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Dnr KS 2020/613

§5

Införande av teknisk lösning för politiska
distanssammanträden

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Vid fullmäktiges sammanträde 2020-12-14 § 230 beslutades
möjligheten till distansdeltagande på politiska sammanträden
införas i Haninge kommun. Den tekniska lösning som då
beslutades var tillfällig och kommunstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att återkomma med ett förslag till permanent lösning under
2021 års första kvartal.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ett permanent införande av
två systemlösningar för sammanträden med distansdeltagande samt
extra medel om 800 tkr för att genomföra detta. Tillhörande ärendet
finns även en handbok som beskriver de tekniska och praktiska
premisserna för deltagande på distans.
Förvaltningens synpunkter

Systemlösning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Microsoft Teams som
primär systemlösning för distansdeltagande. Kommunens
förtroendevalda har sedan tidigare applikationen installerad på sina
surfplattor och många tros vara bekanta med den tekniska
lösningen.
Vid distansdeltagande i kommunfullmäktige behöver även
mötessystemet eSessions användas. För att komma ifrån att behöva
växla mellan applikationer under sammanträdet finns möjlighet att
integrera mötessystemet som en flik i Microsoft Teams.
Nämnder som behandlar ärenden som omfattas av sekretess
föreslås använda en separat systemlösning för säkra videomöten,
Compodium. I Haninge kommun föreslås socialnämnden,
Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns
överförmyndarnämnd använda detta system. För det fall
krisledningsnämnden sammankallas föreslås även denna använda
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Compodium. Observera att inloggning i Compodium sker via
BankID vilket respektive förtroendevalda behöver skaffa via sin
bank.
För att möjliggöra distansdeltagande behöver uppgraderingar av
vissa sammanträdesrum i kommunhuset ske. Primärt behöver det
installeras en streaming encoder som möjliggör att sammanträdet i
Teams syns i den fysiska sammanträdeslokalen samt att de som
deltar på distans ser och hör vad som sägs i den fysiska salen.
Denna installation föreslås genomföras i Skärgårdssalen och KSsalen Utö.
Då det ofta är flera nämnder som sammanträder samma datum kan
vissa nämnder behöva se över sina sammanträdestider för att
möjliggöra deltagande på distans.
En prövning kring distansdeltagande vid politiska sammanträden
sker för närvarande i förvaltningsrätten i Luleå med anledning av
möte i kommunfullmäktige i Luleå kommun den 21 december
2020. Besluten vid sammanträdet har inhiberats till följd av en
överklagan av sammanträdet, som skedde på distans, mot bakgrund
av kommunallagens krav om att samtliga deltagare ska kunna se
och höra varandra och delta på lika villkor.
Kommunstyrelseförvaltningen följer den rättsliga prövningen och
eventuella konsekvenser detta kan medföra för val av teknisk
lösning i Haninge kommun.
Utbildning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att lathundar i respektive
system tas fram och distribueras till samtliga förtroendevalda.
Initialt kommer även kommunens Servicedesk finnas tillgänglig
inför och under samtliga sammanträden för att bistå med teknisk
hjälp.
Vidare har ett förslag till handbok tagits fram som omfattar såväl
tekniska aspekter kring distansdeltagande som praktiska moment.
Handboken är bilagd denna recit.
Finansiering
Uppskattad kostnad för installation av teknik i Skärgårdssalen och
KS-salen Utö är cirka 300 tkr. Därutöver bedöms det behövas
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teknisk support vid kommunfullmäktiges inledande sammanträden
motsvarande en kostnad om 25 tkr per sammanträde. Ytterligare
kostnader bedöms tillkomma exempelvis för behov av extra
personalbemanning för teknisk support samt behov av inköp av
viss teknisk kringutrustning för att möjliggöra samtidig bild- och
ljudöverföring. Kommunstyrelseförvaltningen estimerar den totala
kostnaden till 800 tkr.
Dessa medel finns inte i budget för år 2021. 300 tkr föreslås tas i
anspråk från kommunstyrelsens investeringsbudget samt 500 tkr
från kommunfullmäktiges reserv.
Tidplan
Om kommunfullmäktige fattar beslut om att införa föreslagen
permanent lösning behöver avtalad leverantör cirka fyra veckor för
att installera nödvändig teknik i Skärgårdssalen och KS-salen Utö.
Under samma tid föreslås även utbildningsmaterial tas fram och
distribueras till samtliga förtroendevalda. Mot bakgrund av detta
bedömer förvaltningen att den permanenta lösningen för
distanssammanträden kan träda i kraft från 2021-03-01.
Underlag för beslut

- Förslag till handbok för distansdeltagande vid politiska
sammanträden, 2020-01-08
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till permanent teknisk lösning för distanssammanträden
inklusive handbok godkänns och börjar gälla 2021-03-01.
2. Finansiering av teknisk lösning sker genom att ianspråkta 500
tkr ur kommunfullmäktiges reserv.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Finansiering av teknik i Skärgårdssalen och KS-salen sker
genom att ianspråkta 300 tkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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1. Förslag till permanent teknisk lösning för distanssammanträden
inklusive handbok godkänns och börjar gälla 2021-03-01.
2. Finansiering av teknisk lösning sker genom att ianspråkta 500
tkr ur kommunfullmäktiges reserv.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Finansiering av teknik i Skärgårdssalen och KS-salen sker
genom att ianspråkta 300 tkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Samtliga förvaltningar
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