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Motion om ledamots- och motionsregister 
INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) inkom 2011-11-15 med rubricerad motion. 

Beredning 
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Dnr 2011/281 

Bilaga KS 2013/82/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/82/2, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 85 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsens förvaltning, Medborgarkontoret, utvecklar ett we b baserat 
register enligt intentionerna i motionen, samt 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsens förvaltning, Medborgarkontoret, utvecklar ett we b baserat 
register enligt intentionerna i motionen, samt 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsqe.ftyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Bilaga KS 2013/82/1 

Svar på motion om ledamots- och motionsregister 

Andreas Weiborn (M) inkom den 15 november 2011 med rubricerad motion_ 
Motionären föreslår att Sala kommun upprättar ett we b baserat register 
innehållande förtroendevalda. Motionären vill också att kommunen upprättar ett 
we b baserat register, sökbart motions-, interpellations- och för skriftliga frågor som 
kopplas till registret över förtroendevalda. Registret över förtroendevalda ska även 
innehålla ledamotsfotografi i högupplöst format och kontaktuppgifter som adress, 
telefon, e-post, digitala medier samt hemsida/b logg. 

1{1) 
2013-03-25 

DIARlEN R: 2011/281 

Förslagställaren skriver att det är svårt att få information om vilka politiska 
företrädare som finns i kommunen och likaså svårt att ta reda på vad en politiker 
uträttat under en mandatperiod. Förslagställaren skriver att svårigheten beror på 
att Sala kommuns hemsida saknar ett funktionellt register över de förtroendevalda 
och ett register för motioner, interpellationer och frågor. Förslagsställaren skriver 
att en medborgare inte ska behöva gå igenom tjocka möteshandlingar för en hel 
mandatperiod för att få en bild av vilka frågor en viss ledamot drivit. En medborgare 
har rätt att granska vad en viss politiker gjort under en mandatperiod och utkräva 
ansvar. Förslagställaren belyser också vikten av att kommunen underlättar för 
medborgarna att få tillgång till dokument som synliggör vad respektive politiker 
uträttat under mandatperioden. 

Förtroendemannaregister över politiker i kommunens nämnder och styrelser finns 
publicerat på Sala kommuns hemsida. Här finns fotografi på de förtroendevalda och 
kontaktuppgifter såsom adress, telefon, mejladress och det går att få fram den 
förtroendevaldes samtliga aktuella politiska uppdrag. Medborgarkontoret kommer 
att utveckla hemsidan och har då möjlighet att arbeta på en vidareutveckling på 
registret så det uppfyller förslagen enligt motionens intentioner. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsens förvaltning, Medborgarkontoret, utvecklar ett we b baserat 
register enligt intentionerna i motionen. 

att därmed anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besbksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-511 00 
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ende 
Motion angå~ ledamot och motionsregister 

Att som medborgare försöka informera sig om vilka politiska företrädare som finns i Sala 
kommun är inte alltid enkelt. Likväl är det inte heller enkelt att ta reda på vad en politiker 
uträttat under en mandatperiod. Det beror på att Sala Kommuns web-plats saknar ett 
funktionellt register över de förtroendevalda i kommunen och ett för motioner, interpellationer 
och frågor. En medborgare ska inte behöva gå igenom tjocka möteshandlingar för en hel 
mandatperiod för att få en samlad bild på vilka frågor en viss ledamot drivit. Det är enbart 
omständlig process. En ledamot av fullmäktige har möjlighet att påverka politiken i Sala 
Kommun genom att skriva motioner, interpellationer eller att ställa skriftliga frågor till ansvarig 
politiker. En medborgare i Sala kommun har rätt att granska vad en viss politiker gjort under 
mandatperioden och har dessutom rätt att utkräva ansvar. Det är därför viktigt att kommunen 
underlättar för medborgare att få tillgång till dokument som belyser och synliggör vad olika 
politiker uträttat under mandatperioden. 
Motionären föreslår därför att Sala Kommun inrättar ett digitalt webbaserat register över de 
förtroendevalda som finns i Sala kommun och ett register för motioner, interpellationer och 
skriftliga frågor på kommunens hemsida. Registren bör vara sammankopplade med varandra. 
Detta kommer att innebära att det blir enklare för medborgarna att snabbt hitta information om 
vad olika politiker och partier gjort under mandatperioden. l och med att digitala medier har 
slagit igenom så har det givit som effekt att det är flera politiker som använder digitala medier 
och bloggar/hemsidor. Registret bör också, förutom traditionella kontaktuppgifter, även 
innehålla uppgifter tillledamöternas digitala medier och eventuella bloggar/hemsidor. Det kan 
ses som ett led att öka dialogen mellan förtroendevalda och medborgare. Inför nästa val 
sänks personvalsspärrarna och personkryssen får en ökad betydelse och snabba, enkla och 
tydliga kontaktvägar till politikerna blir ännu viktigare. Sammantaget ses detta som ett sätt är 
att stärka demokratin och ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av 
kommunpolitiken och enskilda politikers agerande. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag på att kommunfullmäktige beslutar att: 

Att upprätta ett webbaserat register innehållande Sala kommuns förtroendevalda 

Att upprättar ett webbaserat och sökbart motions, interpellations och skriftliga frågors register 

Att registret med motion, interpellationer och skriftliga frågor kopplas till respektive ledamots 
register 

Att det upprättade registret även ska innehålla ledamotsfotografi i högupplöstformat 

Att det upprättade registret även ska innehålla följande kontaktuppgifter; adress, telefon, e
post, digitala medier, hemsida/blagg 


