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AVENTIA VOTING 

Aventia Voting är en digital lösning som effektiviserar 

behandlingen av kommunalfullmäktigemöten vad gäller 

dokumentation och handlingar. Systemet är framtaget 

tillsammans med kommuner för att säkerställa att 

funktionaliteten svarar upp mot de reella behoven. 

 

Närvaroprotokoll  

I närvaroprotokollet kan mötesledaren 

registrera politikernas närvaro, frånvaro och 

eventuella suppleanter till ordinära 

medlemmar. Mötesledaren har möjlighet att 

sända inbjudan till enskilda politiker för att 

snabbt få in dessa i aktuellt möte.  Politikern 

kan själv meddela sin frånvara till mötesledaren 

i systemet.  

 

 

 

 

http://www.aventia.se/


2 www.aventia.se Telefon: +46 855 926 199 

 

 

 

 

Framläggning av yrkanden    

Politiker kan sända in olika typer av yrkanden. 

Vilka typer av yrkanden som ska vara tillgängliga 

bestäms på förhand. Yrkanden kan delas upp i 

flera punkter, kombineras eller sättas upp emot 

varandra innan yrkandet tas upp till votering. 

Detta skapar flexibilitet i genomförandet av 

voteringen. De som administrerar 

voteringstjänsten har möjlighet 

att åt politikernas vägnar att bistå dessa med 

att lägga in förslag, be om talartid eller votera. 

 

  Notat funktion   

Varje representant har en notat-funktion som 

kategoriserar mötesnotat, ärendenotat och 

yrkandenotat. Varefter ärendena behandlas 

kommer notaten bli synliga för representanten 

för varje ärende som behandlas. 

Representanten kan också överföra sina notat 

till sina yrkanden vilket gör mötesgenomgången 

mer sammanhängande.   
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Talarlista  

Den digitala talarlistan gör det enkelt för 

mötesledaren att ha kontroll på vem ska tala 

och vilka som står på tur till 

talarstolen. Medlemmarna ber själva om replik 

eller ordet. Systemet ger också möjlighet 

till automatiskt svar eller replik. Talarlistan 

organiseras automatisk, de som ska tala enligt 

dagordningen kommer först, därefter de som 

önskar att lägg fram ett yrkande. Skulle behov 

uppstå kan mötesledaren direkt ändra 

ordningen i talarlistan. De som deltar i 

mötet kan själva välja att dra tillbaka ett inlägg 

eller yrkande. Talartiden registreras automatiskt 

som bokmärken på Kommun-TV sidan och gör 

det enkelt för tittarna att finna fram till önskad 

talare i sändningen.  
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  Votering 

Olika former av votering kan genomföras.   
Vid enkla yrkanden måste alla avge sin röst och 
vid andra typer av yrkanden behöver bara de 
som antingen är för eller emot ett yrkande avge 
sin röst. Detta möjliggör för mötesledaren att 
genomföra en anpassad votering för den 
rådande situationen. Resultaten från voteringen 
lagras i en rapport och visas ut till 
kommunmedborgarna via Kommun-TV där de 
får en god översikt över vilka som röstat på ett 
visst förslag.   
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Andra funktioner   

- Integration mot alla NOARK-5 arkiv borgar för 
en effektiv tidsbesparande start på mötet.  
- Lösningen är optimerat för flera olika enheter 
såsom PC, Mac surfplatta och mobiltelefon.  
- Flexibelt system vilket tillåter administratören 
att återta ett ärende.  
- Mötesledaren har möjlighet att sätta streck i 
ett ärende.    
- Ordföranden har möjlighet till att avge 
dubbelröst om det blir nödvändigt.   
- Graf som visar antalet röster för eller emot ett 
yrkande, detta fördelat per parti.   
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