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Redovisning av beredd motion om snabbrapport med me;~ från 
sammanträden, motionär: Tomas Alm (FP) · 

Sammanfattning . · . · · · . · . · 
Kornmunfulhnäktige beslutade 2011-12-19, § 152, att remittera ·en· motion 
till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. I motionen föreslås att: 

• en kort snabbrapport från nämndernas, kommunstyrelsens och. full
mäktiges sammanträden som på lättförstålig svenska sammanställer 
sammimträdets innehåll publiceras samtidigt som protokollei;l på 
kommnnens hemsida, · 

• alla protokoll som publiceras på kommunens h~msida får en tydlig · 
b lådderfunktion så att en besökare enkelt kan bläddra sig fram till 
önskad pnnkt, · 

• att beslut görs sökbara på kommnnens hemsida, 

• att både protokoll och snabbrapport görs tillgängliga i ett· format som 
hemsidaos inbyggda talsyntesprogram klarar av att haotera. 

Kommunlcaosliets yttrande: 

Håbo kommnn har kommnngemensamma rutiner för webbpublicering som 
tydligt säger att allt material påkommnnens hemsida ska uppfylla vissati!l
gänglighetskrav. Rutinen säger bland annat att publicerade dokument ska 

. Icrrnna avläsas av hemsidans talsyntesprogram och fotses med blädderfunk
tion. 

Ytterligare tillgänglighetsanpassning av kommunens protokoli är ~n fråga 
som kommer att bealctas i den pågående översynen av kommuneJJS gtyrdo-

. kument för nämndsadministration. · . · . · 

I böljao på 2012 instållenides en ny sökmotor på kommunens hemsida. 
Denna sökmotor gör det möjli~ att söka efter beslut i kommunens proto
koll. 

Publicering och författandet av snabbrapporter apvänds av ett flertal kom- . 
mun er i Sverige so in en tj ånst som syftar till att underlätta allmänheteJJS · 
möjlighet att ta del .av beslut. I benänlningen och utföraride skiljer d~ssa · . 

·rapporter sig åt från kommun till koin:mun. Vissa köriununer harsmibbrap- c 
porter från v fil] e nämndsammari.träde; medan Vissa endast l:lar: det till i sam,· 
band med fullinälctige. I vissa kommtiner. så fungerar smibqrapporten som en·. 
kort genomgångav ett. mötes d~gördning och i,,':iss~ konmniner säiyfter ••..• 
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snabbrapporten fram tre eller fyra frågor som bedöms vara av större intress~ 
for allmänheten: · · · 

Ko=unstyrelsens forvaltnlng gör bedö!11llingen atf: författandet av snabb
rapporter efter varje enskilt nänmdssammanträde är en administrativ arbets
uppgift som Håbo kommun idag inte bar en personell möjlighet att möta 

Kommunstyrelsens förvaltning har beslutat utreda bur information om fatta
de beslut ska utvecklas och därmed förbättras. 

Mot bakgrund av att fiertiuet av motionens förslag redan §r genomförda, 
samt förvaltningens bedömning att ett införande av snabbrapporter från var
je nänmdsammanträde inte är möjlig att genomföra, så föreslår kommunsty
relsens förvaltning att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-12-06 
Kommunfullmäktiges beslut2011-12-13, § 152 
Tjänsteskrivelse 2012-04-17· 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-01-22, § 5. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-04, § 7. 

Styrelsen tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. . Fullmäktige avslår motionen.· 
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