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Fråga om kostnaden för digitalt 
omröstningssystem 

Under hösten 2017 har ett nytt digitalt närvaro- och omröstningssystemet börjat användas. Systemet 

bygger på användandet av en applikation där ledamoten registrerar sin närvaro, begär ordet och 

voterar. 

Digitala lösningar är framtiden. Med digitala, och internetbaserade, lösningar kan arbete utvecklas 

och effektiviseras. En vinst med digitala lösningar är t.ex. att göra olika verktyg mer lättillgängliga 

och mindre tidsödande. En annan vinst är att göra det enklare att skala bort onödiga moment och 

göra arbetet lättare. 

Att införa ett nytt digitalt närvaro- och omröstningssystem kan ha haft stora vinster. Hur systemet 

har implementerats väcker dock en del frågor. Som exempel kan nämnas att det nya systemet 

bygger på användandet av en applikation. Men trots att varje ledamot i kommunfullmäktige redan 

fått låna en iPad av kommunen att läsa sina handlingar distribueras ytterligare en iPad till varje 

kommunfullmäktigeledamot och ersättare inför varje sammanträde. 

Denna modell kostar inte bara resurser i form av över 100 nya iPads. Det kostar också resurser i 

form av organisering och distribuering av plattorna inför varje sammanträde. Därtill gör det arbetet 

mindre lätt för fullmäktigeledamöterna eftersom det begränsade utrymmet på bordet nu måste 

användas till två plattor samtidig. 

Ett alternativ till nuvarande lösning skulle t.ex. ha kunnat vara att ladda ner den applikation som 

används på den iPad som varje ledamot redan har kvittat ut. På så sätt skulle resurser ha sparats 

samtidigt som användarbarheten hade minskat. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor om sakförhållanden till 

kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg:

- Hur mycket har inköpen av de nya iPad som används kostat, inklusive laddlösning?

- Hur mycket kostar den arbetskraft som tas i anspråk för att samordna och organisera

utdelningen av iPad-plattorna inför varje fullmäktige?

- Hade någon alternativ lösning övervägts, och i så fall, varför förkastades den?
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