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Motion från Max Troendlé (MP) om att 
mobilanpassa hemsidan 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Max Troendlé (MP) om att 
mobilanpassa hemsidan.  

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att Kalmar kommun ska anpassa sin 
hemsida för mobiltelefoner och surfplattor. 

Yttrande 
Nuvarande webbplats har några år på nacken och hösten 2016 genomfördes 
därför en upphandling av nytt webbpubliceringssystem. Ett av de grund-
läggande kraven i upphandlingen var just möjligheten att mobilanpassa 
webbplatsen så att nya kalmar.se ska kunna upplevas även i mobiltelefon och 
surfplatta. Under våren 2017 kommer den nya webbplatsen att arbetas fram 
och till sommaren ska den stå klar. 
 
Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
 
 
 
Henrik Nilsson   
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Motion: mobilanpassa vår hemsida
Mobilers, datorers och surfplattors skärmar har olika storlek, och med olika storlek 

kommer behovet av varierande utformning av hemsidor, så att hemsidan blir enkel, 
smidig och behaglig att navigera. Många företag, städer, och organisationer har 

mobilanpassat sina hemsidor. facebook.com, amnesty.org och goteborg.com är bara ett axplock. 

Tyvärr lyser Kalmar kommun med sin frånvaro bland de som mobilanpassat sin hemsida, och är 
väldigt otymplig att surfa på på en mobil (se jämförelse nedan). Att en hemsida fungerar bra på alla 
tänkbara enheter är väldigt viktigt. Våra medborgare vänder sig till den bland annat för att hitta 
kulturskolan, kommunala handlingar, och söka bygglov, och för de som överväger att flytta hit blir 
kalmar.se ett av de första intrycken. 

Jag föreslår därför att: 
- Kalmar kommun anpassar sin hemsida för mobiler och surfplattor

Max Troendlé (MP)

http://facebook.com
http://amnesty.org
http://goteborg.com
http://kalmar.se
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