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Röstnings-
resultat 
2020

• Canny

• Presentation av röstningsresultatet

Sara Nordlund (förslagsansvarig) 

Sofia Cederlund (Formpipe)

Efterföljande presentation

Formpipe följer upp förslag från föregående år



Canny
röstningsverktyg

https://community.formpipe.com/login



Lämna in förslag 2 feb -…

Årshjul
förslagshantering

Lämna in förslag 2 feb - 31 dec

Av de förslag som inkommer 2 feb-31 dec tas de 5-6 st som 
får flest röster upp för vidare granskning av Formpipe. 
Förslagen blir tidigast aktuella att implementera i 
Platinaversionen som släpps året därpå.
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2020: förslag inkom från

Askersunds kommun LTU

FOI Malmö kommun

Gävle kommun Motala kommun

Halmstads Fastighets AB Piteå kommun

Höganäs Polismyndigheten

IAF Region Kronoberg

Kriminalvården Region Västernorrland

Kustbevakningen Region Örebro

Kävlinge kommun Riksantikvarieämbetet

Stockholms Stad

Anklagemyndigheden (Danmark) Ånge kommun



Förslag lämnade februari 2020 ─1 januari 2021

• R

Jämfört med föregående års resultat

• 31 förslag för Platina - generellt

• 22 förslag för Mötesadministrationen februari 2019 ─15 

Röstningsresultat februari 2019 ─15 januari 2020

Platina - generellt Mötesadministrationen

Inkomna förslag 44 22

Antal röster 166 66



Resultat för
PLATINA 11

Förslag till Platina 13

Platina generellt

• Fonetisk sökning: sökresultatet även visar alternativa/felstavade stavningar
(Halmstads Fastighets AB)

• Förbättring av expediering av handlingar (Höganäs)

• Rättigheter vid ”Skicka till”: lägga till medlemmar på objekt när man skickar 
(Region Västernorrland)

• Systeminställning mailimporten: styra i systemadministrationen om fält ska fyllas i med 
defaultvärden vid registrering (Malmö kommun)

• Digital ankomststämpel för inkommande digitala handlingar (Riksantikvarieämbetet)

• Buggrättning Navigering mellan handlingskort i scrollista (Motala kommun)



Resultat för
PLATINA 11

Förslag till Platina 13

Mötesadministrationen

• Avsändare för protokollsutdrag: nämnd som protokollsutdraget kommer ifrån istället för 
sekreterare (Gävle kommun)

• Vy för mötesplanerade ärenden: chefer och handläggare ska kunna se sammanställning 
av mötesplanerade ärenden (Stockholms Stad) 

• Förenklad mötesbokning: skapa möten för flera datum för samma instans med samma 
inställningar samtidigt (Askersunds kommun)

• När ett protokoll skapas inkludera bilagor baserat på arbetskopia (Malmö kommun)



Frågor?
Kontakta förslagsansvarig
via e-post eller Facebook.

Tack!


