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Medborgarförslag - Gör beslutsunderlag till nämnders 
sammanträden tillgängliga på Mörbylånga kommuns 
offentliga anslagstavla 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens sammanträden ska göra tillgängliga på Mörbylånga 
kommuns officiella anslagstavla.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2019 § 44. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 2 maj 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Medborgarförslaget har skickats till de olika nämnderna för beslut eftersom 
varje nämnd själv beslutar om den här typen av frågor.  

En grund för förslaget tycks vara påståendet att handlingar som utgör 

beslutsunderlag i nämnderna är upprättade, allmänna och offentliga 
handlingar. Vissa handlingar som utgör beslutsunderlag i en nämnd är 

allmänna men då som regel på grund av att de är inkomna till nämnden. De 
handlingar som upprättas av handläggare inom nämndens egen verksamhet i 
ett visst ärende blir enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen inte allmänna 

förrän nämnden har beslutat i ärendet och protokollet från det sammanträde 
då beslutet fattades har blivit justerat.  

Att publicera beslutsunderlag som tagits fram hos nämnden innan 
sammanträdet innebär att nämnden gör handlingarna allmänna i förtid, vilket 
är tillåtet. Men det finns ingen skyldighet för en nämnd att lämna ut 

handlingar innan de blivit allmänna. Det är därför upp till varje nämnd att 
själv avgöra om man vill göra handlingar allmänna i förtid eller inte.  

När det gäller kommunfullmäktige så är handlingarna allmänna i och med att 
de skickats från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för behandling.  

Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har valt att publicera 

beslutsunderlag som inte omfattas av sekretess på kommunens officiella 
anslagstavla innan sammanträdena. Detta sker normalt inför varje 

sammanträde, även om det ibland kan ske med en viss fördröjning beroende 
på arbetssituationen på kommunkansliet.  
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Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inte några alternativa förslag till beslut i det aktuella 
ärendet.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till att både 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutsunderlag läggs ut på 
kommunens officiella anslagstavla innan sammanträdena.    

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Irene Kolare, Ridstigen 6, 386 51 Mörbylånga 
Verksamhetsstöd - kommunkansliet 
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§ 44 Dnr 2019/000166  

Anmälan av Medborgarförslag - Gör beslutsunderlag till 
nämnders sammanträden tillgängliga på Mörbylånga 
kommuns offentliga anslagstavla 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att beslutsunderlag inför fullmäktiges, 

styrelsens och övriga nämnders sammanträden ska göras tillgängliga på 
Mörbylånga kommuns offentliga anslagstavla.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 7 mars 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 35/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen, kultur- och 
tillväxtnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden för beslut inom normal beredningstid, det vill säga 
sex månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Irene Kolare, irene.kolare1@gmail.com 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden  
Utbildningsnämnden 
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