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Svar på medborgarförslag från Anna Olofsson Frestadius
om att fullmäktiges webbsändning ska göras tillgänglig
för alla medborgare
Anna Olofsson Frestadius har lämnat in ett medborgarförslag om att göra
regionfullmäktige tillgängligt för alla medborgare genom att transkribera
det som sägs och publicera detta på Region Jämtland Härjedalens
webbplats.
Att transkribera tal från ett sammanträde innebär att överföra det talade
språket till skriftlig form. Transkribering används idag främst av
forskarvärlden som transkriberar intervjuer och liknande. Andra områden,
till exempel rättsväsendet, använder sig av transkribering av förhör,
vittnesmål och liknande. Även Sveriges riksdag använder sig av
transkribering för framställandet av så kallade snabbprotokoll som kan
publiceras bara timmar efter avslutat sammanträde. Idag är det dock inga
landsting/regioner som använder sig av transkribering av sina
sammanträden då kostnaden ses som alltför stor.
Det finns i huvudsak tre sätt att genomföra transkribering av
regionfullmäktiges sammanträden:
1. Direkttranskribering – innebär att transkriberingen sker under
pågående sammanträde. Här arbetar flera sekreterare samtidigt
med att fånga upp vad som sägs.
2. Transkribering i efterhand – innebär att sekreterare i efterhand har
tillgång till ljudfil och utifrån denna transkriberar sammanträdet.
3. Köp av transkriberingstjänst via extern part – innebär att
ljudupptagningsutrustning hyrs, sammanträdet spelas in och
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ljudfilerna sedan skickas till ett företag som är specialiserat på
transkribering.
Att transkribera ett sammanträde är en omfattande process som kräver
personella resurser. Ett fullmäktigesammanträde vid Region Jämtland
Härjedalen har i genomsnitt en effektiv mötestid på 13 timmar, vilket gör
att en fullständig transkribering av sammanträdet riskerar att ta lång tid i
anspråk. Resultatet skulle även bli ett väldigt omfattande och
oöverskådligt textmaterial.
Att transkribera sammanträdet på plats skulle kräva flertalet sekreterare
som parallellskriver, dessa personella resurser finns inte idag hos Region
Jämtland Härjedalen. Om transkribering istället sker i efterhand går det
att kalkylera på en halvtidstjänst som skulle kosta cirka 250 000 kr per år
inklusive sociala avgifter.
Ett företag som är specialiserat på transkribering, fakturerar i genomsnitt
2 000 kronor per inspelad timme. Därtill kommer tillägg för flera talare,
hyra av ljudupptagningsutrustning med mera. Detta ger en minsta
årskostnad på cirka 130 000 kronor medan en mer verklig kostnad torde
ligga på cirka 160 000 kronor.
Redan idag uppfyller Region Jämtland Härjedalen kommunallagens krav
på offentliga sammanträden för regionfullmäktige.
I Region Jämtland Härjedalens värdegrund framgår också att regionen ska
utveckla insatser som ger alla ökad möjlighet till insyn och delaktighet i
organisationens verksamhet. Som en konsekvens av detta går det att följa
regionfullmäktiges sammanträden antingen via Region Jämtland
Härjedalen webbsändning eller på plats i möteslokalen. Utöver detta
publiceras samtliga möteshandlingar på Region Jämtland Härjedalens
hemsida en vecka före sammanträdet så att allmänheten har möjlighet att
läsa in sig på de aktuella ärendena som ska föredras och beslutas.
Samtliga protokoll publiceras också på regionens hemsida efter justering.
Att verka för en tillgänglighet för alla medborgare skulle inte bara
innebära transkribering av sammanträden. Det skulle också innebära att
möten till exempel borde teckentolkas och att transkribering också borde
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ske på minoritetsspråk, vilket kräver ytterligare ekonomiska och
personella resurser. Vid omvärldsorientering konstateras att Region
Jämtland Härjedalen har en likvärdig tillgänglighet som övriga
landsting/regioner vid offentliga sammanträden. Slutsatsen blir därför att
Region Jämtland Härjedalen redan idag ger goda förutsättningar för
tillgänglighet och transparens när det gäller medborgerlig insyn och
möjlighet att närvara vid/tillgodogöra sig regionfullmäktiges
sammanträden
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