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Kommunstyrelsen

Motionssvar - Tillgång till protokoll och minnesanteckningar
från vissa av kommunens externa kontakter
Dnr KS17/127
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Öpartiet har inkommit med en motion gällande anteckningar och protokoll från
möten Ekerö kommun har med externa myndigheter, organisationer och företag.
Desirée Björk (ÖP), Bernt Richloow (ÖP) och Robert Oberascher (ÖP) föreslår
Kommunfullmäktige besluta:
att dessa minnesanteckningar/protokoll göres lätt sökbara och företrädesvis via
länkar tillgängliga på kommunens hemsida, inom en månad efter det att
mötet/samrådet har ägt rum.

Beslutsunderlag
Motionssvar - Tillgång till protokoll och minnesanteckningar från vissa av
kommunens externa kontakter, 2018-05-02
Motion- Tillgång till protokoll och minnesanteckningar från vissa av kommunens
externa kontakter, 170615
Ärendet
Öpartiet har inkommit med en motion gällande anteckningar och protokoll från
möten Ekerö kommun har med externa myndigheter, organisationer och företag.
Förslaget i motionen är:
att dessa minnesanteckningar/protokoll göres lätt sökbara och företrädesvis via
länkar tillgängliga på kommunens hemsida, inom en månad efter det att
mötet/samrådet har ägt rum.

Allmänhetens insyn
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Tjänstemän och politiker från olika förvaltningar och nämnder i kommunen
samråder regelbundet med myndigheter och organisationer kring gemensamma
frågor. Samråd sker även med olika delar av stora organisationer kring olika frågor,
exempelvis Trafikförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på
landstinget. På samråden utbyts synpunkter och förutsättningar och är ej
beslutsfattande.
Myndigheten som ansvarar för mötet ansvarar även som regel för att
minnesanteckningar förs och sprids till deltagarna. Minnesanteckningar från möten
är som regel allmänna handlingar och kan därmed begäras ut hos Ekerö kommun om
anteckningarna inkommit till kommunen, alternativt begäras ut hos myndigheten
som ansvarat för mötet.
Allmänhetens insyn kan därmed garanteras genom att anteckningarna är möjliga att
ta del av från respektive myndighet.
Administration kring minnesanteckningar
Kommunen medverkar i ett stort antal samråd och samverkande möten varje månad.
Detta gäller enstaka och återkommande möten. En administrativ hantering för att
samla in minnesanteckningar från de samråd Ekerö medverkar i för publicering
skulle innebära en betydande arbetsinsats för flera delar av organisationen, vilket
skulle ta tid från andra arbetsuppgifter.
Tydliga beslut för medborgarna
I betydande beslut brukar myndigheter be om kommunens synpunkter på förslaget,
vilket ska beslutas av rätt beslutande organ, exempelvis Kommunstyrelsen. Där blir
det även tydligt vad kommunens syn på frågan är och medborgare har möjlighet att
följa vad den beslutande nämnden tyckt samt kräva ut ansvar av politiker.
Det är viktigt att särskilja vad som är minnesanteckningar från ett möte och vad som
är ett särskilt beslut i en angelägen fråga. Inte minst för medborgaren som önskar få
insyn i vilka beslut som påverkar kommunen, var besluten tagits och vilket
beslutsunderlag som funnits. I dagsläget publiceras protokollen från nämnder och
fullmäktige på Internet. Handlingarna till ärenden är tillgängliga, exempelvis
kommunens yttranden över remisser som inkommit från andra organisationer.
Kansliets bedömning är att den befintliga publiceringen av beslutsprotokoll är fullgod
för allmänhetens insyn i ärenden av viktig karaktär för kommunens utveckling. Att
minnesanteckningar från samråd är allmänna handlingar innebär även att
intresserade personer kan begära ut handlingarna från ansvarig myndighet.
Om minnesanteckningar ska publiceras utöver detta finns en risk att det blir otydligt
för medborgarna vad för beslut som fattats i vilka möten, med risk för att blir
frågetecken på vilken nivå olika frågor avgörs och om det är politiker eller tjänstemän
som avgör frågan.
Bedömning och förslag till beslut
Med hänvisning till dessa skäl föreslås Kommunstyrelsen besluta att föreslå
Kommunfullmäktige avslå motionen.
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