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Skrivelse till kommunstyrelsen om att driftsstoppen i Meetings Plus är ett
demokratiproblem
Nämndens handlingar är en viktig kugge i det demokratiska maskineriet. Det är genom
handlingarna vi fritidspolitiker kan sätta oss in i frågorna och beslutsalternativen blir
tydliga. De är fönstret in till besluten för allmänheten och efter mötet är det i handlingarna
vi kan se efter vad var det vi bestämde. Det är kort sagt svårt att överskatta handlingarnas
betydelse.
Stockholms stad upphandlade för cirka ett år sedan ett nytt system för att hantera
handlingarna som skulle ersätta vårt dåvarande system Insyn.
Vi fick gedigen intro där vi testade nya finesser och funktioner. Och visst var det mycket
som krånglade och inte fungerade, vi tänkte att det var barnsjukdomar. Men det blir inte
bättre.
Under upprepade tillfällen sedan dess har vi fått erfara att Meetings Plus-applikationen
inte fungerar och att det är problem med att logga in. Det innebär att vi inte kan läsa in oss
på beslut vi förväntas fatta innan sammanträdet. Ett halvdant men pålitligt system har
bytts mot ett opålitligt.
Nu nästan ett år efter att Meetings introducerades får vi sekretesshandlingarna åter i
pappersform. Strulet med meetings och avsaknad av snabb it-support har också varit en
tungt vägande orsak till att en ersättare i nämnden har valt att lämna sitt uppdrag.
Formpipes, företaget bakom Meetings, menar på sin hemsida att ”Vi frigör och
förverkligar din föreställningsförmåga genom att förse dig med rätt information, i rätt
sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.” Vi menar att Formpipes inte levererat den
kvalité eller pålitlighet som de påstår sig vara kapabla till.
Det kan inte vara rimligt att fritidspolitiker, som vi alla mer eller mindre är i nämnden får
större problem med att följa våra aktuella ärenden än innan denna tjänst. Vi kräver
faktiskt mer av denna tjänst, annars är den inte demokratisk försvarbar.
För att få vara del av tekniken som hanterar våra politiska ärenden måste man hålla
måttet. Något vi anser Meetings Plus applikationen inte gör.
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Detta är en skarp önskan från Farsta stadsdelsnämnd. Meetings måste höja sin kvalitet för
att ha fortsatt legitimitet som ansvarig för att tillhandahålla våra handlingar via appen
Meetings annars bör en annan leverantör ta över uppgiften snarast.
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