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Svar på motion från Jenny Sellsve angående att införa elektronisk
signering av protokoll (RS/350/2019)
Sammanfattning
Jenny Sellsve (S) har inkommit med en motion om att införa elektronisk signering av
protokoll. Motionären menar att elektronisk justering av protokoll skulle underlätta och
effektivisera processen vad det gäller justering av Region Jämtland Härjedalens protokoll.
Ett förfarande där justering kan ske på distans skulle underlätta både för förtroendevalda och
för tjänstepersoner. Förfarandet skulle innebära att förtroendevalda inte behöver åka in till
Regionens Hus för att signera protokoll utan justering kan ske när som helst och på lämplig
plats.
Kammarrätten i Göteborg har, i målnummer 3459-14, fastslagit att justering av protokoll med
elektronisk signatur var förenligt med den numera upphävda kommunallagen (1991:900). Den
nuvarande kommunallagen (2017:725) säger inte heller den något om att justering ska ske på
något särskilt sätt. Således finns det inget juridiskt hinder mot att justera regionens protokoll
elektroniskt.
Däremot kräver ett införande att arbetsordningen för regionfullmäktige samt reglemente för
regionstyrelsen och nämnder ändras. Idag gäller att ”justering sker, förutom genom
namnteckning på därför avsedd plats, genom signering på varje sida av protokollet”.
Inför ett införande av elektroniska signaturer behöver såväl jurist, IT-ansvariga, upphandlare
som arkivarier titta på vilken typ av administrativt system som är lämpligt och vilka krav som
behöver vara uppfyllda. Arbetet är igång och olika alternativ undersöks.
Elektronisk signatur skulle även kunna ha fler användningsområden än enbart justering.
Exempelvis skulle det underlätta om det gick att underteckna avtal elektroniskt men även
olika typer av beslut på elektronisk väg.

Förslag till beslut
Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.

Beslut
Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.
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Svar på motion från Jenny Sellsve om att justera protokoll digitalt
Motion från Jenny Sellsve (S) om att införa digital justering
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