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Motion om att öka  transparensen  i  Sala kommunfullmäktige - gör

motionerna tillgängliga för allmänheten via ett register pä kommu—

nens hemsida

INLEDNING
Magnus Edman (SD) inkom den 30 maj 2016  med rubricerad motion. Motionären yr-

kar att inkomna motioner, motioner somnär under behandling samt besvarade  mot-

ioner och deras svar ska göras tillgängliga på Sala kommuns hemsida, att motionerna

görs tillgängliga för nedladdning, att register över motionerna finns på Sala kommuns

hemsida.

Beredning

Bilaga KS  2018/ 77/ 1, motion från Magnus Edman  (SD)

Bilaga KS  2018  /  77/2, yttrande frän kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/ 77/ 3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a; anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

fl anse motionen besvarad.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrlcande
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Öka transparensen i Sala kommunfullmäktige  — gör
motionerna tillgängliga för allmänheten via ett register på
kommunens hemsida.

För att allmänheten ska få en lättillgänglig &  överskådlig bild över respektive partis politiska
engagemang vill vi att ett specifikt register över motioner skall upprättas på kommunens
hemsida.
Genom att göra motionerna och deras beredningsstatus och senare även svar tillgängliga på
hemsidan så ökar transparensen gentemot medborgarna som är våra uppdragsgivare. Att
tillhandahålla ett register över motioner under mandatperioden skulle medborgarna få en
bättre överblick över Sala politiska liv. Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset
och förståelsen för politik och demokrati.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna i Sala på:

-  Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade motioner och
deras svar ska göras tillgängliga på Sala kommuns hemsida.

-  Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning.

-  Att ett register över motionerna finns på Sala kommuns hemsida.

Sala den 17 maj 2016

,i/ w  Låg/%%
Gru pledare Magnus Edman
Sverigedemokraterna Sala
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YTTRANDE

Motion om att öka transparensen i Sala kommunfullmäktige  — gör

motionerna tillgängliga för allmänheten via ett register på

hemsidan

ÄRENDEBESKRIVNING

Magnus Edman [SD] inkom den 17 maj 2016  med rubricerad motion.

Motionären yrkar;

.  Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade

motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Sala kommuns hemsida.

o  Att motionerna gör tillgängliga för nedladdning

'  Att ett register över motionerna finns på Sala kommuns hemsida

YTTRANDE

Idag publiceras postlistan för de olika nämnderna på kommunens hemsida.

Postlistan visar de allmänna handlingar som kommit in till kommunen eller de

handlingar som har upprättats av kommunen. Den dagliga postlistan publiceras

löpande dagen efter den registrerats och innehåller de fem senaste arbetsdagarna. I

postlistan kan man också söka på ett specifikt diarienummer och får då upp alla de

handlingar som finns i ärendet. Handlingarna kan man sedan beställa via e-Insyn

hos registrator.

Man kan alltså följa ett ärende från det att det kommit in till det att det beslutats.

Vi har valt utefter motionärens förslag att upprätta ett register pä Sala kommuns

hemsida över inkomna motioner. l registret kommer man att få information om

diarienummer, vilket datum motionen inkommit vad motionen handlar om samt

vilket parti som förslagsställaren representerar. Motionen kommer också vara

tillgänglig för nedladdning. Vill man sedan se vad som hänt i ärendet får man söka i

postlistan.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Medhorgarkontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-747000 Administrativa enheten

Box 304 Fax:  0224—188  50

733 25  Sala kommun.info@sala.se

www.5ala.se
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Kommunstyrelsens förvaltning

Registret på hemsidan kommer innehålla motioner inkomna från  2017—01—01 och

framåt.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att anse motionen besvarad.
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Svar på motion om att öka transparensen i Sala

kommunfullmäktige — gör motionerna tillgängliga för allmänheten

via ett register på hemsidan

Magnus Edman [SD) inkom den 30 maj 2016 med rubricerad motion.

Motionären yrkar:

' Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade

motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Sala kommuns hemsida

0 Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning

.  Att ett register över motionerna finns på Sala kommuns hemsida

I sin skrivelse beskriver motionären att för att allmänhetens ska få en lättillgänglig

och överskådlig bild över respektive partis politiska engagemang vill man att ett

-  . specifikt register över motioner ska upprättas på kommunens hemsida. Genom att

göra motionerna och deras beredningsstatus och senare även svar tillgängliga på

hemsidan menar motionären att transparensen gentemot medborgarna ökar. Det

skulle ge medborgarna en bättre överblick över Sala politiska liv. En ökad

,tillgänglighet'skulle öka intresset och förståelsen för politik och demokrati.

, Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning för yttrande.

I yttrandet från . förvaltningen framgår att idag publiceras postlistan för de olika

nämnderna på kommunens hemsida. Postlistan visar de allmänna handlingar som

har upprättats av kommunen. Den dagliga postlistan publiceras löpande dagen efter

den registrerats och innehåller de fem senaste arbetsdagarna. I postlistan kan man

också söka på ett specifikt diarienummer och får då upp alla de handlingar som finns

i ärendet. Handlingarna kan man sedan beställa via e-Insyn hos registrator. Man kan

alltså följa ett ärende från det att det kommit in till det att det beslutas.

Det finns ett register upprättat på Sala kommuns hemsida över inkomna motioner. I

registret får man information om diarienummer, vilket datum motionen inkommit

samt Vilket parti "som förslagsställaren representerar. Motionen är också tillgänglig

för nedladdning. Vill man sedan se vad som hänt i ärendet får man söka i postlistan.  _

'  Registret på hemsidan innehåller motioner inkomna från  2017-01-01 och framåt

'  Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.
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Carola nnarsson  (  C)
Kommunstyrelsens or örande

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 DO Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  [1224-188  50 carola.gunnarsson@sala.se

733 25 Sala kommun.infn@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.saia.se


