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Motion angående hantering av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Eva Olstedt-Lundgren (L).
Yrkanden
Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande om bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser
att besluta i enlighet med bifallsyrkandet.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Eva Olstedt-Lundgren (L) har lämnat in en motion angående hantering av
motioner. Motionären föreslår att rutiner införs för att
kommunorganisationens beredning av ärenden (i första hand motioner) blir
mer transparant och enklare att följa. En jämförelse görs med logistikföretag
där man via paketspårning kan se exakt vad som händer med försändelsen.
I Härnösands kommun finns redan idag en möjlighet att när som helst under
beredningsprocessen få ta del av ärendets hantering genom att kontakta
diariet eller kommunsekreterare.
Utöver detta kommer Härnösands kommun under 2016 starta ett publikt
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diarium. Det innebär att allmänheten kommer kunna ta del av kommunens
diarium via kommunens hemsida. Via hemsidan kan man välja vilken
nämnds verksamhet man vill söka i. Sökning kommer bland annat att kunna
ske via diarienummer, ärendemening och datum.
Det återstår fortfarande att utreda graden av tillgänglighet via webben.
Alternativ som finns är att åtkomst ges på:
•

Ärendenivå - man kan se vilka ärenden som finns registrerade i
kommunens diarium.

•

Handlingsradsnivå – man kan se vilka handlingar som finns
registrerade i ett ärende utan att kunna läsa dem via webben. Vill
man läsa handlingarna måste man som tidigare kontakta registrator.

•

Dokumentnivå – handlingarna är möjliga att läsa via hemsidan.

Det finns ett antal hinder för att ha ett helt publikt diarium, det vill säga att
handlingar är möjliga att läsa via webben. Det ställer extremt stora krav på
de som registrerar handlingar när det gäller sekretessbedömning. Idag görs
den bedömningen när en handling ska lämnas ut, vid ett publikt diarium
måste den sekretessbedömningen göras redan vid första diarieföringen.
Utöver en installation av webfunktionen måste en utbildningsinsats göras
hos all personal som arbetar med handlingar via handläggarstödet.
Eftersom det motionären efterfrågar redan idag är möjligt och att arbetet med
ett publikt diarium pågår föreslår kommunledningskontoret att motionen ska
anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Eva Olstedt-Lundgren (L), motion, 2016-03-01
______
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