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MP) om behovet av en e-tjänst för  
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tillgänglighet 
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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till 
föredragningen. 
 
Maria Gardfjell och Rickard Malmström 
(båda MP) reserverar sig till förmån för bi-
fall till motionen, samt att kommunfull-
mäktige ska uppdra till gatu- och sam-
hällsmiljönämnden att utveckla en e-tjänst 
för information om fysisk miljö och till-
gänglighet. 
 
Uppsala den 13 juni 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, 
Andreas Bergman (alla M), Mohamad 
Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde 
Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, 
Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), 
Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist och Malena Ranch, båda 
(MP), har i motion väckt den 31 oktober 

2011, yrkat att kommunen ska utveckla en 
e-tjänst för information om fysisk miljö 
och tillgänglighet. Motionen återgers i 
bilaga 1.  
 
Remissbehandling 
Plan- och byggnadsämnen anför att mo-
tionen inte berör nämndens verksamhets-
område och avstår från att yttra sig. 
Bilaga 2 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anför att 
arbete med e-förvaltning pågår centralt i 
kommunen genom kommunlednings-
kontoret och av såväl praktiska som resurs-
specifika skäl bör införandet av e-tjänster 
som den i motionen föreslagna åtfölja den 
centrala processen. Då det redan finns en 
utredning i frågan om e-förvaltning cent-
ralt i kommunen anser nämnden att arbetet 
med e-tjänster initialt bör hanteras av kom-
munledningskontoret. Mot beslutet har re-
servation anförts av (MP, (S) och (V) 
Bilaga 3 
 
Föredragning 
Motionen ligger helt i linje med det inrikt-
ningsmål som finns i IVE  2012-2015 som 
säger att kommunens e-tjänster ska fort-
löpande utvecklas och erbjudas invånarna. 
Alla kommunala enheter ska eftersträva e-
förvaltningslösningar och digitalisering av 
ärendehantering, information och blanket-
ter samt elektroniska ansökningar. 
 
Ansvaret för utveckling av e-tjänster ligger 
på respektive nämnd och styrelse.  
 
Det arbete som kommunledningskontoret 
ansvarar för är styrning och gemensam tek-
nisk infrastruktur. Kommunfullmäktige har 
i IVE 2012-2015 avsatt 20 miljoner kr för 
utveckling av e-tjänster. Nämnder kan söka 
pengar ur dessa medel för att finansiera ut-
veckling och införande av e-tjänster. 
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Ekonomiska konsekvenser  
Kostnaderna för att utveckla tjänsten ryms 
i befintlig budget. 
 
 
 
 
















