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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 17 april 2013
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 49

Motion om e-rationalisering av Landstinget Västmanlands protokoll
Dnr LTV 130110

Andreas Weiborn (M) föreslår i en motion inkommen 2013-01-29 att i första hand
protokoll ska sluta tryckas för distribution inom den politiska organisationen och att
distributionen ska ersättas av en e-anpassad lösning.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2013-02-20 § 8 e.
Landstingsstyrelsens yttrande
Kopiering och distribution av handlingar på papper är både tids- och resurskrävande
och är inte heller ur miljöhänseende en bra lösning. Därför har landstingsstyrelsen
sedan våren 2012 övergått till en lösning med elektronisk distribution av
möteshandlingar och protokoll via läsplattor. Kostnaderna för tryck, kuvert och porto
har naturligtvis minskat medan kostnader för läsplattor, program och support har
tillkommit. Uppskattningsvis har dock övergången inte lett till ökade kostnader, och
hanteringen har blivit enklare och mindre tidskrävande. Sammantaget har alltså
arbetssättet fungerat bra och skulle kunna utvidgas till att omfatta fler. Ett rimligt
nästa steg är att lösningen utökas till att gälla utskick av landstingsfullmäktiges
handlingar till ordinarie ledamöter i landstingsfullmäktige. Frågan om en utredning av
denna fråga behandlas även i samband med motion LTV 121117, Läsplattan sparar
kronor.
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige slås fast att landstingsstyrelsen och
landstingets revisorer ska tillställas hela protokollet. Landstingsstyrelsen har redan i
dag tillgång till protokollet elektroniskt via sina läsplattor, och det finns inget hinder
för att landstingets revisorer får protokollet via e-post i stället för på papper.
Ersättarna får i dag protokollet i pappersform, men även de kan i stället få
protokollet via e-post.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Andreas Weiborn (M).
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

bifalla motionen.
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Helen Jacobsson, mötessekreterare

Justerat 2013-04-24

Glenn Andersson

Linnéa Landerstedt

Ordförande, exkl § 34 att-sats 3

Ordförande, § 34 att-sats 3

Helena Hagberg

Roy Cederbäck

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2013-04-25 intygas:
Helen Jacobsson

Rätt utdraget intygas 2014-09-04

(Lotta Rajahalme)
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