Motion
Öppenhet på den digitala anslagstavlan
Vid kommunfullmäktiges möte i mars 2019 redovisade byggnadsnämndens ordförande,
som svar på min interpellationsfråga, förvaltningssekreterarens tjänstemail med
rubriken ”Förslag till svar på interpellation”.
Skrivelsen anför i sak två punkter som berör min fråga om varför inte
byggnadsnämndens handlingar blir offentliga innan sammanträden:



”Huvuddelen av alla nämndens ärenden rör myndighetsutövning mot enskild
och kan inte publiceras.”
Införandet av den moderna digitala tekniken har blivit ett hinder och medför
ett icke försvarbart merarbete om handlingar skall göras tillgängliga för
allmänheten.

Efter uppläsandet av mailet upprepade jag min fråga och fick bl a följande besked från
nämndens ordförande: ”Jag tyckte först när den här interpellationen kom, att det här
är väl inte så omöjligt, vi har ju haft det förut.”
När det gäller den första punkten undrar jag: Om handlingar inte kan publiceras
innan sammanträdet med hänvisning till myndighetsutövning, varför kan besluten
redovisas i detalj i protokollen några dagar efter sammanträdet (med enstaka ”XXX”markeringar)?
När det gäller den andra punkten vill jag först anföra att kommunen uttryckligen vill
arbeta för öppenhet mot allmänheten.
När det gäller hänvisningen till den mycket komplexa digitala hanteringen, så bifogar
jag som bilaga till motionen dels texten från kommunens IT-policy, dels ett avsnitt från
det skriftliga interpellationssvaret.

Jag yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att nämndernas handlingar skall göras
tillgängliga för allmänheten på den digitala anslagstavlan med beaktande
av eventuella restriktioner av lagar och föreskrifter.

Lutz Rininsland
[Se även bifogade två textavsnitt.]
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Inriktning för kommunens IT-verksamhet
Kommunens IT-verksamhet och IT-tjänster ska:
 vara effektiva, användarvänliga, tillförlitliga, säkra och ha
hög tillgänglighet,
 underlätta service till och dialog med kommuninvånarna,
 bidra till att öka effektivitet och kvalitet i kommunens
verksamheter,
 kännetecknas av enhetlighet och drivas av en helhetssyn
där invånar- och verksamhetsnyttan präglar arbetet,
 tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter i
samverkan med kommunens verksamheter.

Citat från det skriftliga interpellationssvaret:
”Byggnadsnämndens nämndprocess sker idag helt digitalt i
verksamhetssystemet Castor. I systemet knyts ärenden och
handlingar till en protokolls- och kallelsemodul. Här bakas kallelsen
ihop och exporteras ut i en särskild exportfil som är anpassad till Net
Publicator för distribution till ledamöterna.
Att publicera på hemsidan byggnadsnämndens kompletta kallelse
skulle kräva ett helt manuellt förfarande med selektering och
kopiering av vissa ärenden/handlingar, specialpaketering och PDFbehandling/sammanslagning, kvalitetssäkring samt distribution.
Nämnden bedömer att detta merarbete inte är försvarbart utifrån
resurshänseende.”

