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Kommunledningsförvaltningen
Kansli och ledningsstöd
Kommunstyrelsen

Motion från Kristina Holmqvist (M) om digitalt
mötessystem för fullmäktige i Hörby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
beslutar föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
2018-02-26 inkom en motion från Kristina Holmqvist (M) till
kommunledningsförvaltningen. Motionen väcktes på
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26. I motionen
framställs tre yrkanden:


Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheten att införa digitalt mötessystem



Att kommunstyrelsen tar fram minst två prissatta förslag som
kommunfullmäktige tar ställning till



Att vid beslut om införande av digitalt mötessystem
överlämnas kostnaden till budgetberedningen att hantera.

Motionställaren lyfter digitala stöd för dagordning, talarlista,
rapporter, voteringstavlor och webbsändningar som exempel på
funktioner som ett digitalt mötessystem ska innehålla.
Motionsställaren menar att med hjälp av dessa digitala stöd ska
möten fungera snabbare och smidigare samt att för- och efterarbete
minskar då arbetet med att manuellt registrera röstlistor,
tjänstgöringslistor och annat bokförs direkt i systemet.
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Beskrivning av ärendet
Kommunen har i dagsläget ett digitalt mötessystem som heter
Meetings plus. Mötessystemet tillhandahåller dock inte i dagsläget
alla de funktioner som motionsställaren efterfrågar.
Ett system som tillhandahåller alla de funktioner som motionären
lyfter är sällsynt. Det är främst stöd för webbsändning av
sammanträden som inte tillhandahålls av de leverantörer som också
erbjuder mötessystem som går att integrera med
ärendehanteringssystem. Däremot är det möjligt att införskaffa alla
funktioner utan att de nödvändigtvis ryms i samma mötessystem.
Upphandlingsprocess av ett nytt ärendehanteringssystem
Om de effektiviseringar som motionären pekar på ska realiseras
måste det mötessystem som eventuellt skulle används för att
synliggöra och dokumentera den information som motionsställaren
efterfrågar vara integrerat med det ärendehanteringssystem som
används vid protokollföringen. Kommunen använder sig för tillfället
av mötessystemet Meetings plus som är integrerat med kommunens
ärendehanteringssystem W3D3.
Det pågår i dagsläget ett arbete med att ta fram en kravställan för en
gemensam upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem för
kommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge. I den
kravställan kommer de funktioner som motionsställaren efterfrågar
att inkluderas där det är möjligt. Webbsändning av sammanträden
kommer dock inte inkluderas.
De anbud som inkommer i samband med upphandlingen presenteras
för ansvariga, dock inte för fullmäktige för att besluta om. Beslut om
vilket system ska väljas kommer baseras på vilken leverantör som
vinner upphandlingen i linje med LOU, lagen om offentlig
upphandling.
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Pågående arbete med befintligt mötessystem
Nedan följer en redogörelse för hur kommunen idag arbetar för att
tillhandahålla de digitala stöd/funktioner som motionsställaren
efterfrågar.
Dagordning
Dagordning tillgängliggörs idag via mötessystemet Meetings plus.
Dagordning, kallelse och protokoll skapas och administreras alla i
kommunens ärendehanteringssystem och publiceras bland annat i
Meetings plus där både allmänheten och politiker har tillgång till
dem.
Talarlista
En digital talarlista används för tillfället inte i Hörby kommun. Om
de effektiviseringar som motionären pekar på ska realiseras måste
det mötessystem som eventuellt skulle används för att synliggöra och
dokumentera sammanträdets talarlista vara integrerat med det
ärendehanteringssystem som används vid protokollföringen.
Kommunen använder sig för tillfället av mötessystemet Meetings
plus som är integrerat med kommunens ärendehanteringssystem.
Kommunens digitaliseringsstrateg diskuterar i skivande stund med
kommunens leverantör av Meetings plus för att undersöka
möjligheten att synliggöra och administrera sammanträdenas
talarlistor via meetings plus.
Rapporter
Det framgår inte i motionen vad motionsställaren menar med
rapporter. Rapporter kan syfta till att en sammanställning över delar
av den information som lagras i ett system. Bland annat kan
närvarorapporter, voteringsrapporter eller röstlängdsordningar
åsyftas. Då det inte framgår vad som åsyftas i motionen är det svårt
att veta om kommunens mötessystem och ärendehanteringssystem
erbjuder möjligheten att generera de rapporter som motionsställaren
efterfrågar. Vad som dock kan konstateras är att den vy som
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förtroendevalda har tillgång till i Meetings plus inte möjliggör
generering av rapporter.
Voteringstavlor
En digital voteringstavla används för tillfället inte i Hörby kommun.
Om de effektiviseringar som motionären pekar på ska realiseras
måste det mötessystem som eventuellt skulle används för att
synliggöra och dokumentera sammanträdets voteringar vara
integrerat med det ärendehanteringssystem som används vid
protokollföringen. Kommunen använder sig för tillfället av
mötessystemet Meetings plus som är integrerat med kommunens
ärendehanteringssystem. Kommunens digitaliseringsstrateg
diskuterar i skivande stund med kommunens leverantör av Meetings
plus för att undersöka möjligheten att synliggöra och administrera
sammanträdenas voteringar via meetings plus.
Webbsändningar
Det har i skrivande stund genomförts ett mindre utredningsarbete
som undersökt vilka möjligheter kommunen har att tillhandahålla
webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden, då det endast
är dessa sammanträden som i dagsläget är offentliga för allmänheten
och därför är aktuella. Resultatet av den utredningen kommer
tillgängliggöras som beslutsunderlag för ärendet KS 2019/036
Medborgarförslag om TV/radiosända fullmäktigemöte.
Sammanfattningsvis finns det möjlighet att webbsända
sammanträden mot en kostnad mellan 135-175 tkr per år.
Sammanfattning
Gällande motionärens första yrkande:
Kommunen har i dagsläget ett digitalt mötessystem som heter
Meetings plus. Mötessystemet tillhandahåller dock inte i dagsläget
alla de funktioner som motionsställaren efterfrågar. Möjligheten att
tillhandahålla de funktioner som efterfrågas utreds redan både i
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samband med den pågående upphandlingen av ett nytt
ärendehanteringssystem men också i dialog med kommunens
nuvarande leverantör av det digitala mötessystemet.
Gällande motionärens andra yrkade:
De prissatta förslag som motionären efterfrågar i sitt andra yrkande
kommer i samband med upphandlingen att presenteras för
upphandlingsansvariga, dock inte för fullmäktige att besluta om.
Beslut om vilket system som ska väljas kommer baseras på vilken
leverantör som vinner upphandlingen i linje med Lagen om offentlig
upphandling.
Gällande motionärens tredje yrkande.
Alla investeringar som kommunen väljer att göra ska budgeteras för
och kommer därför att hanteras av budgetberedningen.
Det som motionärens yrkanden efterfrågar genomförs redan inom
ramen för kommunens ordinarie arbete om än i en delvis annorlunda
form.
Fullmäktige föreslås därför att anse motionen besvarad med
hänvisning till att det motionären efterfrågar redan genomförs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-28
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 58
Motion från Kristina Holmqvist (M) om digitalt mötessystem för
fullmäktige i Hörby
Beslutet skickas till
Kopia av fullmäktiges beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, Kansliet
Motionsställaren
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