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Svar på motion om att öka den politiska delaktigheten
Sammanfattning
Lena Berglert (C) föreslår i motion daterad den 25 november 2016 kommunfullmäktige
besluta att göra alla handlingar till politiska nämnder och styrelser tillgängliga för politiker
som har tillgång till Motala kommuns applikation Meetings, samt att se till att protokoll och
presentationer från möten systematiskt publiceras i Meetings.
För att det politiska systemet ska fungera krävs att nämndens ledamöter får tillgång till
handlingar och arbetsmaterial i förväg för att kunna fatta välgrundade beslut. Ibland kan det
handla om sekretesshandlingar. Så länge materialet enbart sprids inom nämnden är det inte
allmän handling. Om alla handlingar skulle göras tillgängliga för samtliga politiker som har
tillgång till applikationen Meetings före sammanträdets genomförande skulle således allt
material bli allmän handling, vilket skulle vara till nackdel för kommunen och det politiska
arbetet.
Eftersom samtliga handlingar och protokoll finns i sammanträdesportalen är det redan möjligt
att ta del av dessa i sin IPad. Detta görs enklast genom funktionen ”Lägg till på hemskärmen”
som finns i webbläsaren.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

Bakgrund
Lena Berglert (C) föreslår i motion daterad den 25 november 2016 kommunfullmäktige
besluta att göra alla handlingar till politiska nämnder och styrelser tillgängliga för politiker
som har tillgång till Motala kommuns applikation Meetings, samt att se till att protokoll och
presentationer från möten systematiskt publiceras i Meetings.
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Motala kommun använder idag Meetings för sin nämndshantering. I applikationen får
nämndsledamöter tillgång till handlingar och kallelser inför sammanträdet samt till
protokollen så snart de är justerade. Som förtroendevald har man bara tillgång i förväg till
handlingar till den nämnd man själv sitter i, inte till andra nämnders handlingar.
När sammanträdet är genomfört och mötesprotokollet justerat läggs protokoll och samtliga
handlingar ut på sammanträdesportalen på kommunens hemsida, vilket innebär att såväl
förtroendevalda som medborgare får tillgång till materialet. Undantag görs för vissa nämnder
som har många individärenden eller sekretessbelagda ärenden, till exempel
överförmyndarnämnden.
För att det politiska systemet ska fungera krävs att nämndens ledamöter får tillgång till
handlingar och arbetsmaterial i förväg för att kunna fatta välgrundade beslut. Ibland kan det
handla om sekretesshandlingar. De förtroendevalda måste förbehållas rätten att se interna
handlingar innan de sprids till allmänheten för att hinna sätta sig in i frågorna. När det gäller
andra nämnders handlingar är de förtroendevalda likställda med allmänheten.
Så länge materialet enbart sprids inom nämnden är det inte allmän handling. Om alla
handlingar skulle göras tillgängliga för samtliga politiker som har tillgång till applikationen
Meetings före sammanträdets genomförande skulle allt material bli allmän handling. Detta
skulle innebära att förslag som ännu inte fattats något beslut om skulle spridas vilket skulle
vara till nackdel för kommunen och det politiska arbetet. I förlängningen skulle det troligtvis
innebära att känsligt material inte skulle publiceras i Meetings utan i stället delas ut vid
sammanträdet vilket skulle försämra de förtroendevaldas möjlighet att ta del av handlingar
inför mötet.
Eftersom merparten handlingar och protokoll finns i sammanträdesportalen är det redan
möjligt för den förtroendevalde att ta del av dessa i sin IPad. Detta görs enklast genom
funktionen ”Lägg till på hemskärmen” som finns i webbläsaren.
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