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§ 139  Motion Debatt- och voteringssystem - svar 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Angelica Lundberg kommit in med en motion där 
de vill att ett debatt- och voteringssystem införs för kommunfullmäktige samt 
nämnder, utskott och beredningar. 

I det nya diarie- och ärendehanteringssystemet och tillhörande 
webbhanteringssystem (Evolution och Netpublicator) som kommunen köpt och 
använder kommer det under 2019 att tas fram såväl möteshantering som 
voteringssystem. 

Blir denna modul bra och prisvärd vore det intressant att få genomföra försök med 
voteringssystem i kommunfullmäktige. Teoretiskt borde processen bli både 
snabbare och administrativt enklare. Vi har dock mycket svårt att se att några 
vinster skulle uppstå i nämnder och utskott med ett voteringssystem 

Förvaltningen är också av den uppfattningen att det måste bli ett system som är 
integrerat med en del av nuvarande system (modul). Inköp av ett nytt system (app) 
för ändamålet är inte vare sig hanteringsmässigt eller ekonomiskt försvarbart. 

När det gäller erfarenhet från andra kommuner och regionen så är den mycket 
blandad avseende såväl nyttan som smidigheten i elektronisk votering. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en motion avslås eller bifalls, vid bifall 
ska det vara i sin helhet. 

Eftersom vi inte ser några vinster i nämnder och utskott och motionen därmed inte 
bör genomföras i sin helhet föreslår vi att den avslås. 

Angelica Lundberg (SD) tackar för svaret och anser att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 7 november 2018, § 222 
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 25 oktober 2018, § 229 
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 10 oktober 2018 
Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, § 187 
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018, § 177 
Protokoll från kommunfullmäktige den 22 augusti 2018, § 92 
Motion – Debatt och voteringssystem 
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§ 139 fortsättning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna kommundirektörens förslag till svar, bortsett från de två sista styckena 
och därmed anse motionen besvarad. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna kommundirektörens förslag till svar, bortsett från de två sista styckena 
och därmed anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
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