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Akten

Svar på motion om handlingar till
kommunfullmäktige i digital form

Arendebeskrivning

lirendet redovisas i kommunstyrelseforvaltningens skrivelse den 27
september 2011.

sorundanet har den 2 november 2008 låimnat in en motion om inftirande av
digital diskibution av handlingar till kommunfullmåiktige. Motionens
huvudsyfte är att underlätta fiir invånare att ta del av kommunfullmiiktiges
mötesunderlagpä ett smidigt sätt. Det innebåir i sin tur ökade möjligheter fiir
en bredare diskussion om hur partierna ska ställa sig i olika frågor, vilket åir
svårt om inte såväl politiker som medborgare kan ta del av allt
beslutsunderlag. Infiirandet av digital dishibution skulle även innebiira en
fordel for kommunens partier eftersom det stulle effektivisera deras åtkomst
till handlingarna.

Sorundanet yrkar att:

1. De handlingar, som skickas ut i pappersform till ledamöter och
ersältare i kommunfullmiiktige ska samtidigt också finnas tillgåingliga
i.digital form på kommunens hemsida. !

2. owiga handlingar som skickas ut i pappersform till fullmåiktiges
ledamöter och ersättare ska även skickas i digital form via e-post.

3. De utskick som maximalt omfattar fem sidor, ska endast skickas via e-
post i syfte att spara portokostnader.

Kom m unstyrelseförvaltn i n ge n förs lag ti I I bes I ut

Kommunstyrelseftirvaltningen fiireslår kommunstyrelsen fiiresrå
kommunfullmiiktige att motionen ska anses besvarad.

Komm unstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmåiktige att motionen ska anses
besvarad.
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Yrkanden

Lena Dafgård (sN) och Turid Rosenlund (PP) yrkar bifall till motionen.

Daniel Adbom (FP) och Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens fiirslag.

Propositionsordning

Kommunfu llmiiktige godkiinner folj ande propositionsordning:

1. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens fiirslag.
2. Bifall eller avslag till motionen.

Propositon t

ordfiiranden (s) konstaterar att det ftireligger två fiirslag till beslut.

Ordfiiranden (S) ställer proposition enligt punkt I och finner att
kommunfullmiiktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens fiirslag.

Ordfiirandea (S) stiiller proposition enligt punkt Z ochfinner att
kommunfullmtiktige beslutar att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges besl ut

Kommunfullmiiktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Reservationer

Lena Dafgård (SN) och Turid Rosenlund (PP) reserverar sig mot beslutet till
fiirmån ftir sina egna yrkanden.
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