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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-02 

Dnr 2011/145 

Motion om att utvidga felanmälan till och från medborgarna 

INLEDNING 
Mikael Jonsson (C) och Andreas Weiborn(M) inkom 2011-05-15 med rubricerad 
motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/79/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/79/2, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen bevarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen bevarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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Svar på motion om att utvidga felanmälan till och från med
borgarna 

Mikael Jonsson (C) och Andreas Weiborn (M) har den 15 maj 2011 inkommit med 
rubricerade motion. Motionärerna föreslår dels att kommunens sida på Facebook 
används för att meddela viktigare driftstörningar för kommunala tjänster, dels ett 
införande av utvidgade möjligheter till felanmälan av kommunala tjänster och an
läggningar via webbformulär och mobilapplikation. 

Motionen har remitterats tillinformation Sala. 

Meddelanden av större, planerade och oplanerade, fel och avbrott i kommunens 
tjänster sker idag via hemsidan och i förekommande fall via lokalradion och 
annonsering i lokaltidningen. Omfattningen av sådan rapportering idag är relativt 
låg, vilket i sin tur beror på en motsvarande ringa omfattning av sådana större drift
störningar. En komplettering med publicering av driftmeddelanden på Facebook 
sker delvis redan idag, men kan omgående bli en fast rutin. 

Felanmälan av kommunala anläggningar som gator och vägar, vatten och avlopp, 
samt vattenförsörjning erbjuds idag via telefon på kontorstid och avtal med SOS 
Alarmering för övrig tid samt mejlanmälan. För kommunens fastigheter erbjuds 
telefon med jour dygnet runt Ett webbformulär kan omgående driftsättas som en 
självservice på hemsidan. En mobilapplikation för felanmälan med möjlighet att 
bifoga foton och platsangivelse är framtagen och är i drift från och med andra 
halvåret 2012. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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INFORMATIONSENHETEN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Informationsenheten 

YTTRANDE 

Yttrande över motion: "Utvidga felanmälan till och från 
medborgarna" (Dnr 2011/145) 
Motionen föreslår dels att kommunens sida på Facebook används för att meddela 
viktigare driftstörningar för kommunala tjänster och dels ett införande av utvidgade 
möjligheter till felanmälan av kommunala tjänster och anläggningar via 
webbformulär och mobilapplikation. 

Yttrande över föreslagna förändringar för felmeddelanden 
Meddelande av större, planerade och oplanerade, fel och avbrott i kommunens 
tjänster sker idag via hemsidan och i förekommande fall via lokalradion och 
annonsering i lokaltidningen. Omfattningen av sådan rapportering idag är relativt 
låg vilket i sin tur beror på en motsvarande ringa omfattning av sådana större 
driftstörningar. 

En komplettering med publicering av driftmeddelanden på Facebook sker 
delvis redan idag men kan omgående bli en fast rutin. En sådan stadig 
rapportering förutsätter dock att rutiner för vidarerapportering mellan berörda 
interna verksamheter är upprättade och fungerar. 

Yttrande över föreslagna förändringar för allmänhetens felanmälan 
Felanmälan av kommunala anläggningar (gator och vägar, vatten och avlopp, 
vattenförsörjning] erbjuds idag via telefon på kontorstid och avtal med SOS 
Alarmering för övrig tid samt mejlanmäla n. För kommunens fastigheter erbjuds 
telefon med jour dygnet runt 

Ett wehbformulär kan omgående driftsättas som en självservice på hemsidan. 

En mobilapplikation för felanmälan med möjlighet att bifoga foton och 
platsangivelse är framtagen och tagen i drift fr.o.m. andra halvåret 2012. 

Informationsenheten 

Christofer Berg 
Pellejohannson 
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Till Sala kommunfullmäktige 

Motion 

Utvidga felanmälan till och från medborgarna 

För att öka kommunikationen till kommunens medborgare kan kommunens användning av 
Facebook utökas att även bestå i meddelanden om när fel uppstått i verksamheter som har en 
märkbar effekt på medborgarnas vardag, tex läckage, inställda tjänster eller tillfälliga arbeten. 
Detta används redan framgångsrikt i Karlstad kommun. Ett mer intressant innehåll gör också 
att fler följer kommunen på Facebook och kan nås av annan information. 

För felanmälan finns det idag ett antal fasttelefonnununer där kommunmedborgaren kan ringa 
den förvaltning den tror är lämplig. Det finns ett antal alternativ som skulle öka 
tillgängligheten och flexibiliteten för kommunmedborgaren. I Linköping kan man använda en 
3D-karta för att gå in och pricka in var felet är. I Upplands Väsby har man webbformulär och 
mobila applikationer. En realistisk nivå i Sala torde vara att införa ett webbformulär 
(eventuellt i kombination med ett diskussionsforum, se tidigare motion) och en möjlighet för 
medborgama att SMS:a in fotografier av det observerade problemet. Att ta ett foto och messa 
det till kommunen tar bara en minut eller två och skapar en helt annan dynamik i kommu
nikationen. 

iltt p: '''"'-'Y' v. fa ce[liJ:Q]>,s;onJ!karl s tagskommun 
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Förslag till beslut 
J ag föreslår 

att: kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utöka Sala kommuns 
metoder och rutiner för felanmälan enligt ovan föreslagna linjer. 

Sala 12 maj 2011 

Mikael Jonsson (C) Andryas Österberg(M) 
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