SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2012-06-11
Kommunfullmäktige

KF § 72

KS 2011/181

Redovisning av beredd motion om offentlig
motionsredovisning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders
Nilfjord (FP)
Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2011-11-07, § 131, av remittera motionen om
offentlig motionsredovisning till kommunstyrelsen för beredning. I
motionen föreslås att ”alla motioner och medborgarförslag inlämnade till
fullmäktige skall redovisas på kommunens hemsida. Där skall då redovisas
vid vilket sammanträde det planeras tas upp av beredande nämnd och
motsvarade för fullmäktige att fatta ett beslut.”
Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsens förvaltning delar motionärernas uppfattning om att en
publik redovisning av fullmäktiges behandlade motioner har både
administrativa och demokratiska förtjänster. En publik redovisning ger
politiker möjlighet att följa sin/sina motioner samtidigt som det ger
allmänheten möjlighet till en bättre överblick av det politiska arbete som
bedrivs i kommunen.
Flertalet kommuner i Sverige tillämpar en publik motionsredovisning via sin
hemsida men det finns ingen kommun som redovisar en motions totala
beredningstid. Anledningen till detta är den administrativa bördan som ett
sådan förfarande skulle innebära för kommunens förvaltningsorganisation.
Motionerna/medborgarförslag som behandlas av fullmäktige är av väldigt
skiftande karaktär och komplexitet vilket medför att beredningstiden från en
motion/förslag till en annan kan variera kraftigt. Det innebär att det blir en
administrativt tung belastning för förvaltningen att uppdatera hemsidan med
information om en detaljerad tidsredovisning.
Förvaltning föreslår att varje kalenderårs behandlade motioner presenteras
på kommunens hemsida som en enskild flik under kommunfullmäktige. Av
presentationen ska framgå:






Motionens titel
Vem/Vilka som lämnade in motionen (Namn och partitillhörighet)
Datum för inlämnande
Ärendenummer
Slutgiltigt beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår samma presentationsformat för
kommunens inkomna medborgarförslag.
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Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med framtagandet av en förstudie
gällande en uppgradering av kommunens ärendehanteringssystem. I det
arbetet så ingår att eftersöka tydligare och bättre sätt att sammankoppla
kommunens inkomna handlingar med hemsidan t.ex via ett publikt
nätdiarum.
Beslutsunderlag

–
–
–
–
–

Motion inlämnad 2011-11-06
Fullmäktiges beslut 2011-11-07, § 131
Tjänsteskrivelse 2012-04-16
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 87
Kommunstyrelsens förlag till beslut 2012-05-21, § 107.

Styrelsen tillstyrker att motionen bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att uppdra till
kommunstyrelsen att genomföra en förbättrad redovisning av
hanteringen av motioner och medborgarförslag, på kommunens
hemsida.
__________
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