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Digital distribution av nämndhandlingar till förtroendevalda i Danderyds kommun
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) testar sedan i maj att få möteshandlingarna utskickade i digital form till läsplattor istället för på papper.
Pilotprojektet att testa läsplattor som distributionskanal istället för pappersutskick var ett uppdrag i kommunens IT-utvecklingsprojekt 2013 (KS
2012/0164). I samband med pilotprojektet har en utvärdering genomförts
där det framgår att användarna överlag är nöjda med en digital distribution
av möteshandlingar. Majoriteten av de tillfrågade anser att kommunen bör
övergå till digital distribution av nämndhandlingar även hos övriga nämnder
och fullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås besluta om en övergång till digital nämnddistribution för kommunens nämnder och fullmäktige, med start 2015. Huvudinriktningen ska vara att distribution av nämndhandlingar sker digitalt. Det
ska dock vara möjligt för enskilda personer att även fortsättningsvis erhålla
handlingar i pappersform. Införandet bör vara genomfört hos alla nämnder
och fullmäktige senast 2016. Nämnderna ska själva besluta om när övergången till digital nämnddistribution ska ske. Ställningstagande till hur
finansieringen av övergången till digital nämnddistribution tas i samband
med budgeten för 2015.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Danderyds kommun huvudsakligen ska
övergå till digital distribution av nämndhandlingar med start 2015 och införandet ska vara genomfört hos alla nämnder och fullmäktige senast under
2016.
Kommunledningskontorets utredning
KSAU testar digital distribution av nämndhandlingar sedan våren 2013.
Projektet har fallit väl ut och rekommendationen från KSAU är att projektet
permanentas och att övriga nämnder och fullmäktige övergår till digital
nämnddistribution via läsplattor med start 2015. Införandet bör vara genomfört hos alla nämnder, styrelser och fullmäktige under 2016. Varje nämnd
bör besluta om när övergång till digital distribution ska ske för sin nämnd.
Genom att använda sig av digital distribution möjliggörs snabbare distribution, ökad tillgänglighet samt miljövänligare hantering jämfört med pappershandlingar.
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Huvudinriktningen ska vara att distribution av nämndhandlingar sker digitalt. Det ska dock vara möjligt för enskilda personer att även fortsättningsvis
erhålla handlingar i pappersform.
I samband med utvärderingen har en rapport (Redovisning av pilotförsök
med läsplattor till förtroendevalda, daterad 2013-11-20) tagits fram som
utvärderar och dokumenterar projektet samt ger förslag på åtgärder som
behöver genomföras i samband med ett fortsatt införande och en genomförandeplan/tidplan.
Vid ett fortsatt införande kommer följande kostnader att behöva finansieras i
budget 2015. En investering på ca 350 000 kr behöver göras för den tekniska lösningen (en central kommunlicens). Det tillkommer en årlig licensoch supportkostnad på ca 60 000 kr för den tekniska lösningen. Kostnader
tillkommer även för den tekniska utrustningen och dess tillbehör (läsplattor,
mobilt bredbandsabonnemang, m.m.). Respektive nämnd bör avsätta ca
100 000 kr i budgeten för dessa kostnader.
Ställningstagande till hur finansieringen av övergången till digital nämnddistribution ska ske tas i samband med budgeten för 2015.
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