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Till Sandra Bizzozero (S) 

 

 

 

Långdragen väntan på digital votering i fullmäktige  

 

Nu har det gått nio månader sedan Coronapandemin gjorde intrång i 

våra liv. Tack vare de tekniska lösningar som finns på marknaden har 

människor över hela världen kunnat fortsätta arbeta och hålla 

gemensamma möten i olika stor omfattning. Medarbetare inom såväl 

globala som lokala företag, föreningar och organisationer har med 

hjälp av olika tekniska verktyg klarat av att fortsätta upprätthålla sina 

respektive uppdrag och kontakter.  

Vi moderater har länge drivit frågan om en digital lösning för 

sammanträden med kommunfullmäktige. Vårt mål har varit att 

samtliga 75 ledamöter ska kunna medverka på ett säkert sätt utan att 

riskera liv och hälsa under pågående pandemi. 

Vid senaste novembermötet med fullmäktige kunde detta genomföras. 

Men ännu har ingen lösning tagits fram för digital votering. 

Efter dessa nio månader har Karlskrona kommun ännu inte lyckats ta 

fram en fungerande och digital lösning för att de 75 

fullmäktigeledamöterna ska kunna votera vid behov. 



Så som jag upplever det, verkar det finnas en ovilja och ett ointresse 

från den styrande minoriteten. Trots att det inte finns några tecken på 

att rådande pandemi kommer att avta inom den närmaste framtiden. 

Det är du Sandra Bizzozero som måste agera och visa ett tydligt 

ledarskap i en sådan här situation. Det är du som måste ge ett tydligt 

uppdrag till berörda tjänstemän, så att de kan agera för att få till den 

tekniska lösning som krävs för att upprätthålla demokratin även här i 

Karlskrona. 

Min fråga till dig Sandra Bizzozero, är därför: 

Vad är det du väntar på för att vi ska kunna hålla fungerande och 

demokratiska sammanträden, med teknik som fungerar för votering i 

kommunfullmäktige? 

Varför har du ännu inte sett till att det finns en fungerande teknisk 

lösning för att samtliga 75 ledamöter ska votera med det digitala 

verktyg som används vid sammanträden med kommunfullmäktige. 

 

Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd. 


