Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/868)

Ökad transparens i Stockholms stadshus
Motion av Felix Byström (SD)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Felix Byström (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
transparens i Stockholms stadshus. Han skriver att motioner, interpellationer,
skrivelser, frågor och debatter från stadens politiker inte sammanställs på
stadens webbplats på ett sätt som gör att det är enkelt att söka fram vilka frågor
ett parti eller en ledamot drivit i kommunfullmäktige. Motionären anser att det
försvårar för kommuninvånare och journalister att granska den politiska
makten och att förstå den politiska beslutsordningen.
Motionären pekar på en stor förbättringspotential och föreslår att staden
skapar en funktion på sin webbplats som möjliggör detta och pekar på
riksdagen.se som en förebild.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att det vore intressant att undersöka en
vidareutveckling av stadens motionshantering och vad den skulle innebära.
Mina synpunkter
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I motionen beskrivs en behjärtansvärd frågeställning som rör den demokratiska
insynen i den kommunala verksamheten och de beslut som fattas.
Jag anser att det är en viktig uppgift att vi alltid arbetar med att förbättra
informationen och transparensen gentemot stadens invånare. Det är ett
nödvändigt arbete utifrån ett medborgarperspektiv.
Jag delar stadsledningskontorets bedömning att det vore intressant att
undersöka möjligheten kring en vidareutveckling av stadens motionshantering.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Bilaga
Motion om ökad transparens i Stockholms stadshus

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 18 december 2019
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Anna König Jerlmyr
Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet
Felix Byström (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
transparens i Stockholms stadshus. Han skriver att motioner, interpellationer,
skrivelser, frågor och debatter från stadens politiker inte sammanställs på
stadens webbplats på ett sätt som gör att det är enkelt att söka fram vilka frågor
ett parti eller en ledamot drivit i kommunfullmäktige. Motionären anser att det
försvårar för kommuninvånare och journalister att granska den politiska
makten och att förstå den politiska beslutsordningen.
Motionären pekar på en stor förbättringspotential och föreslår att staden
skapar en funktion på sin webbplats som möjliggör detta och pekar på
riksdagen.se som en förebild.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
En god insyn i den kommunala verksamheten och de beslut som fattas är fundament
för demokrati och inflytande. Det är viktigt att invånarna i staden har möjlighet att
följa det politiska arbetet i staden. Motionären anser att det finns stor
förbättringspotential inom området och att det inte skulle vara svårt att åtgärda genom
att göra handlingar och anföranden sökbara och presenterade under särskilda flikar på
stadens webbplats.
I Stockholms stad arbetar alla politiska partier aktivt med att själva kommunicera
sin politik och inriktningen för den. Stadens kommunikation fokuserar på att förmedla
de beslut som fattas och vilka prioriteringar som ligger bakom dem utifrån budget och
inriktningsmål som beslutats av kommunfullmäktige.
I och med utvecklingen och den stegvisa lanseringen av stadens nya webb pågår ett
arbete med att tydliggöra den politiska processen och besluten. Bland annat berättar
kommunfullmäktiges ordförande i en film efter varje möte vad som debatterades och
vilka som var de största besluten som fattades vid mötet. Filmen publiceras på webben
och sprids genom stadens konton i sociala medier.

3

Alla möten i kommunfullmäktige sänds också via närradio och webb-TV och de
går även att ta del av i efterhand via stadens webbplats.
Handlingar, protokoll och dagordningar för möten i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt alla nämnder och bolagsstyrelser finns idag i de flesta fall
tillgängliga digitalt för allmänheten i systemen MeetingsPlus och Insyn. Beslut
publiceras också, i enlighet med kommunallagen, på stadens digitala anslagstavla.
Sveriges riksdag gör det möjligt att på riksdagen.se kunna söka fram och filtrera
handlingar från dess registrering fram till beslut. Denna funktion finns inte i
Stockholms stad idag. Vad det skulle innebära i form av utvecklat gränssnitt mellan
stadens webb och ärendesystem samt ändrade arbetssätt bland annat när det gäller
registrering och taggning av dokument finns det inte någon tydlig bild av.
Stadsledningskontoret anser att det vore intressant att undersöka en sådan
vidareutveckling och vad den skulle innebära.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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