
 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│marie.svensson_4@kalmar.se  
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
  2017-04-19 KS 2017/0184 
   

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Motion från Thoralf Alfsson (SD) om register för 
motioner och medborgarförslag 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om register för motioner och 
medborgarförslag. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Bakgrund 
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar ska redovisa samtliga 
inkomna motioner och medborgarförslag i ett lättillgängligt och sökbart 
register på hemsidan. Syftet med registret skulle vara att öka transparensen mot 
kommunens invånare. 

Yttrande 
Kommunen har idag sitt diarium på hemsidan och där går idag att få fram 
samtliga motioner, status, vem som är handläggare m.m. Webbdiariet läser 
automatiskt in från kommunens ärendehanteringssystem men än så länge 
publiceras inte själva handlingarna utan enbart rubrikerna på varje dokument. 
Det är dock möjligt rent tekniskt att även publicera handlingarna. Kommun-
ledningskontoret har nyligen bytt leverantör av ärendehanteringssystemet och 
avser att under 2017 genomföra en större uppdatering. Funktioner för 
webbpublicering av handlingar kommer att vara en fråga som vi tittar vidare på 
tillsammans med en mer modern lösning för att skicka ut handlingar till våra 
förtroendevalda.  
 
Det skulle även vara fullt möjligt att utan automatiserad webbpublicering skapa 
ett eget register som skulle uppfylla de funktioner som motionären önskar i 
fråga enkelhet och transparens. Det handlar då mer om en arbetsinsats från 
kommunledningskontorets sida att hålla ett sådant register uppdaterat. Då 
kommunen avser att byta ut kalmar.se till sommaren 2017 bör i så fall det 
arbetet ske i den nya webbsidan. Den nya webbsidan kommer dessutom 
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innehålla betydligt fler och bättre funktioner som underlättar en sådan 
programmering.  
 
Avslutningsvis ser vi stora fördelar gentemot allmänhet, media, förtroende-
valda m.m. att tillhandahålla ett register på det sätt motionären föreslår och 
avser att antingen via ärendehanteringssystemet automatiskt publicera 
motioner och medborgarförslag inklusive handlingar eller gå vidare med en 
egen lösning efter lansering av nya kalmar.se efter sommaren 2017.  
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
 
 
 
Bilaga: 
Motion 
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