Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Kennet Backgård
Om handlingar på papper
Sedan dryga året publiceras regionens politiska handlingar på mötesportalen Cicero. De
tjocka kuvertens tid är förbi. Arbetet med att fylla, adressera och frankera dessa har ersatts
med elektroniska rutiner. I fullmäktiges arbetsordning från november 2018 står att läsa att
kallelse ska skickas ut till fullmäktigeledamöterna per e-post minst en vecka för sammanträdet
(§20). Vilken form handlingarna ska ha skrivs ej ut under rubrik Handlingar (§§26-30).
Att läsa och kommentera de komplexa texter, som politiska handlingar ofta är, på skärm har
dock sina begränsningar för många av oss. Det kan krävas koncentration som icke går att
uppbåda. Eller ge svidande, torra ögon av att titta på skärmen. Ögon som då inte uppfattar allt
som står och/eller gör ont.
Inget av ovanstående är humbug eller teknikfientlighet. Det finns forskning som stödjer
både okoncentrationen och ögonproblemen. Det sistnämnda kan bland annat bero på Sjögrens
syndrom eller KCS (kroniskt torra ögon - keratoconjunctivitis sicca). Och om det först
nämnda, svårighet förstå och minnas komplexa texter på skärm, handlar Erik Wästlunds
avhandling från 2007 1 om: Experimental studies of human-computer interatction: workning
memory and mental workload in complex cognition, Göteborgs universitet.
Att ta del av handlingarna på det sätt som passar den politiskt förtroendevalde är en
jämlikhetsfråga. Det är avgörande för att alla vi fritidspolitiker ska kunna diskutera
beslutsalternativ med meningsfränder, företrädare för andra partier och medborgare, reflektera
över och förstå ärenden. Viktigt för politikens utformning och invånarnas kunskap/intresse.
På samma sätt som fritidspolikern kan ta sig till sammanträdesrummet på regionens
bekostnad, är det av vikt att handlingars form anpassas så individen kan ta till sig, och
reflektera, över innehållet.
Regionen Norrbotten hänvisar idag de som behöver handlingarna på papper att ta kontakt med
sin gruppledare för utskrift. Det till skillnad från resorna till och från sammanträdeslokalerna,
dessa är fråga mellan förtroendevald och resebyrån. Gruppledarna har mycket på sin agenda
och utskrift/utskick av handlingar till gruppmedlemmarnas olika sammanträden borde kunna
organiseras på annat sätt än detta. Ett förslag är att förtroendevald ersätts med kostnader för
bläck/toner och papper till privat skrivare. (Kommunallagen 4 kap, 16 § om att i skälig
omfattning få ersättning för andra utgifter, samt 4 kap, 23§ om förtroendevalda med
funktionsnedsättning) Min fråga till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård är
-

om ny rutin till stöd för dem som behöver pappershandlingar kommer att utarbetas?

Kristina Nilsson, Vänsterpartiet
Fritidspolitiker och ordinarie ledamot regionfullmäktige
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https://www.avhandlingar.se/avhandling/9bcbb33a8a/

