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§ 19 

Motion 10-2019 om ett modernt 
regionfullmäktige 
Dnr 1936-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

1. Motionen bifalls 

2. Finansiering sker via regionfullmäktiges budget.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionfullmäktige har i sin strategiska plan 2020-2022 angett att digitali-

sering är ett av de viktigaste verktygen för förnyelse och regionen arbetar ak-

tivt med att införa nya digitala lösningar både inom vården och i övrig verk-

samhet. Regionfullmäktige beslutade i april 2017 om införande av digitala 

sammanträden och angav då att en fortsatt digitalisering skulle ske. Som ex-

empel angavs införande av en teknisk hantering av fullmäktiges sammanträ-

den med bland annat digitala voteringar och reservationer. 

Sammanfattning 
Maria Holmquist Ek (V) föreslår i en motion att regionfullmäktiges sam-

manträden utrustas med modern teknik, och anför att det finns tekniska lös-

ningar som gör sammanträdena smidigare och tydligare för ledamöter och 

åhörare.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla det liggande förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att 

regionstyrelsen bifaller förslaget.  

Ärendet 
Regionfullmäktiges sammanträden saknar många av de tekniska stöd som 

finns i andra kommuners och regioners fullmäktige. Maria Holmquist Ek (V) 

hänvisar i sin motion till att ledamöterna i regionfullmäktige behöver räcka 

upp handen för att begära ordet vilket inte alltid hinner uppfattas av presidiet 

vilket kan påverka talarordningen. Ledamöterna kan heller inte från sina 

platser följa med i vem som står i tur att tala och det upplevs svårt att få en 

överblick när ett replikskifte bryter talarordningen. 

Det finns olika tekniska lösningar för att underlätta fullmäktiges sammanträ-

den, som minskar administrationen och snabbar på sammanträdena. Funkt-

ioner finns för närvaro, ersättares tjänstgöring, omröstningar, talarordning 

och repliker. Dessa tekniska lösningar kan även göra webbsändningarna från 
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fullmäktiges sammanträden mer tittarvänliga samt att de möjliggör uttag av 

rapporter över t.ex. närvaro och voteringar. 

Kostnaden för en teknisk lösning beräknas till cirka 80 000 kr per år efter 

implementation, vilken uppskattas till ca 30 000 kr.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

  


