Tjänsteskrivelse 2017-09-29

Dnr KS/2016:417

Besvarande av Motion – Publicering av handlingar till kommunfullmäktige på kommunens
hemsida
Bakgrund
Motion KS/2016:444 har från fullmäktigeledamot Johan Jonsson (C) inkommit till kommunen
med förslag om ”Publicering av handlingarna till kommunfullmäktige på kommunens
hemsida”.
Sammanfattning
Emmaboda kommun arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten av handlingar och
ärenden som ska till nämnder, styrelse och fullmäktige. En del i arbetet består i att
tillgängliggöra handlingar till de förtroendevalda som har någon plats i kommunens
fullmäktige, styrelser, nämnder och direktion. Fram till idag har arbetet skett genom appen
GoodReader. Denna app kommer inte att uppdateras. Varför vi står inför en ny utmaning.
Kansliavdelningen, IT-avdelningen och informationsavdelningen tittar för närvarande på
olika lösningar för den bästa och säkraste hanteringen som Emmaboda kommun klarar av att
hantera. I detta arbete ingår även Ledningsgruppens undergrupp Ärendegruppen. I den finns
representanter så som registratorer, sekreterare, IT-handläggare och arkivarie. Dessa är
representanter för alla kommunens nämnder. De har som uppgift att bl.a. arbeta för en
effektiv och säker ärendehanteringskedja.
Kommentar till föregående stycke
Mycket ord men ingen substans i det som saken gäller. Dock får vi veta att appen Good
Reader inte kommer att uppdateras och att "vi", d v s kansliavdelningen, IT-avdelningen och
informationsavdelningen står inför en utmaning. Att deras uppgift är att arbeta för en
effektiv och säker ärendehanteringskedja har ingen ifrågasatt. Det är något som den
politiska ledningen tar för givet.
Att publicera handlingar på kommunens hemsida www.emmaboda.se har det funnits tankar
kring under en längre tid. Det finns kommuner som publicerar sitt diarium och gör det
sökbart. Sökbarheten innebär bl.a. att den som söker får fram Ärendemeningar och
handlingsnamn. De kan då begära ut handlingarna av kommunen. Innan en handling lämnas
ut ska det göras en prövning. Handlingar kan efter det lämnas ut antingen i sin helhet,
maskas (vissa delar överstrykes) eller lämnas den inte ut. I sistnämnda blir det ett skriftligt på
begäran då med besvärshänvisning. I denna ska lämnas en motivering till avslaget.
Kommentar till föregående stycke
Noterar att det under en längre tid funnits tankar att publicera handlingar på kommunens
hemsida. Om dessa tankar gäller just publicering av handlingarna till kommunfullmäktige
nämns inte.
Det är mycket viktigt att kommunen kan säkerställa att alla handlingar vi hanterar ordnas,
sorteras och förvaras så att kommunen bl.a. följer Offentlighet och sekretsslagen. Det
innebär att allt som ska publiceras, lämnas ut och visas måste först granskas. Om det är en

prioritering kommer det krävs nya resurser för att säkerställa att kommunen inte brister i sin
hantering.
Kommentar till föregående stycke
Tjänsteskrivelsen framhåller att det är mycket som måste göras så att kommunen följer
lagen om offentlighet och sekretess.
Enligt tjänstemannaskrivelsen kommer det att krävas nya resurser för att säkerställa att
kommunen inte brister i sin hantering. Frågorna som vi måste ställa blir då:
- Har handlingarna till kommunfullmäktige hittills inte ordnats, sorterats och förvarats så att
man följer lagen om offentlighet och sekretess?
- Blir det något merarbete att publicera handlingarna till kommunfullmäktige på kommunens
hemsida?
Emmaboda kommun med den befolkningsmängd som finns måste precis som andra
kommuner hushålla med sina resurser. Mindre kommuner ska som större kommunen sköta
lika många verksamheter men med mindre resurser. Ambitionen är att vara den öppna och
välkomnande kommunen som Emmaboda står för. De administrativa resurser som finns idag
ska täcka många områden förutom kärnverksamheterna.
Kommentar till föregående stycke
Instämmer i att de administrativa resurser som finns idag ska täcka många områden förutom
kärnverksamheterna. Det är just därför vi måste ha svar på frågan om det blir något
merarbete att publicera handlingarna till kommunfullmäktige på kommunens hemsida.
- Vad är det som måste göras utöver vad som görs idag?
- Vad är det som inte måste göras?
Om kommunfullmäktige bifaller motionen kommer inte kommunfullmäktiges ledamöter att
behöva något utskick - vare sig enligt e-postlista eller lista för GoodReader. De kommer i
likhet med besökare, press och allmänhet att läsa handlingarna till kommunfullmäktige på
kommunens hemsida.
Kommunledningskontoret bedömning är att idag finns inte den möjligheten att säkerställa
att alla handlingar som skulle publiceras inte innehåller någon sekretess. Arbetet med olika
digitala lösningar pågår idag och är under utredning. Det gäller även publicering av diariet på
kommunens hemsida. Skulle det finnas möjlighet att publicera handlingarna och samtidigt
finnas tillräckliga resurser kan ärendet om publicering ånyo aktualiseras igen.
Kommentar till föregående stycke
Motionen handlar inte om "alla handlingar" utan om handlingar till kommunfullmäktige.
- Kan medborgare och press få ut handlingarna till kommunfullmäktige (på papper eller
digitalt) genom att vända sig till kommunkontoret?
- Om så är fallet, har kommunledningskontoret hittills inte kunnat säkerställa att dessa
handlingar inte innehåller sekretess?
Beslutsunderlag
KS_2016_444-Motion Publicering av handlingarna till kommunfullmäktige hemsida
Tjänsteskrivelse - Besvarande av Motion Publicering av handlingarna till kommunfullmäktige
____

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
KOMMUNFULLMÄKTIG BESLUTAR
att se positivt på motionen som ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete
gällande digitala lösningar för hantering av handlingar men att genomförande anstår i
avvaktan på att resurser finns
att därmed anse medborgarförslaget som besvaret.
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