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§ 414
Motion om att inrätta ett bibliotek för motioner och
medborgarförslag. KS 2016-141

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anse motionen behandlad då kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att utveckla
webbdiariet för att tillgängliggöra inkomna motioner och medborgarförslag under 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-12-08
Motion om att inrätta ett bibliotek för motioner och medborgarförslag, 2016-03-24
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska inrätta ett
bibliotek för motioner och medborgarförslag i syfte att underlätta för medborgare att söka
och finna inlämnade förslag. Motionären menar att biblioteket skulle kunna organiseras på
digital väg via kommunens hemsida där en strukturerad lista finns att tillgå sorterad efter
avsändare, datum, diarienummer och rubrik.
Ekonomi
Ett digitalt bibliotek för motioner och medborgarförslag kan rymmas inom befintlig budget
för webbutveckling.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar motionärens intresse för bättre tillgänglighet och
ökad öppenhet vad beträffar allmänhetens åtkomst till motioner och medborgarförslag,
vilka är två värdefulla demokratiska påverkansmöjligheter. Redan idag är det möjligt att i
egenskap av förtroendevald eller allmänhet söka i Falkenbergs kommuns webbdiarium,
vilken finns tillgänglig på kommunens hemsida. I diariet går det bland annat att hitta
motioner och medborgarförslag, men det är endast rubriken och datum för inlämnandet
som är synbart. För att se den handling man är intresserad av krävs kontakt med
kommunstyrelseförvaltningen och begäran av aktuell allmän handling.
Det finns en medvetenhet om att webbdiariets funktion kan effektiviseras och bli mer
anpassat och tillgängligt för den sökande, vilket är en delfråga inom ramen för utveckling
av kommunens ärendehanteringssystem. I det ingår vidare en övergång till en mer digital
hantering av motioner och medborgarförslag genom så kallade e-tjänster på kommunens
hemsida. Förfarandet att lämna in motioner eller medborgarförslag kommer för gemene
man att på så sätt förenklas, och administrationens arbete effektiviseras.
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Forts § 414
Redan idag går det att lämna in medborgarförslag genom en e-tjänst, men under
försöksåret 2017 ska det även gälla för motioner. Aktiviteten kommer att utvärderas efter
försöksperioden på ett år.
Då flexibilitet ingår i den moderna utvecklingen kommer det även fortsättningsvis finnas
möjlighet att inkomma med motioner och medborgarförslag i pappersform, och även dessa
kommer finnas tillgängliga digitalt. En form av digitalt bibliotek kommer således
möjliggöras inom befintligt diariesystem. Därmed föreslås att motionen ska anses
behandlad.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-12-21 och anslaget 2016-12-22.
Utdragsbestyrkande
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Motion
Till Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun

"Hitta det här!"

Det kan vara av intresse att få en överblick över vilka motioner och medborgarförslag som lämnats in
till Falkenbergs kommun under mandatperioden och vad de handlat om. För att underlätta letandet
för dem som är intresserade behöver man upprätta en strukturell lista där information och kunskap
på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan inhämtas på Falkenbergs kommuns hemsida under rubriken
Kommun & Politik.
Förslagsvis upprättas fyra spalter med rubrikerna "motion", "diarienummer", "inlämnad datum" och
"initierad av". Motioner ska också kunna läsas och skrivas ut via dessa spalter, och motioner av äldre
datum ska också kunna gå att få fram genom denna kommunservice. Samma förfaringssätt gäller för
medborgarförslag.

Mot bakgrund av detta föreslår jag Kommunfullmäktige ge kommunarkivet i uppdrag att
inrätta ett så kallat bibliotek för motioner, ett system som möjliggör ett enklare sätt för
medborgarna att leta sig fram till inlämnade motioner och medborgarförslag

Falkenberg den 10 februari 2016

ra Grimpe Wernersson, Socialdemokraterna

