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Motion dags att ta kommunfullmäktige, nämnder och styrelsesam=
manträden till  nästa  nivå inom digitaliseringen

INLEDNING

Ulrika Spårebo [S] inkom den 30 oktober  2017  med rubricerad motion. Motionären

yrkar att kommunstyrelsen inför en IT-lösning i form av en app som effektiviserar och

gör det enklare vid sammanträden-, ,,

Beredning

Bilaga KS  2018/62/1, motion från Ulrika Spärebo (5)

Bilaga KS  2018/62/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/62/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk—

tige beslutar

&  bifalla motionen,

samt att uppdra till kommunstyrelsen

att initiera en förstudie i syfte att ta fram beslutsunderlag för att ta fram en IT-lösning

för enklare och effektivare sammanträden,

Hanna Westman [SBÄ] yrkar bifall till Carola Gunnarssons [C] yrkande.

BESLUT

.  Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

m  bifalla motionen,

samt att uppdra till kommunstyrelsen

a_tt initiera en förstudie i syfte att ta fram beslutsunderlag för att ta fram en [T-lösnlng

för enklare och effektivare sammanträden.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET  I  SALA

 

Kommunfullmäktige

Salakommun

MOTION

Väckes av: Ulrika Spårebo(5l

Dags att ta kommunfuilmäktige, nämnder och styrelsesammanträdena till nästa nivå inom

digitaliseringen.

Sala kommun har sedan 2012 infört iPad:s tili alla ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder.

Syftet var att snabbare få ut handlingarna digitalt till sammanträdena, minska pappersanvändandet

och få ner de ekonomiska kostnaderna för ail porto i samband med Utskick av handlingar.

Att ha tillgå ng till handlingar, postlista, mail m.m. i sin iPad har idag verkat till att mycket tid sparats

bl.a. för den personal som tidigare ansvarade för kopiering och utskick av handlingar.

Förtroendevalda är idag också mer tillgängliga och uppdaterade via sin iPad.

Digitaliseringen går framåt och den ena efter den andra smarta lT-Iösningen-tas fra-m inom en rad

olika områden. Så även när det gäller sammanträden för att få dem enklare och effektivare med

hjälp av IT—Iösningar.

Idag när komm unfullmäktige sammanträdena sker så är det på traditionsenligt sätt. Vill man begära

ordet, så räcker man upp handen. Vill man begära votering, så får man ropa votering. Närvaron

fastställs genom att namnen ropas upp på alla ledamöter och ersättare.

Vi socialdemokrater vill att våra sammanträden ska bli enklare och effektivare. Detta genom. att

använda smarta IT-Iösningar i form av en app med olika funktioner som erSät'ter upprop, begära

ordet med handuppräckning, votering, talarlista m.m. Allt detta begärs eller genomförs istället i den

app som skulle finnas tillgänglig i varje ledamot'och ersättares iPad.

Utifrån ovanstående beskrivning hur vi kan bli effektivare och använda lT-Iösningar i form av en app i

våra nämnder och styrelser föreslårjag kommunstyrelsen

   

 

  Aktbilaga



Att Införa en IT-Iösning i  form av en app som effektiviserar och gör det enklare vid våra

sammanträden.

Sala  den 26 oktober 2017

...-——-—— #  ---WW (åf—f
Ulrika Spårebo (S)



5ALA4GOD, V  2.0,  2012408427 C:\Users\sarnas\AppData\Lacal\Micmsnft\Windnw5\INetcache\Content.0utlnak\UFEUQVAF\2017.1319  Dx‘gitaliseringnoo:

&

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SALA
KOMMUN

Bilaga as  2018/62/2

1(1)

2018-01-18

YTI'RANDE

Kommuns!" JANE ALLANSSON
”sens förvaltning DIREKT: 0224-74  70 13

hk» 2013-01— 13

e  n  [3; ”"*"

YTI'RANDE

Motion "Dags att ta kommunfullmäktige, nämnder och
styrelsesammanträden till nästa nivå inom digitalisering” — dnr
20  1 7/13  19

ÄRENDEBESKRIVNING

Rubricerad motion har inkommit från Ulrika Spårebo  [S].

Motionären föreslår införande av en app som effektiviserar och gör det enklare vid

rubricerade sammanträden.

Som underlag till förslaget beskrivs syftet att effektivisera administrationen och sänka
kostnader när införandet av Ipads till alla ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder
genomfördes år  2012.

Motionären vill att sammanträden ska bli enklare och effektivare genom att använda en app

med olika funktioner. Funktionerna ska ersätta upprop, att begära ordet med handuppräck-
ning, votering, talarlista mm.

YTTRANDE

Inför detta-yttrande har samtal förts med kommunjurist, administrativ chef, lT-chef och
kommunikatör inom Medborgarkontoret.

Som motionären framhåller går digitaliseringen framåt och den ena efter den andra smarta
IT-lösningen tas fram inom en rad olika områden.

En lösning kan tas fram på många olika sätt, beroende på vilka krav det finns på "appen".
Troligt är, vad lösningen än blir, att det finns koppling till en upphandling och kostnad.
Frågan fordrar en djupare analys av experter inom berörda verksamheter. Detta för att, ur ett
helhetsperspektiv, avgöra relationen mellan möjlig effektivisering och nödvändiga inve-
steringar. Kompatibilitet med nuvarande system, behov av uppgraderingar, tidsperspektiv,
kompetensutvecklingsbehov och bedömda vinster är exempel på frågor som behöver
undersökas.

Rekommendationen" är därför att starta en förstudie sammansatt av berörda experter för att
få utförligt beslutsunderlag.
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Svarpärnodon"Dagsadtakonununhdhnäkdgarunnnderoch

styrelsesammanträdena till nästa nivå inom digitaliseringen"

Ulrika  Spärebo (S] inkom den 30 oktober 2017 med rubricerad motion. Motionären

yrkar:

' att kommunstyrelsen inför en IT-lösning i form av en app som effektiviserar

och gör det enklare vid sammanträden

Motionären skriver att Sala kommun sedan  2012  har infört iPads till alla ledamöter

och ersättare i styrelse och nämnder. Syftet är att snabbare få ut handlingar digitalt

till sammanträden, minska pappersanvändandet och få ner kostnaderna för porto i

samband med utskick av handlingar.

Digitaliseringen går framåt och den ena efter den andra smarta IT-lösningen tas

fram inom en rad olika områden. Det gäller även för sammanträden för att få dem

enklare och effektivare med hjälp av IT—lösningar.

Kommunfullmäktiges sammanträden i Sala sker på traditionsenligt sätt. Vill man

begära ordet räcker man upp handen, vill man begära votering ropar man votering.

Närvaron fastställs genom att namnen på ledamöter och ersättare ropas upp.

Motionären vill att sammanträdena ska bli enklare och effektivare. Detta genom att

använda smarta IT-lösningar i form av en app med olika funktioner som ersätter

upprop, begära ordet med handuppräckning, votering, talarlista m m. Dennaapp ska

finnas tillgänglig i varje ledamots och ersättares iPad.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning för yttrande.

Inför yttrandet har utredaren fört samtal med kommunjurist, administrativ chef, IT-

chef och kommunikatör inom Medborgarkontoret.

Digitaliseringen går framåt och många smarta IT—lösningar tas fram inom olika

områden.

En lösning kan tas fram på många olika sätt, beroende på vilka krav det finns på

”appen”. Troligt är, vad lösningen än blir, att det finns koppling till upphandling och

kostnad. Frågan fordrar en djupare analys av experter inom berörda verksamheter.

Detta för att, ur ett helhetsperspektiv, avgöra relationen mellan möjlig

, effektivisering och nödvändiga investeringar. Kompabilitet med nuvarande system,

behov av uppgraderingar, tidsperspektiv, kompetensutvecklingsbehov och bedömda

vinster är exempel på frågor som behöver undersökas.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188  50 carula.gunnarsson@sala.se

733 25  Sala kommun.l‘nfo@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.salase
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Kommunstyrelsen

Rekommendationen är därför att starta en förstudie  sammansatt  av berörda

experter för att få utförligt beslutsunderlag.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  bifalla motionen

samt uppdra till kommunstyrelsen

&  initiera en förstudie i syfte att ta fram beslutsunderlag för att ta fram en IT—

lösning för enklare och effektivare sammanträden.

Carola Gunnarsson  [
Kommunstyrelsens o ör de


