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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Införande av digitala utskick av nämndens
möteshandlingar och inköp av iPads
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om införande av digitala nämndutskick från och med
sammanträdet den 26 september 2013 i enlighet med förvaltningens förslag och
tidplan.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör
Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning
Från och med nämnden i september månad planeras pappersutskicken upphöra av
alla icke sekretessbelagda nämndhandlingar till de som valt iPad.
Sekretessbelagda ärenden kommer dock att skickas ut i pappersformat även i fortsättningen.

Bilaga
Förslag till låneavtal
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Bakgrund och syfte
Inom Stockholms stad har arbetet med GIF (Gemensam informationsförsörjning)
lett till att flera av stadens nämnder börjat planera för och införa digitala utskick
av nämndhandlingar. Delprojekt Digital, tillgång till nämnd- och styrelsehandlingar via iPad är ett första steg mot en helt digital process för hantering av nämndoch styrelseärenden.
Om iPad
En iPad kan primärt användas för följande funktioner:
 söka information och surfa på internet
 läsa och skriva e-post
 använda applikationer som köps eller laddas ned avgiftsfritt via Appstore.
För detta krävs att användaren öppnar ett personligt iTunes-konto.
För att ladda ner dokument till iPad krävs tillgång till trådlöst nätverk, vilket
många har tillgång till i hemmet, på arbetsplatsen eller i vissa offentliga miljöer
(t.ex. bibliotek) samt mobilt bredband. I erbjudandet ingår mobilt bredband i form
av 3G. Samtliga utlånade iPads stöldmärks och registreras av Volvo IT före leverans.
Arbetssätt
Stadsarkivets lösning för enkel distribution av nämnd- och styrelsehandlingar till
ledamöter för läsning på iPad är genom en App kopplad till Insyn, den internetbaserade funktionen som tillhandahåller just nämnd- och styrelsehandlingar. Mottagande av digitala utskick innebär följande hantering:
1. Via Appen, i samband med publicering på Insyn, nedladdas kallelse med
tillhörande handlingar till kommande nämndsammanträde. Ledamoten/ersättaren laddar ner dokumenten till sin iPad som gör det möjligt att
läsa och arbeta med dokumenten digitalt, on-eller offline. Via Appen
kommer man även åt tidigare kallelser och protokoll som kalendarium för
nämnden.
2. Genom Appen ges möjlighet att läsa, söka och anteckna i handlingarna,
lägga till elektroniska post-its och spara noteringar lokalt i iPaden.
Användarstöd och utbildning
Förvaltningen kommer att erbjuda introduktion i digital dokumenthantering med
iPad för nämnden samt support för varje enskild nämndledamot och ersättare.
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E-postadress för support är: it.rinkeby-kista@stockholm.se. I vissa fall kommer
supporthänvisning att ske till Tieto Enator.
Lånevillkor
Staden tecknade i september 2011 ett avtal med Volvo IT som innebär att förvaltningen kan erbjuda lån av iPad till nämndpolitiker. Den som önskar låna en iPad
får skriva på ett låneavtal. Utrustningen är avsedd för arbete med digitala nämndhandlingar och därmed relaterade ändamål. När det politiska uppdraget i nämnden
avslutas återlämnas utrustningen till förvaltningen. Ledamot eller ersättare som
redan lånar en iPad från Stockholms stad genom annat politiskt uppdrag är inte
berättigad lån av utrustning från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. All form av
tillbehör till iPad betalas av låntagaren.
Tidplan
Förvaltningen föreslår följande tidplan för genomförandet:
Februari - mars månad 2013
Den av stadsarkivet framtagna applikationen för nedladdning av nämndhandlingar
introduceras vid några utbildningstillfällen för stadsdelsnämnden i förvaltningshuset, Järvasalen, kvällstid.
Mars 2013 – augusti 2013
 Handlingarna till nämnden distribueras både digitalt och som papperskopior.
September 2013
Från och med nämnden i september månad planeras pappersutskicken upphöra av
alla icke sekretessbelagda nämndhandlingar till de som valt iPad.
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