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Svar på Ledamotsinitiativ - Byt ut Ipads mot bärbara
datorer till mandatperioden 2022-2026
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet avslås.

Sammanfattning
Med hänvisning till den digitala utvecklingen samt en förmodad kostnadsbesparing
med mera yrkar Sverigedemokraterna i ett ledamotsinitiativ att:


Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod byta



ut politikernas iPads mot bärbara datorer.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod byta
ut apparna ATEA votering och ATEA doc mot motsvarande programvara
för Windows

Den fråga som Sverigedemokraterna väcker med initiativet är en ytterst relevant
fråga utifrån den digitala omställningen som förtroendevalda, liksom oss andra, fått
göra under rådande pandemi.
I dagsläget finns tjänsten digitala politiker (iPad, konto, appar och support) som
togs ram utifrån det verksamhetsbehov som politiken via kansliet hade tagit fram.
Verksamhetsbehov var främst för att ha handlingar till kommunfullmäktige och
nämnder digitalt, men också möjligheten till votering och begära ordet på
kommunfullmäktiges möten. Då var iPad och de appar som togs fram den lösning
som bäst fyllde det behovet. Idag finns samma behov i grunden, men med tillägget
att kunna nyttja Teams för digitala möten. Det har man stöd för även i en iPad. Om
man däremot vill lägga till möjligheter att skriva handlingar och andra funktioner, så
kan dator vara ett bättre alternativ. Det finns bra tangentbord och Microsoft appar
även till iPad, men många upplever att skärmen känns för liten.
Förslaget att byta ut iPads mot datorer är en trolig väg framåt men till kommande
mandatperiod 2022–2026 bör inte utbytet ske på grund av:


Den ökade kostanden, på ungefär 450 000 kronor per år, inte finns



budgeterad för varken 2022 eller 2023.
Det ökade supportbehovet blir svårt att möta med dagens bemanning samt
den mycket osäkra situationen runt rådande pandemi.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2022-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkanden
Anders Lindén (SD) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag eller enligt Anders Lindéns (SD) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-16
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-03-26, § 64
Ledamotsinitiativet, Sverigedemokraterna, 2021-03-23
__________

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Nideborn

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-02-16

KS2021/224

Kommunstyrelsen

magnus.nideborn@enkoping.se

Ledamotsinitiativ om att byta ut Ipads mot bärbara
datorer till mandatperioden 2022 - 2026
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Ledamotsinitiativet avslås.

Ärendet
Bakgrund
Med hänvisning till den digitala utvecklingen samt en förmodad kostnadsbesparing
mm yrkar Sverigedemokraterna att:


Att Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod
byta ut politikernas iPads mot bärbara datorer.



Att Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod
byta ut apparna ATEA votering och ATEA doc mot motsvarande
programvara för Windows

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av IT-supportchef Viktoria Andersson samt Digitaliseringschef
Magnus Nideborn. Kansli- och Utredningschef Åsa Olson har bidragit med
synpunkter i ärendet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Den fråga som man väcker med detta initiativ är en ytterst relevant fråga utifrån
den digitala omställningen som förtroendevalda, liksom oss andra, fått göra under
rådande pandemi.
Ledamotsinitiativet innehåller många bra frågeställningar och det är viktigt att
jämföra rätt saker för att få en så tydlig bild som möjligt.
Innehållet i tjänsten Digitala politiker (iPad, konto, appar och support) togs ju fram
utifrån det verksamhetsbehov som politiken via kansliet hade tagit fram. Främst för
att ha handlingar till kommunfullmäktige och nämnder digitalt, men också för att
kunna votera och begära ordet på kommunfullmäktiges möten. Då var iPad och de
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appar som togs fram den lösning som bäst fyllde det behovet. Idag har man vad vi
vet samma behov i grunden, men med tillägget att man även vill nyttja Teams för
digitala möten. Det har man stöd för även i en iPad. Om man däremot vill lägga till
möjligheter att skriva handlingar och andra funktioner, så kan dator vara ett bättre
alternativ. Det finns bra tangentbord och Microsoft appar även till iPad, men många
upplever att skärmen känns för liten.
Om vi jämför kostnader för iPad och en dator så är inte leasing-kostnaden hela
kostnaden för enheten. I leasing ser det ut ungefär som i bifogad handling –
enheterna kostar ungefär lika mycket per månad. Men i tillägg till leasingkostnaden
har du för en dator, kostnad för Microsofts licenser samt kostnader för lite andra
licenser. En annan kostnad som är högre för en dator än för en iPad är supportkostnaden. En dator ska installeras samt underhållas under sin livstid. Den tar
ungefär tre gånger tiden i anspråk jämfört med en iPad.
Att jämföra kostnader per enhet blir då med 2020 års siffror:
Dator (exklusive leasing men inklusive Microsoft licenser och support): 2533 kronor
per år, där den större delen är kostnader för Microsoftlicenser. Och så tillkommer
kostnad för leasing, beroende på modell. Önskar man dockningsstation för att
kunna ansluta externa skärmar och andra enheter, samt anslutning till trådat
nätverk så tillkommer även kostnad för det.
iPad (exklusive leasing men inklusive MDM licens och support): 463 kronor per år.
Och så tillkommer kostnad för leasing, beroende på modell.
Utöver det blir det en kostnad för mobilt bredband, men den blir samma oberoende
av enhet.
IT-supporten supporterar en blandad park av datorer, Chromebooks och
surfplattor, så ur ett supportperspektiv är det inte några fördelar om politiken byter
till dator. Kanske snarare tvärtom då dator har en högre tidsfaktor av support än en
iPad.
Det stämmer att just nu finns det 24 personer bland totalt 223 förtroendevalda som
har en anställning i kommunen. Om alla dessa 24 har en personlig dator i sitt
uppdrag som anställd vet vi inte. Men det är klart att det är bra om man kan
kombinera samma enhet för flera uppdrag. Precis som vi även gör idag när en
person har flera uppdrag i nämnder och KF. Då har man bara en enhet.
Utmaningen brukar vara att hinna med att beställa och leverera när det ändras
bland uppdragen och det plötsligt behövs fler enheter.
Säkerhet är alltid viktigt att ta hänsyn till. Vi ser generellt till att både iPads och
datorer är uppdaterade och säkra som enheter. Använder man kommunens wifi
eller det egna mobila bredbandet så bör man kunna lita på att man har en säker
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uppkoppling. Vi avråder generellt från att koppla upp någon enhet på gratis-wifi
eller andra publika wifi. Om förtroendevalda har datorer så tror vi generellt inte att
dessa kommer att vara anslutna med kabel i någon större utsträckning, utan
användas med wifi eller det medföljande mobila bredbandet.
Appen Atea Docs kan med lite utveckling även användas från en dator med
samma funktionalitet som idag, enligt leverantören av appen. Appen Votering, som
även används för att begära ordet, behöver förmodligen bytas ut ifall parken av
enheter ändras till datorer, eller om man har en blandad miljö av iPad och datorer.
Kansli- och utredningsavdelningen genomför nu en utredning för att se om det
finns appar/program som fungerar bättre för alla som brukar nuvarande
appar/program (så väl förtroendevalda som administrativ personal) vilket kan leda
till att ett byte sker före, i skiftet eller under nästa mandatperiod.
Hänsyn bör också tas till att användaren behöver ha en större teknisk kompetens
för att hantera en dator än för en iPad. Det tror vi många av de förtroendevalda
redan har, men för vissa kan en särskild insats med utbildning behövas för att
använda en dator på effektivt och säkert sätt. En iPad uppfattas generellt som ett
enklare verktyg att lära sig snabbt, om man inte behöver hela den bredd av
funktioner som en dator erbjuder.
Vi ser att förslaget att byta ut dagens iPads mot datorer är en trolig väg framåt men
att till nästkommande mandatperiod 2022–2026 inte rekommendera att genomföra
denna förändring av flera skäl vilka listas nedan:


Den ökade kostanden, på ungefär 450 000 kronor per år, inte finns
budgeterad för varken 2022 eller 2023.



Det ökade supportbehovet blir svårt att möta med dagens bemanning samt
den mycket osäkra situationen runt rådande pandemi.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att avslå ledamotsinitiativet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-16
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-03-26, § 64
Ledamotsinitiativet, Sverigedemokraterna, 2021-03-23
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Magnus Nideborn
Digitaliseringschef
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Anders Lindén, Sverigedemokraterna

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-03-23
Kommunstyrelsen

Paragraf 64

Ärendenummer KS2021/224

Ledamotsinitiativ om att byta ut Ipads mot bärbara
datorer till mandatperioden 2022 - 2026
Beslut
1. Ledamotsinitiativet får väckas
2. Ledamotsinitiativet skickas till kommunledningsförvaltningen på beredning.

Beskrivning av ärendet
Anders Lindén (SD) har den 17 mars 2021 inkommit med ett ledamotsinitiativ om
att byta ut Ipads mot bärbara datorer till mandatperioden 2022 - 2026.
Anders Lindén (SD) redogör för ärendet.
__________

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Ledamotsinitiativ om att byta ut Ipads mot bärbara datorer till
mandatperioden 2022 - 2026
Enköpings kommun har varit föregångare när det gäller den digitala utvecklingen både bland
tjänstemännen och politikerna. Under pandemin har den påtvingade digitaliseringen skjutit
fram utvecklingen med flera år. Nya utmaningar har dykt upp och
kommunledningsförvaltningens IT avdelning har alltid med bravur löst problemen. Nu har vi
använt Ipads under några år och då kraven ökar med säkra uppkopplingar och hur vi använder
våra Ipads har ökat, så har tiden kommit att byta ut dessa mot bärbara datorer.
Fördelarna är många både arbetsmässigt och kostnadsmässigt. En Ipad kostar idag 170
kr/månad i leasingkostnad och en bärbar kostar 158 kr/månad.
Den totala kostnaden för en bärbar är högre, men då leasingperioden är längre än en Ipad blir
månadskostnaden lägre.
IT supporten får även en enhetlig park av operativsystem som måste supporteras då Apples
IOS kraftigt kommer minska bland tjänstemän samt politiker.
De kommunanställda förtroendevalda som finns har i många fall redan en bärbar dator genom
sin förvaltning, och dubbelkostnaden där de både har en bärbar samt en Ipad från sitt uppdrag
försvinner.
Då kraven höjts på att ha en säker uppkoppling så blir det lättare att följa de nya kraven då
man både kan koppla upp sig via LAN porten istället för att förlita sig enbart på WiFi som ger
en sämre uppkoppling.
Pandemin har för alltid ändrat vårt sätt att arbeta och hålla möten. Vi ska vara arbetsföra på
platser som vi inte trodde var möjliga för ett år sedan. Att gå över till bärbart förenklar arbetet
som förtroendevald och ger ett bättre verktyg som möjliggör effektivare arbetssätt.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:


Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod byta ut politikernas
Ipads mot bärbara datorer.



Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod byta ut apparna ATEA
votering och ATEA doc mot motsvarande programvara för Windows.

Anders Lindén
Sverigedemokraterna i Enköping

