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2015-04-16 

Dnr 2014/1248 

Svar på medborgarförslag om att införskaffa dokumentförstörare 
till biblioteket 

INLEDNING 
Henrikjansson inkom den 22 december 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen köper in en dokumentförstörare och 
placerar ut den i ett lämpligt utrymme på stadsbiblioteket i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/67/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/67/2, yttrande från kultur- och fritidsnämnden 
Bilaga KS 2015/67/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 70 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
;ill en dokumentförstörare införskaffas till biblioteket, samt 
att kostnaden för dokumentförstöraren täcks inom kultur-och fritidsnämndens 
budgetram. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) beslut. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att en dokumentförstörare införskaffas till biblioteket, samt 

;ill kostnaden för dokumentförstöraren täcks inom kultur-och fritidsnämndens 
budgetram. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

38 (47) 
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2015-03-19 

DIARIENRo 2014/1258 

Svar på medborgarförslag om att införskaffa dokumentförstörare 
till biblioteket 
Henrik Jansson inkom den 22 december 2014 med rubricerat medborgarförslag, 
Förslagsställaren föreslår att kommunen köper in en dokumentförstörare och 
placerar ut den i ett lämpligt utrymme på stadsbiblioteket i Sala, 

Förslagsställaren skriver att för en enskild person är kostnaden för en dokument
förstörare ganska stor och det privata användningsutrymmet ringa, Därför skulle 
en dokumentförstörare som är tillgänglig för allmänheten, som har behov av att 
effektivt makulera sekretessbelagda och integritetsbemängda handlingar, vara 
värdefull och användbar_ Han föreslår att den placeras i ett avskilt utrymme på 
stadsbiblioteket. 

Medborgarförslaget har remitterats till Kultur och fritidsnämnden_ 

Kultur och fritidsnämnden gör bedömningen att efterfrågan och behovet är ringa, 
både för enskilda och den stora allmänheten. 

Om behovet uppstår för enskilda är den bästa lösningen att slippa behöva 
transportera känsligt material till stadsbiblioteket och istället förstöra personlig 
information, till exempel kontoutdrag och bankpapper, direkt i hemmet. Därmed har 
man också möjlighet att själv bestämma vilken säkerhetsklass man önskar förstöra 
dokumenten på. Det finns sex olika säkerhetsklasser, i klass 1-3 strimlas papperet, i 
klass 3-6 används så kallad crosscut. ju högre säkerhetsklass desto smalare/kortare 
strimlor/spån. 

Kostnaden för en dokumentförstörare är beroende på säkerhetsklass. De billigaste 
kostar ett par hundra kronor. 

Kultur och fritidsnämnden kan inte se något behov att erbjuda den servicen i 
nuläget. 

jag delar Kultur- och fritidsnämndens uppfattning. 

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

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sa!a.se 

Carota Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gun narsso n@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Dnr 2014/1258 ~,, 

§ KFN 30 

Justerandes sign 

Yttrande på medborgarförslag-dokumentförstörare 

INLEDNING 
Medborgarförslag inskickat 22 december 2014 från Henrik Jansson gällande att 
placera en dokumentförstörare på stadsbiblioteket som allmänheten kan nyttja, 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bilaga KFN 2015/18, medborgarförslag samt tjänstemannayttrande från kultur- och 
fritid, 

Yrkande 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
iill anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om 
dokumentförstörare, bilaga KFN 2015/1R 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om 
dokumentförstörare, bilaga KFN 2015/lR 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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Ang Medborgarförslag om att införskaffa dokumentförstörare till 
biblioteket 

Förslagsställaren önskar att Sala kommun köper in en dokumentdestruktör f
förstörare. Denna apparat skulle vara tillgänglig för allmänheten, som har behov av 
att effektivt makulera sekretessbelagda och integritetsbemängda handlingar. 

Apparaten skulle förslagsvis placeras i ett avskilt utrymme i stadsbiblioteket. 
Förslagsställaren anser att kostnaden är ganska stor för en enskild person (t.ex. 
undertecknad) och det privata användningsutrymmet ringa, men i det stora hela är 
verktyget för en större allmänhet desto mera värdefullt och användbart. 

Kultur och Fritid gör bedömningen att efterfrågan och behovet är ringa både för 
enskilda och den stora allmänheten. 

Om behovet uppstår för enskilda är den bästa lösningen att slippa behöva 
transportera känsligt material till stadsbiblioteket och istället förstöra personlig 
information såsom kontoutdrag, bankpapper mm direkt i hemmet 

Därmed har man också möjlighet att själv bestämma vilken säkerhetsklass man 
önskar förstöra dokumenten på. Det finns sex olika säkerhetsklasser, i klass 1-3 
strimlas papperet, i klass 3-6 används så kallad crosscut. ju högre säkerhetsklass 
desto smalare/kortare strimlor f spån. 

Kostnaden för en dokumentförstörare är beroende på säkerhetsklass. De billigaste 
kostar ett par hundra kronor. 

Kultur och Fritid kan inte se något behov att erbjuda den servicen i nuläget. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden s, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 02Z4~ 188 so 

kommun.info@salone 
www.sala.se 

l (l) 
2015-02-10 

YTTRANDE 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

ro ger .n ilsson@sala .se 

Direkt: 0224-74 78 21 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Prioritet: 

Hall§! 

Henrik Jansson <henrik.jansson4@comhem.se> 
den 22 december 2014 12:58 
Kommun lnfo 
Medborgarförslag 

Hög 

SAll\ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- 2 2 
Diarlenr Aktbilaga 

.ZCJ)i l 

Jag tycker det vore förnämligt, om man med kommunala pengamedel inköpte och i 
stadsbiblioteket placerade en dokumentdestruktor/-förstörare. 
Denna apparat skulle vara tillgänglig för allmänheten, som har behov av att effektivt 
makulera sekretessbelagda och integritetsbemängda handlingar. 

Apparaten kan förslagsvis placeras i ett avskilt utrymme i biblioteket. 
Kostnaden är ganska stor för en enskild person (t.ex. undertecknad) och det privata 
användningsutrymmet ringa,-men i det stora hela är verktyget för en större allmänhet 
desto mera värdefullt och användbart. 

Förslag: Införskaffa en dokumentdestruktor/-förstörare och placera den i ett lämpligt 
utrymme i biblioteket. 

SALA 2014-12-22. 

Henrik Jansson. 
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