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Digitala sammanträdeshandlingar till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-09, § 366 att inriktningen är att fullmäktige,
nämnder och styrelser ska tillämpa digitala sammanträden och utskick som ett första
led i en effektivare ärendehantering. Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17, § 243
att fr.o.m. 1 januari 2013 erbjuda de politiker som för alla sina förtroendeuppdrag
frånsäger sig sammanträdeshandlingar på papper en ersättning på 125 kr/månad. I
samband med detta fick också kommunstyrelsen och samtliga nämnder i uppdrag att
fortsätta utvecklingen av digitala handlingar i First Class och de digitala
presentationerna på sammanträdena så att möjligheten till att arbeta digitalt ständigt
förbättras.
Samtliga nämnder, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och styrelserna i de
kommunala bolagen erbjuds sedan ett antal år tillbaka möjligheten att arbeta helt
digitalt med de politiska handlingarna. Beslut om att köpa in utrustning att låna ut till
ledamöterna har dock endast fattats av socialnämnden. Dessutom lånar Västervik
Miljö & Energi AB och Västerviks Bostads AB sedan ett antal år tillbaka ut datorer till
sina styrelseledamöter. Socialnämnden beslutade 2017-05-04, § 47 att övergå till enbart
digitala utskick till nämndens ledamöter från och med socialnämndens sammanträde i
oktober 2017, samt att alla ledamöter och ersättare i socialnämnden tecknar låneavtal
för elektronisk utrustning med socialförvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden
beslutade 2016-05-25, § 89 att till fullo övergå till digitala utskick till sammanträden.
De ledamöter som idag får papperskopior har möjlighet att erhålla utskrift vid besök
på miljö- och byggnadskontoret. Miljö- och byggnadsnämnden föreslog också att ett
pilotprojekt kring digitaliserad nämndprocess godkändes. Kommunstyrelsen beslutade
2016-06-07, § 223 att ställa sig bakom att miljö- och byggnadsnämnden initierar ett
pilotprojekt kring digitaliserad nämndprocess med tillägget att miljö- och
byggnadsnämnden redovisar en nyttoanalys av projektet till kommunstyrelsen.

Beredning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning ser mot bakgrund av ovanstående att det är dags att ta
ett helhetsgrepp i frågan om digitala utskick till sammanträden. Redan 2009
konstaterade fullmäktige att digitalisering av utskick skulle leda till effektivare
ärendehantering. Detta har också lyfts fram av både miljö- och byggnadsnämnden och

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\KS 171127-utkast\171114-digitala-utskick-KS-KF.docx

2017-11-20

socialnämnden när dessa har fattat beslut om att endast erbjuda digitala
sammanträdeshandlingar. Om alla ledamöter och ersättare dessutom skulle använda
samma typ av utrustning så förbättras möjligheterna ytterligare för förvaltningarna att
utveckla processen och erbjuda handlingarna på allra bästa sätt. Tidsbesparingen för
tjänstemännen att inte behöva arbeta med dubbla system (både pappershandlingar och
digitala handlingar) är också en viktig faktor. Vid en fullständig övergång till digitala
handlingar kan tiden läggas på kvalitetssäkring av handlingarna och utveckling av hur
dessa presenteras för ledamöterna. En övergång till endast digitala handlingar skulle
också minska sårbarheten vid utskicken av handlingar och förbättra arbetsmiljön för
tjänstemännen. Idag är processen mycket sårbar eftersom vi är beroende av att
kopiatorerna fungerar, att personalen inte är frånvarande och att allt är klart tills posten
ska gå ut.
Sammanträdeshandlingarna publiceras idag i intranätet First Class som också är
kommunens e-postsystem. Kommunen kommer inom kort att övergå från First Class
till Microsoft Outlook, vilket innebär att det kommer att krävas ett annat
publiceringsverktyg för sammanträdeshandlingar. Om alla politiker använder samma
utrustning för att läsa de digitala handlingarna blir möjligheterna större att välja ett
lämpligt verktyg och utveckla det på bästa sätt utifrån våra förutsättningar.
Socialnämnden har tagit fram ett avtal om lån av iPad som alla ledamöter och ersättare
har fått skriva under. Avtalet innebär att den enskilde under sin mandatperiod får låna
en iPad avsedd för arbete med digitala sammanträdeshandlingar. När uppdraget
avslutas återlämnas utrustningen till förvaltningen. Enligt avtalet är varje iPad vid
utlämnandet utrustat med den programvara som behövs för att utföra uppdraget.
Genom att en så kallad MDM-klient är installerad på iPaden så kan uppdateringar av
operativsystem och nödvändiga appar ske från centralt håll. Om enheten skulle bli
stulen kan den också låsas så att den inte blir tillgänglig för obehöriga. Till varje iPad
finns också ett mobilt bredband så att nedladdning av sammanträdeshandlingar ska
kunna ske så smidigt som möjligt. I samband med att avtal tecknas försvinner också
rätten att begära ut den kostnadsersättning vid avsägelse av sammanträdeshandlingar
på papper som fullmäktige har beslutat om. Avtalet reglerar också rätten till service vid
tekniskt fel.
Både miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden har uttalat att om någon
ledamot eller ersättare behöver få handlingarna utskrivna (vilket endast ska ske i
undantagsfall) så hämtas handlingarna på nämndens kontor.
Kostnadsbesparingar vid digitalisering av sammanträdeshandlingar

Tidigare har beräkningar gjorts för vad tryck och porto av sammanträdeshandlingar
kostar årligen. I faktiska kostnader har dessa beräknats till ca 150 000 kr per år för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Räknar man in kostnader för personal och
maskiner i tryckeriet blir den totala kostnaden ca 450 000 kr. Denna kostnad kan på
sikt minskas kraftigt eller försvinna om pappersutskicken helt avskaffas, eftersom det
då inte skulle finnas behov av ett tryckeri i kommunhuset i den omfattning som vi har
idag.
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Kostnader för inköp av utrustning

Följande kostnadsbild är framtagen av socialförvaltningen i samband med beslutet om
övergång till digitala utskick. Eftersom antalet ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen är samma som i socialnämnden så överensstämmer kostnaderna.

22 stycken Ipad (Ipad Wifi + Cellular,
128GB)
22 stycken fodral, vikbart
22 stycken MDM-verktyg abonnemang
22 stycken mobila bredband (10GB/Mån)
App Adobe Acrobat Reader

Pris
5 415
269
360
900
0

Kostnad år 1
119 130
5 918
7 920
19 800
0
152 768

Årlig
kostnad

7 920
19 800
27 720

Om även fullmäktiges ledamöter och ersättare skulle erbjudas samma möjlighet blir
den ungefärliga kostnadsbilden enligt nedan. Vi har räknat med ca 60 personer då
socialnämndens samt kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har räknats bort.

60 stycken Ipad (Ipad Wifi + Cellular,
128GB)
60 stycken fodral, vikbart
60 stycken MDM-verktyg abonnemang
60 stycken mobila bredband (10GB/Mån)
App Adobe Acrobat Reader

Pris
5 415
269
360
900
0

Kostnad år 1
324 900
16 140
21 600
54 000
0
416 640

Årlig
kostnad

21 600
54 000
75 600

Finansiering

Finansiering för inköp av iPads föreslås ske genom de pengar som 2017 har avsatts för
utvecklingsområden inom koncerngemensamma satsningar. Liksom redovisats ovan
kommer en del av kostnaden att kunna hämtas hem genom besparingar i tryck, porto
och utbetalning av kostnadsersättning, samt på sikt även genom minskad verksamhet i
kommunhusets tryckeri.
Återtagande av tidigare uppdrag

Med anledning av att socialnämnden har valt att helt gå över till digitala handlingar och
också köpa in utrustning för detta ifrågasätts behovet av att fullfölja det uppdrag som
miljö- och byggnadsnämnden har fått att redovisa en nyttoanalys av projektet. Något
pilotprojekt anses heller inte vara relevant när en annan nämnd redan har fattat beslut
om ett totalt införande inklusive köp av utrustning. Därmed föreslås att
kommunstyrelsen återtar uppdraget om redovisning av nyttoanalysen. Förslaget är
avstämt med förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.
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Sammanfattande bedömning
Sammantaget innebär en övergång till digitala sammanträdeshandlingar där utrustning
köps in och lånas ut till förtroendevalda en förbättring och effektivisering av hela
processen för sammanträdeshandlingar. Vi ser att om förslaget genomförs fullt ut
finns möjligheter att minska de totala kostnaderna framförallt i tryckeriet. Det skapar
också en möjlighet för kansliet att omfördela tiden som idag läggs på att iordningställa
pappersutskicken till att istället utveckla de digitala handlingarna, samt arbeta mer med
kvalitetssäkring av hela processen kring utskicken. Viktigt att poängtera är att en
övergång till endast digitala handlingar är ett effektivare sätt att arbeta på och inte i
första hand med syftet att minska kostnader eller fokusera på mätbar nytta i någon
annan form.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att från och med mars 2018 övergå till enbart digitala sammanträdeshandlingar för
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare,
att alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen erbjuds möjlighet att teckna avtal
med Västerviks kommun om lån av surfplattor,
att inköp av surfplattor för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare finansieras
genom pengar avsatta år 2017 för utvecklingsområden inom koncerngemensamma
satsningar, samt
att återta sitt uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-07, § 223 att redovisa
en nyttoanalys av projektet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att från och med mars 2018 övergå till enbart digitala sammanträdeshandlingar för
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare,
att alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige erbjuds möjlighet att teckna avtal
med Västerviks kommun om lån av surfplattor,
att inköp av surfplattor för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare finansieras
genom pengar avsatta år 2017 för utvecklingsområden inom koncerngemensamma
satsningar och att även de nämnder som väljer att gå över till helt digital lösning för
sina sammanträdeshandlingar kan få kostnaden för inköp av surfplattor finansierad på
samma sätt, samt
att de politiker som får låna utrustning av Västerviks kommun för att läsa
sammanträdeshandlingar inte har rätt till den kostnadsersättningen på 125 kr/månad
som erbjuds dem som för alla sina förtroendeuppdrag frånsäger sig
sammanträdeshandlingar på papper.
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