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Svar på motion från Olle Arnsten och Patrik Andersson (C) om att texta
regionfullmäktiges direktsändningar på nätet (RS/1239/2018)
Sammanfattning
Olle Arnsten och Patrik Andersson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige där de
föreslår att Region Jämtland Härjedalen ska upphandla teknik för automatisk textning av
fullmäktiges webbsändning vid nästa upphandling. De framhåller bland annat att det är en
viktig demokratifråga att kunna ta del av fullmäktiges direktsändning.
Region Jämtland Härjedalen upphandlar sammanträdeslokaler och webbsändning för
fullmäktiges sammanträden i samma upphandling. Den senaste upphandlingen gjordes under
hösten 2017 gemensamt med Östersunds kommun. Avtalet med leverantören OSD gäller från
2018-01-01 till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning med som längst 24 månader. För
webbsändningen använder OSD underleverantören Quick Channel.
I juni 2016 lämnades ett medborgarförslag in till regionen med förslag om att göra
regionfullmäktige tillgängligt för alla medborgare genom att transkribera det som sägs och
publicera detta på Region Jämtland Härjedalens webbplats. Ärendet fördelades till
Beredningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019- 2022 som
föreslog att förslaget skulle avslås. Motiveringen var att Region Jämtland Härjedalen har en
god tillgänglighet och transparens när det gäller medborgerlig insyn i och möjlighet till
närvaro vid regionfullmäktiges sammanträden. Transkribering ansågs också vara mycket
resurskrävande.
Den 1 januari 2019 trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Lagen
ska bland annat leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig. Lagen genomför EU:s
webbtillgänglighetsdirektiv. Enligt den föreslagna lagen ska digital service som tillhandahålls
av en offentlig aktör, via en teknisk lösning som står under aktörens kontroll, vara tillgänglig i
enlighet med tillgänglighetskraven i de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.
Därutöver ska även digital service, som tillhandahålls av en offentlig aktör via en teknisk
lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav.
I lagen undantas direktsändningar från kravet på tillgänglighet men sändningar som ligger
kvar efter två veckor ska tillgänglighetsanpassas.
Den nya lagen kommer troligtvis att innebära att efterfrågan och kraven på automatiserade
lösningar ökar och bidrar till en ökad teknisk utveckling och billigare alternativ. Det är då
rimligt att Region Jämtland Härjedalen ska ställa krav på textning av fullmäktiges
webbsändning vid nästa upphandling.
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Förslag till beslut
Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.

Beslut
1. Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Olle Arnsten och Patrik Andersson (C)
Sekretariatet
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