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Ks § 264

Motion om resfria möten – svar
Dnr 2017/391-109

Jon Sjölander (M) har i skrivelse inkommen 15 november 2017 lämnat en motion
om resfria möten. Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda samt ta fram en plan på hur kommunen kan öka resfria möten.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 262 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 12 juni 2018 ett förslag till svar
på motionen. Förvaltningen skriver att idag kan alla medarbetare som har en PC,
tunn klient (inköpt efter 2014) platta eller mobiltelefon delta i distansmöten
(webbmöten) som man blir inbjuden till. Det som krävs är att man har tillgång till
extern kamera, mikrofon eller headset om inte ljud och bild är inbyggda
funktioner i enheten. Förvaltningen skriver också att i det digitaliseringsarbete
som pågår i Västerviks kommunkoncern så kommer ett införande av Office 365
att ske med start hösten 2018. Då kommer Skype bli tillgängligt för allt fler
medarbetare som ett alternativ när det gäller distansmöten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 juni 2018 där
det framgår att en plan för införande av ny teknik som möjliggör distansmöten
redan finns avslå motionen om resfria möten.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Jon Sjölander (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen har bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 juni 2018 där
det framgår att en plan för införande av ny teknik som möjliggör distansmöten
redan finns avslå motionen om resfria möten.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 juni 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 262
Motion 15 november 2017
Expedieras till: Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Motion resfria möten
Moderaterna i Västerviks kommun har genom Jon Sjölander i skrivelse
inkommen 2017-11-15 väckt en motion om resfria möten.
Motionären menar att kommunen inte har utrustat samtliga medarbetare
med teknik för att delta på webbmöten vilket borde vara fallet. Detta
mot bakgrund av att det i den resepolicy som antogs vid KS 2017-11-13
framgår att resfria möten (webbmöten) ska prioriteras framför fysiska
resor. Motionären yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
samt ta fram en plan på hur kommunen kan öka resfria möten.

Kommunstyrelsens förvaltnings yttrande
När resepolicys skrevs fanns en plan för hur distansmöten (webbmöten)
skulle kunna bli möjliga för kommunkoncernens medarbetare. Tanken
var att behoven ska styra men att tekniken successivt blir tillgänglig för
alla medarbetare.
Idag kan alla medarbetare som har en PC, tunn klient (inköpt efter 2014)
platta eller mobiltelefon delta i distansmöten (webbmöten) som man blir
inbjuden till. Det som krävs är att man har tillgång till extern kamera,
mikrofon eller headset om inte ljud och bild är inbyggda funktioner i
enheten. De som regelbundet deltar i distansmöten har vanligtvis denna
utrustning.
Campus Västervik har ett uppdrag att fungera som nav när det gäller
distansmöten och genom Campus kan man idag boka – bjuda in till - och
få support för olika typer av distansmöten som antingen kan hållas i
speciellt anpassade lokaler i kommunen eller från användarens enhet.
Campus marknadsför också distansmötesteknik inom kommunen.
Campus genomför också en upphandling av en ny lösning för
distansmötesteknik, där samtliga medarbetare själva kan bjuda in till- och
delta i distansmöten från sin arbetsplats – undantaget den personal som
har äldre tunna klienter. Upphandlingen beräknas vara klar under kvartal
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tre 2018. Även i denna lösning krävs att deltagaren ev. kompletterar med
kamera/mikrofon/headset om inte enheten redan har dessa funktioner.
I det digitaliseringsarbete som pågår i kommunkoncernen kommer ett
införande av Office365 att ske med start hösten 2018. Detta innebär att
Skype blir tillgängligt för allt fler medarbetare som ett ytterligare
alternativ när det gäller distansmöten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med
hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 6 juni 2018 avslå
motionen om resfria möten. Detta mot bakgrund av att en plan för
införande av ny teknik som möjliggör distansmöten redan finns.
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