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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2019-03-06 

Justerandes sign. 

Au§ 36 Dnr KS 

lpads till förtroendevalda i samverkansorgan 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 13 februari 2019 § 26 uppdra åt 
kanslichef Anders Andersson upprätta förslag till hur tillgång till ipads skal l 
organiseras för förtroendevalda i samverkansorgan. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med utredning daterad den 
26 februari 2019. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta om inköp av sex 
ipads med tillhörande mobilt abonnemang vilka skall tilldelas förtroendevalda i 
samverkansorganen Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Bergslagens 
överförmyndarnämnd och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vilka ej är 
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Vidare föreslås beslutas att dessa ipads 
utlånas till de sex förtroendevalda i samverkansorganen, på samma vi llkor som 
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Utredning rörande ipads till förtroendevalda i 
samverkansorgan 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 13 februari 2019 § 26 uppdra åt 
undertecknad upprätta förslag till hur tillgång till ipads skall organiseras för 
förtroendevalda i samverkansorgan. 

lpads har inköpts till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen vid tidigare 
tillfälle, sammantaget 18 stycken. Detta för att möjliggöra införandet av digitala utskick till 
politiska sammanträden. 

Första delen i utredningen är att identifiera vilka samverkansorgan som är aktuella. Dessa 
är nämnderna Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Sydnärkes lönenämnd, Bergslagens 
överförmyndarnämnd och Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice samt kommunalförbunden Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
Nerikes Brandkår. 

Andra delen av utredningen är kartlägga vilka personer som är förtroendevalda till 
samverkansorganen men inte är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen och 
därigenom redan är i besittning av kommunal ipad. Detta antal personer uppgår till sex, två 
ledamöter och en ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, en ersättare i 
Bergslagens överförmyndarnämnd samt en ledamot och en ersättare i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Vad gäller övriga samverkansorgan, Regionala samverkansrådet, samverkansråd för kultur, 
samverkansråd för social välfärd och vård, samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsötjning, Regionala miljö- och naturvårdsrådet, Samordningsförbundet i 
norra Örebro län, Partnerskap Bergslagsbanan, Bergslagdiagonalen, Intresseföreningen 
Bergslaget, Arbogaåns vattenförbund, Tursam i Bergslagen ekonomisk förening, Hopajola, 
Region Örebro läns demokratinätverk och Samhällsråd T, har samtliga förtroendevalda 
tillgång till kommunal ipad i egenskap av förtroendevald till kommunstyrelsen eller 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Bergslagens överförmyndarnämnd respektive 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Vid förfrågan till kommunens IT-avdelning framkom att kostnaden för inköp av ipad 
uppgår till cirka 5 000 kronor styck. Till detta kommer en kostnad för mobilt abonnemang, 
vilken för närvarande är 79,25 kronor per månad och abonnemang. 



Förslag 
Utifrån vad som anges ovan, föreslår undertecknad kommunstyrelsen besluta om inköp av 
sex ipads med tillhörande mobilt abonnemang vilka skall tilldelas förtroendevalda i 
samverkansorganen Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Bergslagens 
överförmyndarnämnd och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vilka ej är ledamöter 
eller ersättare i kommunstyrelsen. Vidare föreslås beslutas att dessa ipads utlånas till de sex 
förtroendevalda i samverkansorganen, på samma villkor som ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Anders Andersson 
Kanslichef 




