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Paragraf 79 Ärendenummer KS2022/129 

Svar på ledamotsinitiativ - Kommunstyrelsens utskotts 
handlingar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen avslår Anders Wikmans (NE) yrkande om att återinföra den 
tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska publiceras på externa 
webbplatsen. 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträden den 22 februari väckte Anders Wikman (NE) 
ett ledamotsinitiativ gällande rutinen för publicering av kommunstyrelsens utskotts 
handlingar på externa webben. I initiativet frågar Anders Wikman vem som har 
beslutat att ändra den tidigare rutinen för publiceringen, när det gjordes och på 
vilket mandat. Anders Wikman undrar också varför inte kommunstyrelsens 
ledamöter varit delaktiga och informerade om beslutet innan det kommunicerades 
på hemsidan. Utöver dessa frågor yrkar Anders Wikman att beslutet om att ändra 
rutinen rivs upp och att den tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska 
publiceras återinförs. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens utskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen utan att själva 
fatta beslut i ärendena. Merparten av handlingarna som hör till ärendena, till 
exempel tjänsteskrivelser och interna utredningar, är inte allmänna och kan komma 
att förändras innan det slutliga beslutet i ärendet fattas. Förutom att bereda 
ärenden så fattar utskotten också beslut på delegation och i vissa fall även 
verkställighetsbeslut. 

Tidigare har utskottens alla handlingar som inte omfattas av sekretess publicerats 
på kommunens externa webbplats en vecka innan utskottets sammanträde äger 
rum. Denna rutin har inte beslutats av varken kommunstyrelsen eller utskotten 
själva. Under vintern 21/22 bestämde presidiet i kommunstyrelsen (tillika 
ordföringar i KSAU, PLEX och KSPU) att denna rutin skulle ändras. Presidiet såg 
ett värde i att inte offentliggöra alla handlingar i ett tidigt skede och tanken är att 
det ska möjliggöra för en annan typ av dialog mellan utskotten och förvaltningarna. 

Den nya rutinen innebär att föredragningslistan till utskotten (innehållande aktuella 
ärenden för sammanträdet) och underlagen till ärendena där utskotten fattar 
delegationsbeslut och verkställighetsbeslut publiceras på kommunens externa 
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webbplats cirka en vecka innan sammanträdet. Efter att utskottens protokoll 
justerats publiceras de delegations- och verkställighetsbeslut som fattats. 
Handlingarna i de ärenden där utskotten enbart bereder publiceras en vecka innan 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Skillnaden mellan den gamla och den nya rutinen är alltså att utskottens protokoll i 
sin helhet inte publiceras och att underlag samt beslutsförslag i ärenden där 
utskotten bereder inför kommunstyrelsens sammanträde publiceras två veckor 
senare än förut. 

En stickprovskontroll av kommuner i närområdet (Uppsala, Heby, Håbo, Västerås, 
Strängnäs och Eskilstuna) visar att ingen av kommunerna publicerar underlag till 
utskottens ärenden. Strängnäs, Heby och Håbo publicerar kallelser och protokoll 
till vissa av sina utskott, Uppsala enbart protokoll från vissa av sina utskott. 
Västerås och Eskilstuna publicerar alltså varken underlag, kallelser eller protokoll 
när det kommer till utskotten. När det gäller kommunstyrelsens sammanträde 
publicerar Heby inte något underlag, Håbo har gjort det någon gång. Övriga 
kommuner publicerar alla underlag till kommunstyrelsens sammanträde, men det 
är svårt att se av deras externa webbplatser huruvida detta sker innan eller efter att 
styrelsens sammanträde ägt rum. 

Att bestämma i vilken utsträckning utskottens handlingar ska publiceras på den 
externa webbplatsen är inte ett beslut i kommunallagens mening. Det är alltså inte 
överklagningsbart och inte heller ett beslut som måste tas av kommunstyrelsen 
eller utskotten för att vara lagligt. Av den anledningen avslås också Anders 
Wikmans (NE) yrkande om att besluta att återinföra den tidigare rutinen. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att detta beslut rivs upp och att tidigare rutin om att 
publicera utskottens dokument återinförs.  

Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsens avslår Anders Wikmans (NE) yrkande 
om att återinföra den tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska publiceras 
på externa webbplatsen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta att avslå Anders Wikmans (NE) 
yrkande om att återinföra den tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska 
publiceras på externa webbplatsen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 52 
Ledamotsinitiativ, Anders Wikman (NE), 2022-02-02 
____________________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Maria Ekblad 
0171-625895 
maria.ekblad@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ledamotsinitiativ - Kommunstyrelsens utskotts 
handlingar, Anders Wikman (NE) 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår Anders Wikmans (NE) yrkande om att återinföra den 
tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska publiceras på externa 
webbplatsen. 

Ärendet 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari 2022 väckte Anders Wikman 
(NE) ett ledamotsinitiativ gällande rutinen för publicering av kommunstyrelsens 
utskotts handlingar på externa webben. I initiativet frågar Anders Wikman vem som 
har beslutat att ändra den tidigare rutinen för publiceringen, när det gjordes och på 
vilket mandat. Anders Wikman undrar också varför inte kommunstyrelsens 
ledamöter varit delaktiga och informerade om beslutet innan det kommunicerades 
på hemsidan. Utöver dessa frågor yrkar Anders Wikman att beslutet om att ändra 
rutinen rivs upp och att den tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska 
publiceras återinförs. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens utskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen utan att själva 
fatta beslut i ärendena. Merparten av handlingarna som hör till ärendena, till 
exempel tjänsteskrivelser och interna utredningar, är inte allmänna och kan komma 
att förändras innan det slutliga beslutet i ärendet fattas. Förutom att bereda 
ärenden så fattar utskotten också beslut på delegation och i vissa fall även 
verkställighetsbeslut. 

Tidigare har utskottens alla handlingar som inte omfattas av sekretess publicerats 
på kommunens externa webbplats en vecka innan utskottets sammanträde äger 
rum. Denna rutin har inte beslutats av varken kommunstyrelsen eller utskotten 
själva. Under vintern 21/22 bestämde presidiet i kommunstyrelsen (tillika 
ordföringar i KSAU, Plex och KSPU) att denna rutin skulle ändras. Presidiet såg ett 
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värde i att inte offentliggöra alla handlingar i ett tidigt skede och tanken är att det 
ska möjliggöra för en annan typ av dialog mellan utskotten och förvaltningarna. 

Den nya rutinen innebär att föredragningslistan till utskotten (innehållande aktuella 
ärenden för sammanträdet) och underlagen till ärendena där utskotten fattar 
delegationsbeslut och verkställighetsbeslut publiceras på kommunens externa 
webbplats cirka en vecka innan sammanträdet. Efter att utskottens protokoll 
justerats publiceras de delegations- och verkställighetsbeslut som fattats. 
Handlingarna i de ärenden där utskotten enbart bereder publiceras en vecka innan 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Skillnaden mellan den gamla och den nya rutinen är alltså att utskottens protokoll i 
sin helhet inte publiceras och att underlag samt beslutsförslag i ärenden där 
utskotten bereder inför kommunstyrelsens sammanträde publiceras två veckor 
senare än förut. 

En stickprovskontroll av kommuner i närområdet (Uppsala, Heby, Håbo, Västerås, 
Strängnäs och Eskilstuna) visar att ingen av kommunerna publicerar underlag till 
utskottens ärenden. Strängnäs, Heby och Håbo publicerar kallelser och protokoll 
till vissa av sina utskott, Uppsala enbart protokoll från vissa av sina utskott. 
Västerås och Eskilstuna publicerar alltså varken underlag, kallelser eller protokoll 
när det kommer till utskotten. När det gäller kommunstyrelsens sammanträde 
publicerar Heby inte något underlag, Håbo har gjort det någon gång. Övriga 
kommuner publicerar alla underlag till kommunstyrelsens sammanträde, men det 
är svårt att se av deras externa webbplatser huruvida detta sker innan eller efter att 
styrelsens sammanträde ägt rum. 

Att bestämma i vilken utsträckning utskottens handlingar ska publiceras på den 
externa webbplatsen är inte ett beslut i kommunallagens mening. Det är alltså inte 
överklagningsbart och inte heller ett beslut som måste tas av kommunstyrelsen 
eller utskotten för att vara lagligt. Av den anledningen avslås också Anders 
Wikmans (NE) yrkande om att besluta att återinföra den tidigare rutinen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Beslutet innebär inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-03 
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Hannu Högberg 
tf. kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
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Paragraf 52 Ärendenummer KS2022/129 

Ledamotsintiativ - kommunstyrelsens utskotts 
handlingar  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar ärendet för beredning till kommunledningsförvaltningen.   

Sammanfattning 
Anders Wikman (NE) har inkommit med följande ledamotsinitiativ:  

Med anledning av att det på kommunens hemsida står att KS-utskottens 
beslutsunderlag inte längre kommer att publiceras på hemsidan förrän efter 
utskottsmötena, frågar och yrkar jag:  

1) Vem har beslutat att ändra tidigare rutin, när gjordes det och på vilket mandat? 
2) Varför har inte KS-ledamöterna varit delaktiga och informerade om beslutet 
innan det kommunicerades på hemsidan?  
3) Jag yrkar på att detta beslut rivs upp och att tidigare rutin om att publicera 
utskottens dokument återinförs. 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att ärendet skickas på beredning till 
kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet och 
finner att så sker.  

Beslutsunderlag 
Anders Wikmans (NE), Ledamotsinitiativ, 2022-02-02 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen  
  



Med anledning av att det på kommunens hemsida står att KS-utskottens beslutsunderlag 
inte längre kommer att publiceras på hemsidan förrän efter utskottsmötena, frågar och 
yrkar jag:  
 
1) Vem har beslutat att ändra tidigare rutin, när gjordes det och på vilket mandat?  
2) Varför har inte KS-ledamöterna varit delaktiga och informerade om beslutet innan det 
kommunicerades på hemsidan?  
3) Jag yrkar på att detta beslut rivs upp och att tidigare rutin om att publicera utskottens 
dokument återinförs.  
 
Anders Wikman, Nystart Enköping   
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