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1 Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade 1996-04-24—25, § 96 om projekt demokrati 2000.
Projektet innebar att bärbara datorer ställdes till förfogande för fullmäktiges ledamöter och
ledamöterna utbildades i datorkunskap. Förutom datorerna tillhandahölls modem och
skrivare. Datorerna var utrustade med programvaror för ordbehandling, presentationer och
kalkyl samt kommunikation. Förtroendevalda fick också tillgång till landstingets mailsystem
First Class och tilldelades e-postkonton i systemet. Landstingets revisorer och
patientnämndens ledamöter anslöts senare till projektet.
Syftet med projektet var att skapa möjligheter för att utveckla och effektivisera de
förtroendevaldas uppdrag genom att ge politikerna bra beslutsunderlag, skapa bra
beslutstöd för politikerna, skicka handlingar till politikerna och att för den enskilde
politikern rationalisera sitt eget arbete.
De förtroendevalda skulle kunna öka kontaktytorna mot andra och minska tiden för rutiner.
Mediet skulle också kunna vara en del i utvecklingen av nya former för politiskt arbete. Här
tänkte man i första hand på att skapa arenor att föra politisk debatt på. Målet var således
mera tid till politik genom snabbare och lättillgängligare information och snabbare kontakt
med andra. För landstinget skulle investeringen i datorerna på sikt skulle behovet av att
skicka handlingar på papper upphöra och ersättas med elektroniskt överförd information.
Distributionen av pappershandlingar till landstingets politiska organ har nu upphört. Ett
arbete pågår inom förvaltningen för att förbättra systemen för säker och enkel distribution
av handlingar.
De bärande idéerna bakom beslutet att tillhandahålla datorer är numera i stort sett
överspelade. Samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen har medfört ett annat sätt
att förhålla sig till informationsanskaffning och överföring. Från datorerna och telefonerna
har utvecklats nya kommunikationsplattformar. Utvecklingen har kommit så långt att
kommunikationsplattformar är så gott som var mans egendom.

2 Tillgång till datorer och plattformar för
kommunikation
Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige och ordinarie ledamöter i nämnder samt regionens
revisorer kan vid behov få tillgång till dator eller annan plattform för informationsinsamling
och kommunikation i syfte att få tillgång till regionens handlingar och skapa handlingar för
det politiska uppdraget.
Den förtroendevalde får låna en utrustning från det av regionen vid tidpunkten för begäran
upphandlade sortimentet. Datorn ska vara utrustad för anslutning till nätverk och med
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teknik för videosamtal samt med programvaror för ordbehandling, presentationer och
kalkyl. Övriga kommunikationsplattformar ska vara utrustade för anslutning till nätverk och
med teknik för videosamtal.
Utrustningen hanteras inom ramen för regionens IT-funktion och ska vara anpassad till och
följa det som gäller för IT-utrustning inom Region Jämtland Härjedalen



IT-policy
Riktlinjer för IT-säkerhet användare

Regionen begränsar enligt Riktlinjer för säkerhet IT-infrastruktur lokala rättigheter på
klientarbetsplatser för att uppnå en god säkerhet i IT-miljön. Syftet med detta är att inte
äventyra säkerheten. Höga behörigheter kan leda till att användaren orsakar oavsiktliga eller
avsiktliga säker¬hetsincidenter.
Av informationssäkerhetsskäl får den förtroendevalde inte installera andra program än de
som ingår i den av regionen centralt fastställda avbild som gäller för samtliga användare
inom region Jämtland Härjedalen.
Förtroendevald har tillgång till regionens helpdesk för support av utrustningen.
Fullmäktiges presidium får efter ansökan från den förtroendevalde, om det av särskilda skäl
krävs, besluta att förtroendevald ska få annan utrustning än den som finns i regionens
upphandlade sortiment. Har sådant beslut meddelats har den förtroendevalde inte tillgång
till helpdesk för support eller hantering av utrustningen utan den förtroendevalde får själv
ombesörja och bekosta detta. Tillhandahållna programvaror ska dock uppdateras.

3 Tillgång till e-postkonton
Ordinarie ledamöter och ersättare i regionfullmäktige och ordinarie ledamöter i nämnder
samt regionens revisorer ska få tillgång till e-postkonton i regionens e-postsystem.

4 Tillgång till mobilt bredband
Fullmäktiges presidium får besluta om vilka förtroendevalda som har behov av och därmed
ska ha tillgång till mobilt bredband från regionen.

5 Tillgång till mobiltelefon
Fullmäktiges presidium får besluta om vilka förtroendevalda som har behov av och därmed
ska ha tillgång till mobiltelefon från regionen.
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6 Tillgång till Citrix
Uppkoppling till Citrix innebär att man har åtkomst till alla system som inte i sig kräver
ytterligare inloggning med lösenord.
De förtroendevalda som har egen arbetsplats i regionen ska få tillgång till Citrix. Därutöver
ska förtroendevalda som behöver tillgång till systemet få tillgång till det för att fullgöra sitt
uppdrag såsom att attestera räkningar.
Fullmäktiges presidium får besluta om vilka övriga förtroendevalda som har behov av och
därmed ska få tillgång till Citrix.

7 Särskilt om förtroendevalda med
uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid
Förtroendevalda med uppdrag på heltid ska ha arbetsplats i regionen utrustad med den
utrustning som behövs för att fullgöra uppdraget. Vägledande ska vara den utrustningsnivå
som gäller för ledande tjänsteman i regionen.
Förtroendevalda med uppdrag på betydande del av heltid som har tillgång till arbetsplats i
regionen ska ha den utrustning på arbetsplatsen som behövs för uppdraget.

8 Politiska sekreterare
Politiska sekreterare ska få tillgång till e-postkonton i regionens e-postsystem.
Politiska sekreterare som är anställda av regionen ska få tillgång till dator eller annan
plattform för informationsinsamling och kommunikation, mobilt bredband och
mobiltelefon från regionen. Utrustningen bekostas från det anslag för övriga kostnader som
ingår i stödet till politiska sekreterare.
De politiska sekreterare som behöver det för att fullgöra sitt uppdrag får ha tillgång till
Citrix.
Regionstyrelsen får besluta om vilka övriga politiska sekreterare som har behov av och
därmed ska få tillgång till Citrix.
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9 Övrigt
För användning av utrustningen gäller riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer
samt riktlinjer och anvisningar för internetanvändning och e-posthantering.
Gällande skatteregler tillämpas för eventuell privat användning av utrustningen.

