ersättare
Bakgrund
Landstingsstyrelsen och dess delegationer har sedan drygt ett år tillbaka fått
politiska handlingar digitalt via läsplatta. Distribution och möteshantering av
digitala handlingar har gått mycket bra och har varit fördelaktigt ur både ett
ekonomiskt-, miljö- och tidsmässigt perspektiv. Totalt har idag 31 stycken
ledamöter i landstingsstyrelsen, inklusive ersättare samt gruppledare, läsplattor.

Digitala handlingar till landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges presidium har vid överläggningar med gruppledarna under
hösten 2012 framfört önskemål om distribution och digitalisering av handlingar
även till landstingsfullmäktiges sammanträden. Detta innebär även att de politiska
utskotten och patientnämnden får möjlighet att distribuera sina handlingar digitalt.
Landstingets revisorer har redan motsvarande lösning som landstingsstyrelsen
infört.
Totalt rör det sig om cirka 95 stycken läsplattor då önskemål finns att även
1:e ersättare ska erhålla handlingarna digitalt, samt att det till varje partigrupp
lämnas 1-2 plattor för att nyttjas till de 2:e ersättare som mer frekvent deltar i
landstingsfullmäktiges sammanträden.
Landstinget är även aktiv deltagare i det E-råd som bildats för länet. En diskussion
pågår kring hur Landstinget och länets kommuner kan hitta en gemensam lösning
för distribution av politiska handlingar som innebär att man som förtroendevald
inte ska behöva ha dubbla uppsättningar av läsplattor för politiska uppdrag i
Landsting och kommun.

Ekonomisk bedömning
En ekonomisk bedömning av kostnader och besparingar baseras på att digitala
handlingar ersätter nuvarande hanteringar för:
o 9 sammanträden för landstingsfullmäktige/år
o 41 sammanträden för landstingsfullmäktiges utskott/år
o 7 sammanträden för patientnämnden/år
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Vid mätningar visar det sig att vi skickar ut drygt 400 kg handlingar/år inför
fullmäktiges sammanträde och där varje utskott skickar ut ungefär 40-45 kg
handlingar/år till sina sammanträden.
Tabell: Nettokostnadsbedömning
Kostnader
Anskaffning 95 läsplattor
Mobilt bredband
Readdle-PDF expert
Summa
Besparingar
Porto/papper
fullmäktige
utskott/patientnämnd
Arbetstid
fullmäktige
utskott/patientnämnd

a-pris/volymer

2013

2014

2015

3 800
160/mån
40/mån

360 000
120 000
480 000

230 000
230 000

230 000
230 000

20 000/utskick
9 möten
3 000/utskick
48 möten

-90 000

-180 000

-180 000

-70 000

-140 000

-140 000

25 timmar per möte =
225 timmar
3 timmar per möte
= 144 timmar

-65 000

-110 000

-110 000

- 70 000
-500 000
-270 000

-70 000
-500 000
-270 000

- 35 000
Summa
-260 000
Nettokostnad
220 000 1)
1) För 2013 bedöms kostnader o intäkter avser ett halvt år

Införandet att läsplattor föranleder förändring av utgiftsramarna genom att
kostnaden för politisk verksamhet ökar medan besparing uppstår inom
landstingets kansli.
Införandet av läsplattor skapar mervärde då aktuella men även äldre
sammanträdeshandlingar alltid finns tillgängliga. Samtliga förtroendevalda
erhåller även en e-post-adress i Landstingets domän vilket säkrar och
effektiviserar kommunikationen.
En annan positiv effekt är att det ur miljösynpunkt kommer att förbrukas betydligt
mindre pappersmängder.

Mobil strategi och tillämpning
De läsplattor som finns inom Landstingets politiska verksamhet ska följa den
mobila strategin och dess riktlinjer för att kunna säkra upp att politiska handlingar
distribueras på ett säkert sätt och att utrustning och programvaror hanteras på rätt
sätt.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att sammanträdeshandlingar till landstingsfullmäktig och dess utskotts
sammanträden ersätts med digitalt distribuerade handlingar på läsplatta,
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att utgiftsramen för politisk verksamhet höjs med 480 000 kronor och ramen för
ersättning till Landstingets kansli sänks med 260 tkr.
att 220 000 kronor anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 33-58
Tid:

2013-03-19 09:00-12:25

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 43
Dnr
LJ2013
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Införande av läsplattor till landstingsfullmäktiges
ledamöter och ersättare
Föreligger förslag till införande av läsplattor till
landstingsfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att sammanträdeshandlingar till landstingsfullmäktige och
dess utskotts sammanträden ersätts med digitalt
distribuerade handlingar på läsplatta,
att utgiftsramen för politisk verksamhet höjs med 480 000
kronor och ramen för ersättning till Landstingets kansli
sänks med 260 000 kronor.
att 220 000 kronor anvisas ur anslaget för oförutsedda
utgifter.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

