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§ 16
Nämndens frågor
Skrivelse till kommunstyrelsen om att driftsstoppen i
Meetings Plus är ett demokratiproblem
Mattias Håkansson (V) lade fram en skrivelse till kommunstyrelsen
om att driftsstoppen i Meetings Plus är ett demokratiproblem. Efter
överläggning i ärendet formulerades texten delvis om och varefter
Johan Nilsson (M), Pernilla Enebrink (L), Holger von Fircks (MP),
tjänstgörande ersättarna Erik Sarfors (C) och Lolita Lovén Johnsen
(KD), Stefan Johansson (S) samt Roland Johansson (SD) också
ställde sig bakom den. Dnr 2020/249
Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar en skrivelse till
kommunstyrelsen med följande.
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.
Delar av Stockholms stad har sedan cirka ett år ett nytt system för
att hantera nämndhandlingarna och som har ersatt vårt dåvarande
system Insyn.
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. Nu nästan ett år efter att Meetings
introducerades får vi sekretesshandlingarna åter i pappersform.
Strulet med Meetings och avsaknad av snabb it-support har varit
återkommande ämnen för resignerad frustration.
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. För att få vara del av tekniken som
hanterar våra politiska ärenden måste man hålla måttet. Något vi
anser att nuvarande applikation inte gör.
Det är en skarp önskan från Älvsjö stadsdelsnämnd att
Kommunstyrelsen säkerställer att vi förtroendevalda återigen får ett
verktyg som med hög kvalitet och tillförlitlighet tillhandahåller våra
handlingar.

