Svar på interpellation angående tillgång till nämnders handlingar
Tack för interpellationen.
Efter nyligen gjorda uppgraderingar av systemet har tillgängligheten av handlingar förbättrats.
Eventuella begränsningar beror på de tekniska systemen, mer specifikt på kopplingen mellan
LEX och webbdiariet.
Numera får även gruppledarna i Bergshamrapartiet handlingarna till sina läsplattor vilket innebär
att samtliga partier i kommunfullmäktige får dem samtidigt.
Svar på frågorna.
1). Varför kan inte Stadsledningsförvaltningen se till att alla partier får tillgång till alla
nämnders handlingar utan att behöva gå via stadens hemsida?
Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige får numera handlingarna samtidigt till sina
läsplattor.
2). Är det något som hindrar att föredragningslistan med ärenden och handlingar ligger
kvar i diariet tills protokollet är justerat och klart?
Nej. Detta är åtgärdat och handlingarna ligger alltid publicerade.
3). Är det något som hindrar att handlingar till kommunfullmäktige samt nämnder och
styrelser läggs ut på hemsidan samtidigt som de distribueras till ledamöterna?
Handlingar läggs upp på hemsidan samma dag som de skickas ut till läsplattorna. Ambitionen är
att få ut dem så snabbt som möjligt.

Solna 3 juni 2015
Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande

bergshamrapartiet
Solna kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015
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INTERPELLATION angående tillgång till nämnders
handlingar
Bergshamrapartiet har inte säte i några nämnder eller styrelser. Vi har ännu ej fått svar på vår
motion om insynsposter. Så för insyn är vi hänvisade till handlingar och protokoll som läggs upp
på kommunens webbplats. Den är inte särskilt användarvänlig, så därför har vi frågat
Stadsledningsförvaltningen ifall utvalda personer i Bergshamrapartiet kan få handlingar
nedladdade till sina plattor. Vi fick följande svar:
Vi administrerar inte handlingar till personer utanför nämnden utan ni får ta del av handlingarna på webben.

Men det stämmer ju inte. Gruppledarna i kommunstyrelsen får handlingar från alla nämnder.
Ingen i Bergshamrapartiet får handlingar till någon nämnd eller styrelse.
I mitten av april sökte vi remissupplagan av Översiktsplanen. Vi visste att den ingick i
handlingarna till kommunstyrelsens möte 2015-04-13. Men i diariet var det borta. Och det
gällde alla nämndsammanträden som hållits under april. Förklaringen från stadens sida är att de
läggs tillbaka på webbplatsen då protokollen justerats.
Ledamöterna i kommunfullmäktige får handlingarna till sin padda 10 dagar före mötet. Men de
publiceras på webbsidan betydligt senare. Borde det inte kunna ske samtidigt?
Med bakgrund av ovanstående ställer vi följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande:
1: Varför kan inte Stadsledningsförvaltningen se till att alla partier får tillgång till
alla nämnders handlingar utan att behöva gå via stadens hemsida?
2: Är det något som hindrar att föredragningslistan med ärenden och handlingar
ligger kvar i diariet tills protokollet är justerat och klart?
3: Är det något som hindrar att handlingar till kommunfullmäktige samt nämnder
och styrelser läggs ut på hemsidan samtidigt som de distribueras till ledamöterna?
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§ 157
Interpellation av Björn Bränngård (BEP) och Göran Thingwall
(BEP) angående tillgång till nämnders handlingar
(KS/2015:303)
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.
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