SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2012-06-11
Kommunfullmäktige

KF § 73

KS 2011/177

Redovisning av beredd motion om minskad pappersanvändning
genom att utrusta förtroendevalda med läsplattor, motionär:
Nils-Åke Mårheden (M)
Sammanfattning

Av motionen framgår bland annat följande: ”Ett flertal kommuner har inlett
resan mot det papperslösa kontoret och länkar till dessa bifogas nedan.
Syftet med motionen är att alla nämnder och styrelser ska övergå till
elektroniska handlingar men man kan naturligtvis ta detta i steg för att
säkerställa att teknik fungerar och att politikerorganisationen får den
adekvata utbildning som behövs för att gå över till det papperslösa kontoret.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspartiet i Håbo:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en
försöksverksamhet, i kommunstyrelsen med läsplattor enligt denna motion
att försöksverksamheten genomförs senast kalenderåret 2012
att kommunstyrelsen återrapporterar kostnader och besparingar efter
genomförd försöksverksamhet
att kommunfullmäktige och övriga nämnder inför läsplattor i ett andra steg”
Kommunfullmäktige beslöt 2011-11-07, § 129, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen, för beredning.
Kommunkansliets yttrande:
I kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 177, redovisas en utredning över
möjliga tekniska lösningar, kostnader för införande samt möjliga
inbesparingar, som en följd av införande av läsplattor för distribution och
hantering av handlingar till förtroendevalda. Styrelsen beslöt vid samma
tillfälle, att ett försök med läsplattor ska genomföras riktat till ledamöter och
ersättare styrelsens arbetsutskott. Om försöket faller väl ut, kommer
samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen att utrustas med läsplattor.
Försökets inledande del kommer att genoföras under våren 2012.
Frågan om ett utökat användande av läsplattor till att även omfatta övriga
nämnder och kommunfullmäktige bör ses över dels mot bakgrund av
erfarenheter från det beslutade försöket och dels utifrån ekonomiska
aspekter.
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Beslutsunderlag
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Motion 2011-10-18
Kommunfullmäktige beslut 2011-11-07, § 129
Tjänsteskrivelse 2012-04-29
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 86
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 106.

Styrelsen förslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens redovisning. Styrelsen föreslår att en utvärdering av
pågående försök med läsplattor, ska redovisas till styrelsen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:
Yrkande
Nils-Åke Mårheden (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Omröstning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger nämligen dels
styrelsens förslag om att den ska anses besvarad och dels Mårhedens (M)
yrkande. Ordföranden prövar därefter de båda förslagen emot varandra och
finner att fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag.
Emot beslutet reserverar sig Nina Lagh (M), Carina Lund (M), Lennart
Carlsson (M), Anna Wiberg (M), Ulf Winberg (M), Cecilia Lidén (M),
Karl-Henrik Nanning (M), Nils- Åke Mårheden (M), Bo Johnson (M), Björn
Fredriksson (M) och Björn Hedö (M), till förmån för Mårhedens (M)
yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om
försök med läsplattor, att motionen ska anses besvarad.
2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, att senast under november
månad, redovisa en utvärdering av pågående försök med läsplattor. Som
en möjlig följd av utvärderingen föreslås att en handlingsplan för fortsatt
införande av läsplattor för kommunens politiker, redovisas. Båda
rapporterna bör föreligg innan utgången av år 2012.
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