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§ 176 

Införande av politikerportal 
Dnr 972-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut: 

1. En politikerportal införs för en samlad ingång till information och sy-

stem för förtroendevalda i Region Norrbotten. 

2. Förvaltningskostnader från år 2 beräknas till 800 tkr (minus kostnaden 

på ca 80 tkr för voteringssystemet som tidigare beslutats om), och finan-

sieras via regionfullmäktiges budget.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Förtroendevalda har behov av att ha gällande information och system sam-

lade och lättillgängliga. Politikerportalen blir ett funktionellt komplement till 

fullmäktiges beslut 2017 om att införa digitala sammanträden.  

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2017-04-26 § 37 att införa digitala sammanträ-

den. I ärendet beskrivs målet med att regionen ska införa en politikerportal 

som ger den förtroendevalde en väg in till allt som behövs för att kunna ut-

föra sitt uppdrag och där hela sammanträdesadministrationen hanteras sam-

lat.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla det liggande förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att 

regionstyrelsen bifaller förslaget.  

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2017-04-26 § 37 att införa digitala sammanträ-

den. I ärendet beskrivs målet med att regionen ska ha en politikerportal som 

ger den förtroendevalde en väg in till allt som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag och där hela sammanträdesadministrationen hanteras samlat.  

Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 § 18 att bifalla en motion om att 

regionfullmäktiges sammanträden ska utrustas med modern teknik, och att 

finansiering ska ske via regionfullmäktiges budget.  

Bland de behov som identifierats finns bland annat systemstöd för debatter 

och votering, enhetliga e-postadresser, kontorsstöd (distansmöten, chatt, 

läsa/skriva dokument, kalendrar mm), tillgång till personalsystem för rese-

räkningar och andra ersättningar samt digital protokollsjustering.  
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För att tillmötesgå dessa behov föreslås bland annat följande åtgärder. En 

webbplats (politikerportalen) implementeras, som innehåller digitala tjäns-

ter/system och information som de förtroendevalda behöver för att utföra sitt 

uppdrag. Politikerportalen ska vara åtkomlig via www.norrbotten.se, där de 

förtroendevalda autentiserar sig via tvåfaktorsinloggning. Ett systemstöd för 

debatt och votering införskaffas och kopplas till politikerportalen. Förtroen-

devalda förses med Office-licenser så att de kan hantera e-post, kalendrar 

och få tillgång till video- och chattfunktion. För förenklad administration får 

förtroendevalda enhetliga e-postadresser, gemensamma kalendrar och möj-

lighet till digital protokolljustering.  

I projektkostnader ingår bland annat projektarbete (projektledning, imple-

mentering och finansiering) samt inköps- och licenskostnader. I förvalt-

ningskostnader ingår licenskostnader samt förvaltning och underhåll i för-

valtningsobjektet.  

Projektkostnaderna för införande av politikerportalen beräknas till 1,5 mkr 

och finansieras via regionens IT-budget samt statsbidrag. Förvaltningskost-

naderna från år 2 beräknas till 800 tkr/år och finansieras via regionfullmäkti-

ges budget.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionfullmäktiges protokoll 2017-04-26 § 37 

Regionfullmäktiges protokoll 2020-02-12 § 18 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Digitaliseringsdirektör 

Divisionschef Länsteknik 

  

http://www.norrbotten.se/

