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Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokument
hantering för den politiska organisationen i Sala kommun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M), Mikael Jonsson (C), Anders Westin (C) och GustafEriksson 
(C) inkom 2011-03-13 med rubricerad motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/78/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/78/2, motion 
Ledningsutskottet 2012-04-02, § 81 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att i princip ställa sig bakom intentionerna i motionen, samt 
att anse motionen bevarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i princip ställa sig bakom intentionerna i motionen, samt 

att anse motionen bevarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Ut d ragsbes,tyrkande 
.--( ,!) \ l f f_j' f .._, __ ·~ 
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, SALA KOMMUN · 
1 Kommunstvrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Per-Olov Rapp (S) l 2013 2 6 

Svar på motion, "Digitalisera och därmed effektivisera dokument
hanteringen för den politiska organisationen i Sala kommun" 

Andreas Johan E Österberg (M), Mikael Jonsson (C), Anders Westin (C), och Gustaf 
Eriksson (C) inkom den 13 mars 2011 med rubricerad motion. 

Förslagsställarna vill 

att de förtroendevalda erbjuds pekplattor, 

att applikationer produceras som ämnar till att underlätta 
hanteringen av dokument och handlingar för de förtroendevalda i 
deras politiska arbete, 

kommunens samtliga sammanträdesrum inventeras med avsikt att 
skapa en internetåtkomst för de förtroendevalda som integrerats med 
de nya pekplattorna samt 

alla handlingar ska sparas i elektroniska format och inte skannas in i 
efterhand. 

Motionen har remitterats tilliT-enheten. 

l december 2012 fick ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen surfplattor och 
utbildning pågår under våren 2013. År 2014 kommer även ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige att erbjudas surfplattor. 

l T -enheten har inventerat samtliga sammanträdesrum inom de olika 
förvaltningarna under 2012. De större sammanträdesrummen har accesspunkter för 
trådlöst nätverk. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06 att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, som en 
del av kommunens utveckling till e-förvaltning. 

Motionärernas första tre att-satser är i linje med den utveckling som för närvarande 
pågår inom kommunen. Den fjärde att-satsen inrymmer vissa komplikationer. Vissa 
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typer av handlingar kräver underskrifter och därmed måste de skannas in i 
efterhand. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i princip ställa sig bakom intentionerna i motion 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
2013-01-14 



Bilaga KS 2013/78/2 

Moderata Samlingspartiet 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 

1 4 
' ' 

Folkpartiet rnT;~c~c---•i\'kim'"la"'ga,-..-1 
; 

Sala2011-03-13 

Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthanteringen för den 
politiska organisationen i Sala kommun 

Under 1980 - 90-tal pågick det en diskussion inom teknikvärlden om det pappersfria kontoret, vilket 

innebar att tekniken skulle utvecklas till den grad att pappersanvändningen skulle minska och i princip 
upphöra, även i resten av samhället'. Hittills har denna fårhoppning inte infriats. Utvecklingen går 
dock framåt och ny teknik ökar potentialen får fårbättringar. 

En lösning är idag så kallade pekplattor (exempelvis: lpad). De är platta, bärbara datorer som i princip 

består av en skärm som styrs med s.k touchscreen. De har ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt 
samt erbjuder en möjlighet att låta organisationer så som skolor, företag, politiska organ etc att 
bygga/programmera egna system/program som i folkmun benämns som "apps" eller i dess egentliga 
form, applikation2

• 

I Sala kommun finns det idag uppskattningsvis cirka 116 personer som har politiskt förtroendeuppdrag 
inom den del av den politiska organisationen som har en löpande verksamhet'. Det avser följande 

organ: Kommunfullmäktige (KF), Kommunstyrelsen (KS) med KS arbetsutskott (AU), Tekniska 
nämnden (TKN), Kultur och fritidsnämnden (KFN), Bygg och miljönämnden (BMN), Vård och 
omsorgsnämnden (VON), Utbildning och arbetsmarknadsnänmden (UAN), Skolnämnden (SKN) samt 
revisionen4

• Infår varje sammanträde med respektive organ trycks det upp och skickas ut handlingar 
med post till de förtroendevalda. 

Totalt så kostade under perioden 2006-2010 ovan redovisade politiska organs i kommunens 
dokumenthantering cirka 1.6 mkr. Här nedan fåljer en redovisning för respektive organ samt för 
respektive år under ovan angiven period 

(Belopp avser tkr) 

Organ KF KSAU TKN 
Period 

2006 103 179 l 1,4 
2007 168 172 11,3 
2008 120 109 11,6 
2009 94 106 11,2 
2010 83 79 9,1 

Summa 568 645 54,6 

1 Om tesen: Det pappersfria kontoret 
http://en. wikipedia.org/wiki/Paperless office (201 0-03-1 O) 
2 Om applikationer 

KFN BMN 

17,8 14,2 
12,6 16,4 
7,8 13,4 
2,8 11,8 
0,1 14,3 

41,1 70,3 

http://www.pcmag.com/encyclopedia term/0,2542,t=application&i=3 7892,00.asp (20 l 0-03-1 O) 
3 Efter egen räkning av underlag från Sala Kommuns f6rtroendemannaregister. 
Referensen angående registret är kommunjurist Virve Svedlund 
4 Om Salas politiska organ med löpande verksamhet. 
http://www.sala.se/Om-kommunen/Politik--namnder/ (2011-03-l O) 

VON 

10,6 
8,9 
8,3 
9,2 
7,2 

44,2 
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Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Folkpartiet 

Sala 2011-03-13 

Organ UAN SKN Rev 
Period 

2006 o' 30 Inga data finns redovisade 
2007 24,6 52 
2008 14,6 18 
2009 17,5 13 
2010 10,1 12 

Summa 66,8 125 

Källa6 

Total kostnad för samtliga organ i tkr: 1614,9 

En pekplatta kostar cirka 5000 kronor beroende på vilken variant man väljer. Det är dock en ren 
teknisk fråga. Som det tidigare i motionen redogjordes så har Sala Kommun idag uppskattningsvis 

cirka 116 förtroendevalda som är verksamma inom de löpande verksambeterna i olika befattningar och 
omfattningar. Att ge varje förtroende vald som är verksam inom den löpande verksamheten möjlighet 

att få en pekplatta som arbetsredskap skulle innebära en kostnad för kommunen på uppskattningsvis 
cirka 600 tkr. 

Det innebär att Sala kommun tjänar cirka en miljon kronor på att implementera pekplattor som 
arbetsredskap enligt vår kalkyl. Det kommer tillkomma kostnader som är relaterade till tekniska 
aspekter i samband med implementeringsprocessen, men klart år att effektiviseringen kommer 
innebära vinster både för kommunen och för den demokratiska processen. 

Miljömässigt är ett sådant här agerande något som helt går i linje med Sala Ekokommun, vilket 
innebär att kommunens högsta politiska organ, kommunfullmäktige, beslutat att kommunen långsiktigt 

och målmedvetet ska arbeta i riktning mot ett hållbart samhälle7 För fullmäktiges kärrnedom bör det 
också nämnas att flera kommuner har påbörjat att införa liknande tekniska lösningar. ' 
I Arboga behandlade fullmäktige i december 20 l O en motion om att införa pekplattor som nytt 

arbetsredskap' och i tidningen, Dagens Samhälle, rapporterades det om att flera andra kommuner hade 
börjat testa liknande tekniska lösningar för att minska på pappersförbrukningen9 

Vi är av den uppfattningen att det finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar för Sala kommun 

att ersätta mycket av pappershanteringen i det politiska arbetet med pekplattor. 

5 Under år 2006 hade UAN och SKN gemensam ekonomi. 
6 Alla siffror är redovisade av respektive ansvarig tjänsteman hos respektive förvaltning. 
7 Om Sala Ekokommun 
http://www.sala.se/Om-komm une n/ Agenda2!--milj oarbete/Sala-ekokommun/ (20 11-03-1 O) 
8 Kommunfullmäktige i Arboga protokoll, 20101216: 
http://www.arboga.se/arbogatemplates/DownloadFile.aspx?F~L3VwbG9hZC9Qcm90b2tvbGwvS29tbXVuZnVs 

bG3DpGt0a W d!LzlwMT A vLOtmMT AxMjE2LnBkZg~~ 
9 Dagens Samhälle 20 Il, nummer 8 Mars, Sida l O 



Moderata Samlingspartiet 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Folkpartiet 

Sala 2011-03-13 

Med anledning av ovanstående redogörelse yrkar vi fullmäktige besluta att åt kommunstyrelsen 
uppdra 

Att erbjuda och fors e de förtroendevalda inom de av motionen redovisade politiska organen med 
pekplattor 

Att producera applikationer som ämnar till att underlättar hanteringen av dokument och handlingar 

för de förtroendevalda i deras politiska arbete 

Att inventera kommunens samtliga sammanträdesrum med avsikt att skapa en internetåtkomst for de 

fortroendevalda som integrerats med de nya pekplattorna. 

Att alla handlingar skall sparas i elektroniskt format och inte skannas in i efterhand. 
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Gustaf Eriksson, (C) ~~ 


