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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Öpartiet har inkommit med en motion gällande publicering av motioner och
motionssvar på kommunens hemsida. Desirée Björk, Bernt Richloow och Robert
Oberascher föreslår:
Att samtliga motioner med dess status löpande publiceras lättillgängligt på
kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Motionssvar – Publicera motionerna och svaren på kommunens hemsida, 2019-0109
Motion – Publicera motionerna och svaren på kommunens hemsida, 2018-03-06
Bilaga till Motion – Publicera motionerna och svaren på kommunens hemsida, 201803-06
Ärendet
Handlingarna inklusive motioner och motionssvar till Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen och nämnderna publiceras sen ett flertal år tillbaka på
kommunens hemsida i samband med att kallelsen till sammanträden skickas till de
förtroendevalda. Syftet med detta är att göra handlingarna, besluten och
beslutsunderlagen tillgängliga för allmänheten och kommunens medborgare.
I och med övergången från tryckta pappershandlingar till digitala utskick
mandatperiodsskiftet 2014-2015 utökades även tillgängligheten till handlingarna då
det blev enklare för allmänheten att bläddra bland olika handlingar i ett
sammanträde. Sammanträdesportalen gjorde det även enklare för partierna att
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sprida sina förslag och skrivelser till medlemmar, sympatisörer och allmänhet.
Sammanträdesportalen saknar dock en sökfunktion för att söka bland handlingarna.
Kommunens nuvarande hemsida lanserades i slutet av 2011. Sen dess har
allmänhetens och organisationers användning av internet och digitala plattformar
förändrats radikalt. Ny teknologi som inte fanns 2011 har förändrat hur användarna
använder internet och söker information. Teknologin har förändrat användarnas
förväntningar på vilka funktioner som dels förväntas finnas och dels hur de förväntas
fungera. Ekerö kommun har därför påbörjat arbetet med att ta fram en ny hemsida
för kommunen som svarar upp mot den struktur och funktionalitet som förväntas av
dagens användare. I väntan på att den nya hemsidan utvecklas har
Kommunstyrelseförvaltningen beslutat att inte utveckla någon ny funktionalitet på
den nuvarande hemsidan.
Den digitala utvecklingen av Ekerö kommun sker med medborgaren och användaren
i fokus. Detta för att skapa plattformar och tjänster som utgår ifrån de behov som
medborgaren har av att interagera med kommunen. Detta arbete sker genom att
användare och medborgare involveras i utvecklingen från ett tidigt stadium så att de
behov, förväntningar och önskemål som finns på kommunens digitala tjänster fångas
upp.
I utvecklingen av den nya hemsidan sker arbetet i enlighet med denna inriktning. Det
kommer involvera många olika aspekter, däribland allmänhetens, medborgarnas och
de förtroendevaldas behov av att utveckla formerna för hur hemsidan kan användas
för att stärka den demokratiska dialogen och främja medborgarinflytandet.
Med hänvisning till detta föreslås motionen att avslås.
Beslutet expedieras till
Klicka här för att fylla i vem beslutet ska expedieras till
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