I Umeå saknas gemensamma rutiner för hur kommunens nämnder och styrelser ska göra
möteshandlingar tillgängliga för allmänheten inklusive media, partifunktionärer och/eller de politiker som inte
har uppdrag i just den berörda nämnden eller styrelsen. Detta försvårar insynen för allmänheten liksom det
journalistiska och partipolitiska arbetet. Alternativet att begära ut möteshandlingar från respektive
nämndsekreterare innebär ett svårt, krångligt och onödigt merarbete för alla. Vänsterpartiet vill att alla umebor
liksom andra intresserade på ett enkelt sätt ska få möjlighet att läsa handlingar inför beslutande möten i
kommunens nämnder och styrelser. Detta kan förverkligas genom att handlingarna publiceras digitalt på
Umeå kommuns hemsida. Då kan alla läsa aktuell dagordning och förslagen till beslut med bakgrund och
motiv.
Vänsterpartiets uppfattning är att möteshandlingar bör kunna läggas upp på kommunens hemsida i
samband med att de görs tillgängliga digitalt för ledamöterna i nämnden eller styrelsen. Då sammanställer
flertalet nämnder de handlingar som inte är sekretessbelagda i en mötesbok – ett samlat digitalt dokument som
också görs tillgängligt för journalister i ett särskilt digitalt pressrum. Det är alltså så att merparten av arbetet
med att kunna publicera dessa handlingar på kommunens hemsida redan är gjort. I Umeå skickas dessutom
handlingar till media ca en vecka innan beslutande möten. Genom att handlingar publiceras eller skickas ut
blir de allmänna och offentliga. Det innebär att alla har en laglig rätt att se och läsa dem, vilket långt ifrån alla
känner till. Detta görs redan i ett flertal kommuner, däribland Göteborg, Stockholm, Västerås och Lund.
Vänsterpartiets ambition är att allmänheten ska kunna få veta vad som är på gång inom
politiken. Vi menar att umeborna ska erbjudas goda möjlighet till insyn och till att sätta sig in i det som är på
väg att bli politiska beslut, med möjlighet att kunna påverka besluten. Vi föreslår därför att Umeå kommun
arbetar fram enhetliga riktlinjer för att möteshandlingar ska bli tillgängliga för alla på kommunens hemsida. I
en modern demokrati ska det vara en självklarhet med öppenhet som inbjuder till delaktighet och reella
möjligheter att påverka. Det räcker alls inte med att få rösta vart fjärde år.
Demokratin måste ständigt försvaras, men den behöver också fördjupas och utvecklas, även så i Umeå!

1. Att det formuleras en kommungemensam rutin för hur möteshandlingar, som inte omfattas av
sekretess, ska göras tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida i samband med att de
skickas till ledamöter i nämnder och styrelser.
2. Att denna rutin medför att sådana handlingar lätt kan hittas på en gemensam plats på kommunens
hemsida så att de blir både enkelt och fritt för alla att kunna ta del av.
3. Att denna rutin innebär att sådana möteshandlingar publiceras på Umeå kommuns hemsida
tillsammans med dagordning, föredragningslista och tidigare protokoll för nämnder och styrelser.

