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Rutin för filnamn på interpellationer + interpellationssvar, 
motioner och övriga typer av protokollsbilagor 

Att namnge dokument som ska registreras i W3D3  
När en förtroendevald lämnar in en motion, interpellationssvar eller en 
protokollsbilaga av något slag, exempelvis protokollsanteckning, 
suppleantyttrande, reservation eller förslag, ska följande instruktioner följas. 
Instruktionerna gäller alltså enbart själva filnamnet och inte rubriken för 
dokumentet i fråga.   
Om vi alla hjälps åt och följer dessa anvisningar följs så blir det en stor 
tidsbesparing för oss nämndsekreterare eftersom vi slipper döpa om filerna i 
efterhand.  

 Samtliga dokumentnamn ska inledas med det ärendenummer som 
ärendet har på kallelsen till det aktuella mötet.  

o OBS: vid interpellationer och frågor så är detta inte möjligt.  
 

 Konvertera interpellationssvaret, protokollsbilagan eller motionen från 
Word till PDF.  

- Särskilt viktigt vid interpellationssvar och protokollsbilagor 
eftersom de ska sammanfogas med protokollet som är en PDF.  
Namnge filen enligt nedanstående instruktioner: 
 

1. Vid interpellationer och frågor 
 
Interpellationer: namnge filen enligt följande format: 
 
Interpellation, (partibeteckning), [interpellationens innehåll] 
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Frågor: namnge filen enligt följande princip: 
 
Fråga, (partibeteckning), [frågans innehåll] 

 

 
 

2. Vid interpellationssvar 
 
Namnge filen enligt följande format:  
 
Ärende XX, Svar på interpellation ställd av Ledamot 1 (partibeteckning) 
ang/om [interpellationens innehåll].  
 

 
 

3. Vid motioner 
 
Namnge filen enligt följande format:  
Motionens rubrik – motion väckt av Ledamot 1 (partibeteckning), 
Ledamot 2 (partibeteckning), Ledamot 3 (partibeteckning) och så vidare 

 

 
 

4. Vid övriga former av protokollsbilagor (protokollsanteckningar, 
suppleantyttranden, reservationer, förslag/yrkanden) 
 
Namnge filen enligt följande format:  
 
Ärende XX, Aktuell nämnd/beredning/fullmäktige, Typ av 
protokollsbilaga, (partibeteckning), rubrik/innehåll. 
 
 Se exempel på dokumentnamn för olika politiska organ på nästa sida. 
 
 
OBS: för att spara på tecken i dokumentnamnet, använd följande 
förkortningar: 
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Protokollsanteckning  Prot 
Suppleantyttrande  Sup 
 

Reservation  Res 
Förslag/yrkande  För 
 

 
Kommunfullmäktige:  
 

 
 
Kommunstyrelsen: 
 

 
 
 
Övriga nämnder: 
 

 
 
 
Beredningar eller råd: 
 

 
 
 
 
 
 Vid frågor eller synpunkter på denna rutin: kontakta nämndsekreterarna på 
KSF.  
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