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Verkställighetsbeslut
Datum 2018-12-05
Diarienummer RS 2017-03233

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Patrik Johansson
Telefon: 0702759905
E-post: patrik.jens.johansson@vgregion.se

Tillämpning av beslut om regiongemensam
hantering av teknisk utrustning till
förtroendevalde
Beslut
1. Regiondirektören fastställer principer över vilken typ av teknisk utrustning
som de förtroendevalda erbjuds.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige beslutade i mars 2018 (RF §68 2018) om en regiongemensam
hantering av teknisk utrustning för de förtroendevalda. Syftet med den
regiongemensamma hanteringen är att skapa lika och goda förutsättningar för de
förtroendevalda att bedriva sitt uppdrag utifrån principen ”digitalt först”. I
tjänsteutlåtandet beskrivs en möjlig fördelning av teknisk utrustning för att kunna
fungera som underlag för finansiering av förslaget.
I arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen
mandatperioden 2018-2022 som antogs av regionfullmäktige 18 juni 2018 (§150)
fastställs at gällande ”tekniska hjälpmedel omfattar Regiongemensam hantering
av teknisk utrustning till förtroendevalda (RF 2017–03233) alla förtroendevalda.
Dokumentet börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
I det här beslutet förtydligas vilken typ av utrustning förtroendevalda har rätt till
och vad som gäller för beställning av ytterligare tekniska hjälpmedel.
Den första principen är att den hårdvara som beställs ska finnas i Västra
Götalandsregionens ordinarie beställningssortiment. Hårdvaran beställs med
användartjänst och arbetsplatstjänst med koppling till förtroendevalds VGR-id.
För regionstyrelsens ledamöter, ersättare och politiska sekreterare gäller
nuvarande hantering. I övrigt är grunden att användartjänst beställs utan epostadress.
Teknisk utrustning erbjuds till förtroendevalda med uppdrag från Västra
Götalandsregionen i någon av Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser eller
beredningar. För regionfullmäktige erbjuds utrustning till ordinarie ledamöter
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samt obligatoriskt kallade ledamöter. Utrustning erbjuds tillsvidare inte till
förtroendevalda i bolagsstyrelser.
Fackliga representanter i styrelser och nämnder ska i första hand erhålla teknisk
utrustning ifrån sin ordinarie tjänst. Om det inte är möjligt erbjuds utrustning
utifrån samma principer som för nämndledamot.
Tabellen nedan visar tilldelning av teknisk utrustning till förtroendevalda
exklusive regionstyrelsen och politiska sekreterare.
Heltidspolitiker / mer än 40%

Hårdvara
Ipad eller dator. Vid val
av iPad även med
tangentbord

Nämndledamot och ersättare

iPad

RF-ledamot samt obligatoriskt
kallad ersättare utan övriga
uppdrag

iPad

Övrigt
Abonnemang för trådlös
uppkoppling och/eller
mobiltelefon kan
beställas vid behov
VPN erbjuds.
Användartjänst med epost kan beställas.
Behov av extra tillbehör
prövas från fall till fall.
Behov av extra tillbehör
prövas från fall till fall.

När det gäller telefon och abonnemang för trådlös uppkoppling erbjuds det vid
behov för förtroendevalda med mer än 40 procents arvodering.

Datum för beslut: 2018-11-26
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Beslutet skickas till







Agneta Forsell agneta.forsell@vgregion.se
Johan Flarup johan.flarup@vgregion.se
Elisabet Ericson elisabet.ericson@vgregion.se
Samtliga nämnder och styrelser
Funktionsgrupp kanslichefer

