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Förändrad hantering av iPads för förtroendevalda
Sammanfattning
I dagsläget ägs alla iPads för förtroendevalda av den nämnd de tillhör. Kostnaden för inköp av
nuvarande iPads har företrädesvis tagits från respektive nämnds driftsmedel. Det är även den
ägande nämnden som står för abonnemangskostnaden. Inför mandatperioden 2015-2018
upplevdes hanteringen av ägandet av iPads som mycket krånglig av nämndsekreterarna. Alla
avtal var tvungna att bytas mellan nämnderna för att man skulle hålla ordning på vilken
nämnd som var ansvarig för respektive iPad. Det är ett ohållbart och ineffektivt sätt att
hantera utrullningen av utrustning och vi behöver förenkla både administrationen och
ekonomihanteringen.
Administrationen har nu genomfört en kartläggning av samtliga iPads till förtroendevalda.
Denna visar att utrustningen är mycket gammal och få av de iPads som finns idag kommer att
överleva en hel mandatperiod.
Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att hanteringen förändras inför valet 2018 för att
öka effektiviteten och minska administrationen. All utrustning samt abonnemang föreslås
ägas och livscykelhanteras av IT-enheten. Varje förtroendevald som är ledamot i en eller flera
nämnder utrustas med en ny iPad med tillhörande abonnemang och tecknar vid utlämningen
ett avtal med IT-enheten.

Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag i storleksordningen 700 tkr för investering i
iPads till den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022. I beloppet finns en viss
marginal för att täcka eventuellt behov av flera iPads än nuvarande antal.
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Bakgrund
I dagsläget ägs alla iPads för förtroendevalda av den nämnd de tillhör. IPads till
förtroendevalda som enbart sitter i kommunfullmäktige ägs av kommunfullmäktige men om
den förtroendevalda också sitter i en annan nämnd eller kommunstyrelsen är det
nämnden/kommunstyrelsen som äger iPaden. Kostnaden för inköp av nuvarande iPads har
företrädesvis tagits från respektive nämnds driftsmedel. Det är även den ägande nämnden som
står för abonnemangskostnaden.
Eftersom kommunfullmäktige väljs direkt i allmänna val och tillträder i oktober måste
administrationen se till att alla de nyvalda har iPads i god tid före första möte som vanligtvis
inträffar i mitten av oktober. Detta för att möjliggöra att alla ledamöter kan läsa handlingarna
före första mötet. Besked om vilka som är valda till kommunfullmäktige kommer från
Länsstyrelsen, vanligtvis ungefär tre veckor efter valet. Då måste nya ledamöter skyndsamt
förses med iPads.
När kommunfullmäktige sammanträder första gången väljs ny kommunstyrelse. Då måste nya
ledamöter som inte sitter i nyvalda kommunfullmäktige skyndsamt förses med iPads.

När kommunfullmäktige vid sitt möte i november eller december slutligen utser ledamöter till
nämnderna måste de som inte sitter i fullmäktige förses med iPads för att kunna läsa
handlingar till sina första möten som hålls i januari.
För varje iPad som lämnas ut ska ett avtal tecknas med den förtroendevalde, utrustningen ska
förtecknas i inventariesystemet Nilex, utlämningen registreras också i vårt
förtroendemannaregister Troman, ett abonnemang ska knytas till iPaden och detta ska
förtecknas i vårt telefonisystem TSO så att abonnemangskostnaden knyts till den ägande
nämnden.
Inför mandatperioden 2015-2018 upplevdes hanteringen av ägandet av iPads som mycket
krånglig av nämndsekreterarna. Alla avtal var tvungna att bytas mellan nämnderna för att man
skulle hålla ordning på vilken nämnd som var ansvarig för respektive iPad. Sedan skulle det
föras in ändringar i samtliga system där iPaden fanns förtecknas. Detta arbete måste också ske
under pågående mandatperiod då förtroendevalda byter nämnd. Det är ett ohållbart och
ineffektivt sätt att hantera utrullningen av utrustning och vi behöver förenkla både
administrationen och ekonomihanteringen.
Administrativa enheten har nu genomfört en kartläggning av samtliga iPads till
förtroendevalda. Denna visar att utrustningen är mycket gammal.
Totalt äger kommunen just nu 148 iPads som används av förtroendevalda och fördelningen
per år framgår av nedanstående tabell.
Inköpsår 2012
Antal
24

2013
13

2014
20

2015
32

2016
35

2017
13

2018
11

Summa
148

Eftersom utrustningen är så gammal kommer få av de iPads som finns idag att överleva en hel
mandatperiod. I januari 2019 kommer dessutom en uppgradering av appen Meetings att göras

till Meetings plus och då kommer troligtvis iPads som är från åren före 2016 inte att kunna
fungera med den nya versionen.
Ett av de största supportproblemen kommunen haft har varit att de förtroendevalda glömt sina
lösenord och iPaden då låst sig och ibland till och med blivit obrukbar så att den fått kasseras.
För iPads från årsmodell 2018 finns en möjlighet att göra en grundinställning som gör att
iPaden inte behöver ha ett Apple-id. Den kan också konfigureras så att den går att supporta på
distans med sk MDM-verktyg.
Ny hantering, IT-enheten

Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att hanteringen förändras inför valet 2018 för att
öka effektiviteten och minska administrationen. All utrustning samt abonnemang föreslås
ägas och livscykelhanteras av IT-enheten. Antalet iPads som behövs kan variera eftersom en
förtroendevald kan ha flera uppdrag, i olika nämnder, men behöver endast en personlig iPad.
Ju fler förtroendevalda som har något uppdrag, desto fler iPads behövs således. Här föreslås
att ordinarie ledamöter och ersättare i KF, KS, BN, SN, PMN*, TN*, VAN, ÖN, VN samt
kommunrevisionen utrustas med iPads. I augusti 2018 är förhållandet c:a 1,4 uppdrag (ord.
ledamot eller ersättare) i nämnd per förtroendevald.
Det innebär att IT-enheten kommer att köpa in erforderligt antal iPads, konfigurera dessa
enligt gemensam standard, installera programvara, förteckna i inventarieregistret, installera
SIM-kort och slutligen överlämna utrustningen till de förtroendevalda som väljs till
nämnderna enligt ovan. Detta ligger helt i linje med ambitionen att centralisera och överföra
ansvaret för produktförsörjningen av kommunens IT-utrustning till IT-enheten. Livscykeln för
utrustningen synkroniseras med mandatperioderna.
De iPads som har använts fram till valet samlas efterhand in och återanvänds i
tjänstemannaorganisationen eller lämnas till återvinning/skrotning, beroende på ålder och
skick.
Nämndsekreterarens kvarvarande uppdrag blir att instruera de förtroendevalda i användningen
av Meetings-appen samt anmäla förändringar i förtroendeuppdragen till IT-enheten.
Finansiering
Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag till investeringar av iPads i samband med ny
mandatperiod. De finansiella kostnaderna som blir med anledning av investeringen samt
andra löpande driftkostnader som till exempel abonnemang belastar IT-enheten. IT-enheten
får täckning för sina ökade kostnader genom att iPads från och med 2019 ingår i enhetens
befintliga kostnadsfördelningsmodell. Investeringen sker vid ett tillfälle. Eventuella utbyten
och kompletteringar under mandatperioden betraktas som en driftkostnad. Detta hanteras av
IT-enheten men belastar respektive verksamhet direkt som en driftkostnad. Respektive nämnd
har idag belastats med kostnader för sina iPads vilket gör att inga ekonomiska ramjusteringar
genomförs i samband med förändringarna.
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