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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 54 Ärende KS 2020/19 

Digital distribuering av handlingar till förtroendevalda 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa enklare bärbara datorer utan 

mobilt bredband till de ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och jävsnämnden som har behov därav, varpå alla 

kallelser och handlingar ska distribueras digitalt. Det ska skapas en 

politikerportal där alla handlingar, med undantag av sekretessärenden och 

ärenden som kan anses vara olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda 

har tillgång till portalen. 

  

Den merkostnad som beräknas för detta alternativ förväntas kunna 

finansieras genom att andra kostnader minskar. 

Reservationer 

Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Karin Sjöberg (S), Lukas 

Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-Lennart 

Karlsson (V), Birgitta Karlsson (V) reserverar sig kommunfullmäktiges 

beslut. 

Ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2020-01-14 gavs förvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla möjligheterna för 

förtroendevalda att få tillhandahållna läsplattor och/eller mobila 

abonnemang snarast eller så snart eventuella bindningstider löper ut, samt 

att använda en portal där förtroendevalda får inloggning. Möjlighet att få 

handlingar i pappersform ska erbjudas till de förtroendevalda som så begär. 

  

Skäl för uppdraget anförs vara att då Vansbro kommun står inför 

ekonomiska utmaningar bör såväl förvaltning som politik göra 

ansträngningar för att spara. Flera kommuner erbjuder inte teknisk 

utrustning till förtroendevalda utan endast inloggning till en portal, som kan 

nås från egna telefoner, surfplattor och datorer (KS 2020/19). 

  

Samtidigt finns det en motion inlämnad av Wahan Harutun, (KP) (KS 

2019/403) där intentionen är att alla förtroendevalda i kommunfullmäktige 

bör förses med surfplattor. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 
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Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa enklare bärbara datorer utan 

mobilt bredband till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och jävsnämnden varpå alla kallelser och handlingar ska 

distribueras digitalt. Det ska skapas en politikerportal där alla handlingar, 

med undantag av sekretessärenden och ärenden som kan anses vara 

olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda har tillgång till portalen. 

  

Den merkostnad som beräknas för detta alternativ förväntas kunna 

finansieras genom att andra kostnader minskar. 

  

Karl Björklunds (M) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa enklare bärbara datorer utan 

mobilt bredband till de ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och jävsnämnden som har behov därav, varpå alla 

kallelser och handlingar ska distribueras digitalt. Det ska skapas en 

politikerportal där alla handlingar, med undantag av sekretessärenden och 

ärenden som kan anses vara olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda 

har tillgång till portalen. 

  

Den merkostnad som beräknas för detta alternativ förväntas kunna 

finansieras genom att andra kostnader minskar. 

  

Anders Lundin (C) yrkar bifall till Karl Björklunds (M) förslag. 

  

Ulrika Gärds Åkesons (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Karl Björklunds (M) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Karl Björklunds 

(M) förslag. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för Karl Björklunds (M) förslag. 

Nej-röst för kommunstyrelsens förslag. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli 

Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Anders Lundin (C), Torsten 

Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), John Säljgård (LPO), 

Anders Hed (LPO), André Ihlar (KD) och Uwe Weigel (C). Nej röstar 

Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Karin Sjöberg (S), Lukas 
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Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-Lennart 

Karlsson (V) och Birgitta Karlsson (V). 

  

Med röstsiffrorna 12 ja och 8 nej finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar enligt Karl Björklunds (M) förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 103 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28 

 


