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Svar på motion om digitaliserad postlista 

INLEDNING 

Dnr 2013/166 

Andreas Weiborn (M) inkom den 10 april2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att postlistan ska läggas ut på Sala kommuns we b bp lats. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/224/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/224/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/224/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALAKO · 
Kommunstvrelsens förvallning 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2013 ·09- .2 5 

Svar på motion om att digitalisera postlistan 

Andreas Weiborn (M) inkom den lO april2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att postlistan ska läggas ut på Sala kommuns webbplats. 

Att lägga ut postlistan på Sala kommuns we b b plats är en bra utveckling mot det 
enkla, effektiva och medborgarvänliga perspektiv vi ska erbjuda. 

Den nya enhetschefen för den administrativa enheten inom medborgarkontoret på 
kommunstyrelsens förvaltning har som uppdrag att se över samordningseffekter för 
gemensam administration. Undermai månad träffade den nya chefen samtliga 
administratörer på sina respektive arbetsplatser för att se hur de arbetar. 
Administratörerna har olika arbetssätt och olika verksamhetssystem och arbetet 
läggs upp olika fast uppgiften är av samma karaktär. Detta påverkar postlistan. 

Den postlista som idag skickas ut via mej! till olika befattningshavare från 
registrator på kommunstyrelsens förvaltning är inte komplett Det saknas 
samordning mellan de gamla förvaltningarna som nu blivit en förvaltning. 
Inkommande handlingar till kommunen hanteras på olika sätt i olika system. 

Postlistor som läggs ut på kommunens webbplats bör vara kompletta och beröra 
hela kommunen. Det är önskvärt att analysen av administrativa arbetsuppgifter får 
fullföljas och ligga till grund för en så komplett postlista som möjligt Kontakt bör 
också tas med skolförvaitningen och vård- och omsorgsförvaitningen för att även 
dessa postlistor ska finnas med. 

Start för att en digitaliserad komplett postlista ska finnas på Sala kommuns 
we b bp lats bör kunna vara januari 2014. 

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

att anse motion besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov .ra p p@ sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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YTIRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 
Gunilla Pettersson 2013 -09- l 5 

Yttrande rörande "motion om att digitalisera postlistan", 
d nr 2013/166 

Andreas Weiborn (M) inkom den 10 april2013 med ovan motion. 

Att lägga ut postlistan på Sala kommuns webbplats är en bra utveckling mot det 
Enkla, Effektiva och Medborgarvänliga perspektiv vi ska erbjuda. 

Som ny enhetschef, sen maj 2013, för den administrativa enheten på 
Kommunledningsförvaltningen, KSF har jag som uppdrag att se över 
samordningseffekter inom, KSF. Under maj månad träffade jag administrativ 
personal ute på sina respektive arbetsplatser för att se hur man arbetar. Det jag sett 
är att man har olika arbetssätt och olika verksamhetssystem. De lägger upp sitt 
arbete olika fast uppgiften är av samma karaktär. Detta påverkar postlistan. 

Den postlista som idag skickas ut via e-brev till olika befattningshavare från 
registrator påKSFär inte komplett. Samordningen är ofullständig mellan de gamla 
förvaltningar som nu är en. Inkommande handlingar till kommunen hanteras på 
olika sett i olika system. 

Postlista/postlistor som ska finnas på kommunens webbplats bör vara kompletta 
och beröra hela kommunen. 

Mot bakgrund av ovan föreslår jag att analysen av administrativa arbetsuppgifter på 
KSF får fullföljas och ligga till grund för att en så komplett postlista som möjligt läggs 
ut på kommunens webbplats. Kontakt ska tas med Skolförvaltningen, SKF och Vård 
o omsorgsförvaltningen, VOF för att även dessa postlistor ska finns med. 

Start för en digitaliserad postlista publicerad på Sala kommuns we b bp lats bör vara 
klar januari 2014. 

Gunilla Pettersson 
Enhetschef administration 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
i n for m at i o n@ sala .se 
www.sala.se 

Gunilla Pettersson 
Administrativ Chef 

Administrativa enheten 
g u ni Ila. pette r s so n@ sa la .se 

Direkt: 0224-74 70 51 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -Olt- 1 O 

Motion om att digitalisera postlistan 

Varje dag inkommer flera olika handlingar till Sala Kommun. Dessa 

handlingar sammanställs varje dag i en postlista som skickas ut till 

befattningshavare i kommunen via e-brev. Med dagens tekniska 

utveckling och e-samhällets utbyggnad så skulle ett offentliggörande av 

listan kunna bidra till att stärka den enskilde medborgarens möjligheter 

att kunna följa vad som händer i kommunen eller förbättra möjligheterna 

till att söka information. Tills det att Sala Kommun har ett e-sökbart 

webb-baserat diariesystem så kan listan vara ett bra sätt för att bevaka 

vad som kommer in till kommunen. 

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknad 

kommunfullmäktige att besluta 

Att postlistan skall läggas ut på Sala Kommuns webbplats 

Andreas Weiborn (M) 
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