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Motion om besparingar vid utskick av handlingar
Ärendebeskrivning
Jonas Grafström, för moderata samlingspartiet anför följande i motion.
Varje ineffektivt använd skattekrona är en stöld från de fattiga”.
- socialdemokratiske handelsministern Gustav Möller”
Varje gång papper skickas ut per post kostar det pengar, detta faktum torde
inte ha undgått någon. Tjocka luntor med diverse information körs ut till
ledamöterna i fullmäktige och nämnder. Många av handlingarna är helt klart
berättigade att skicka ut t ex möteshandlingar som ska tas med till ett
sammanträde. Däremot protokoll som ibland skickas ut hade lika gärna
kunnat skickas ut per mail till de som brukar denna teknik. När ett kuvert kan
kosta uppemot 50 kr per styck och tusentals kuvert går ut per år kan stora
slantar sparas. En nämnd som har tillämpat detta är fritidsnämnden som
skickar sina protokoll per mail. Detta medför enligt ordförande Mårten Ström
en besparing på 50 000 kr per år.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på att
-

kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna och därhelst det är möjligt
att skicka ut största möjliga mängd handlingar och protokoll per e-post.

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kansliets yttrande
Kansliet har undersökt nämndernas rutiner för utskick av sammanträdeshandlingar och protokoll och det visar sig att flertalet nämnder i viss
utsträckning använder sig av e-post. Men som motionären mycket riktigt
anför skickas fortfarande stora mängder sammanträdeshandlingar ut med
vanlig post. Detta innebär, jämfört med e-post, förhållandevis höga kostnader
för den administrativa hanteringen, tryckningen, material och porto. Det är
därför önskvärt att i så stor utsträckning som möjligt övergå till att distribuera
sammanträdeshandlingar med e-post alternativt i vissa fall publicera på
kommunens hemsida.
Förutsättningarna för utskick av sammanträdeshandlingar är beroende av
tillgång på datorer och skrivarutrustning hos mottagarna av e-posten. Detta är
knappast något problem vid distribution inom kommunförvaltningen, till
media och andra myndigheter. Däremot kan förutsättningarna variera
beträffande de förtroendevalda. Eftersom nämndernas ledamöter behöver ett
pappersexemplar av sammanträdeshandlingarna under sammanträdet som
beslutsunderlag, för anteckningar mm är det mest ändamålsenligt att
föredragningspromemorior till både arbetsutskott och nämnd även fortsättningsvis distribueras med vanlig post till nämndens ledamöter och ersättare
samt de tjänstemän som deltar i nämndens sammanträde.
Kansliet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta att
-

bifalla motionen samt rekommendera nämnderna att tillämpa följande
rutiner
- Sammanträdeshandlingar till arbetsutskott och nämnd: Vanlig post
till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som deltar vid sammanträdena. E-post till övriga dvs övriga tjänstemän vid nämndens
förvaltning, övriga förvaltningar, media andra myndigheter etc.
- Protokoll från arbetsutskott (i förekommande fall) och nämnd:
Publiceras på kommunens hemsida.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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- Det ankommer på respektive nämnd att inom sig bestämma om
avvikelser från dessa riktlinjer.
- Uppmana nämnder och förvaltningar att, även vid utskick av andra
handlingar än sammanträdeshandlingar och protokoll, använda sig av
e-post i så stor utsträckning som möjligt.
Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med kansliets förslag.
_____

Yrkande
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Yrkande
Eva Hedesand-Lundqvist (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla motionen samt rekommendera nämnderna att tillämpa
följande rutiner

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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- Sammanträdeshandlingar till arbetsutskott och nämnd: Vanlig post
till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som deltar vid sammanträdena. E-post till övriga dvs övriga tjänstemän vid nämndens
förvaltning, övriga förvaltningar, media andra myndigheter etc.
- Protokoll från arbetsutskott (i förekommande fall) och nämnd:
Publiceras på kommunens hemsida.
- Det ankommer på respektive nämnd att inom sig bestämma om
avvikelser från dessa riktlinjer.
- Uppmana nämnder och förvaltningar att, även vid utskick av andra
handlingar än sammanträdeshandlingar och protokoll, använda sig
av e-post i så stor utsträckning som möjligt.
_____

Beslutsexpediering
Jonas Grafström, samtliga styrelser/nämnder

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

