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§ 173

Svar på uppdrag angående lika villkor till allmänna 
handlingar för förtroendevalda
KS 2019/190

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

Ajournering
Under ärendets behandling ajournerade sig kommunfullmäktige kl 20:35-20:55.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V), Marianne Ramm (V) och Lutz Rininsland (V) yrkade genom 
motion inkommen 2017-05-12 (KS 2017/256) att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att ompröva beslut som har föranlett förändringar rörande 
de förtroendevaldas möjligheter att få åtkomst till olika typer av handlingar. 
De förändringar motionärerna pekar på är att webbdiariet inte är tillgängligt som 
tidigare och att man som förtroendevald i stället måste vända sig till respektive nämnds 
registrator. Vidare pekar motionärerna på att kallelsen och handlingarna till 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) inte längre publiceras på kommunens 
hemsida. I motionen påpekar motionärerna att det inte är rimligt att man som 
förtroendevald endast har från fredag till onsdag att läsa in sig på ärenden till 
kommunstyrelsen, vilka kan omfatta flera hundra sidor.
Kommunstyrelseförvaltningen genomförde i beredningen av motionen en utredning 
som visade att förändringarna har sin grund i regelverk som kommunen inte kan ändra. 
Utredningen redovisade möjligheter till en rad förbättringar för att underlätta för de 
förtroendevalda.
Kommunfullmäktige biföll motionen 2018-11-21, § 153. 
Förvaltningen har nu vidtagit åtgärder för att förbättra de förtroendevaldas åtkomst och 
möjlighet att tillgodogöra sig beslutsunderlag och föreslår därför att uppdraget kan 
förklaras fullgjort.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 192

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-28, § 135

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-30

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-11-27 

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden redovisade kommunstyrelsens förslag till beslut enligt följande: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget fullgjort med 
hänvisning till redovisade åtgärder för att förbättra de förtroendevaldas åtkomst och 
möjlighet att tillgodogöra sig beslutsunderlag.
Lutz Rininsland (V) yrkade följande: Kommunfullmäktige konstaterar att det finns en 
skrivelse som redovisar åtgärder. Kommunfullmäktige anser däremot inte att 
fullmäktiges förväntningar från november 2018, när den ursprungliga motionens 
yrkande blev bifallen, är tillgodosedda.
Tove af Geijerstam (L) yrkade att ärendet skulle återremitteras med följande 
motivering: Kommunfullmäktige beslutar att, på grund av att de vidtagna åtgärderna är 
otillräckliga, återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att utforma ett 
arbetssätt där de handlingar och delar av handlingar som är allmänna, offentliga och inte 
sekretessbelagda tillgängliggörs för samtliga kommunens förtroendevalda.

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns tre förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens 
förslag, Lutz Rininslands yrkande och Tove af Geijerstams yrkande.
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunfullmäktige. Först prövas om ärendet ska återremitteras eller avgöras under 
dagens sammanträde. Beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras under dagens 
sammanträde, ställs därefter kommunstyrelsens förslag mot Lutz Rininslands yrkande.
Ordföranden frågade kommunfullmäktige om ärendet skulle återremitteras eller avgöras 
under dagens sammanträde, och fann att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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