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Interpellation angående var man kan hitta kompletta
handlingar inför kommunfullmäktige i digital form på
kommunens hemsida
Bakgrund
I november 2008 lämnade Sorundanet in en motion beträffande att vi ville att alla handlingar
till kommunfullmäktige skulle finnas i digital form. I motionen beskrivs att endast dagordning,
kallelse och protokoll finns tillgängliga i digital form på kommunens hemsida. Denna motion
har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.
Under budgetdebatten den 30 november 2011 i kommunfullmäktige, förde jag fram att
Sorundanet har en förstärkning av demokratin som en av våra viktiga punkter i budgeten. Vi
vill öka invånarnas inflytande, kunskaper och engagemang om vad som händer i kommunen
och därför vill vi bl.a. att all information, som idag finns i pappersform i samband med kommunfullmäktiges sammanträden, även ska finnas digitalt på kommunens hemsida. Syftet med
detta är att öka tillgängligheten för kommuninvånarna, då många har lång väg att åka för att
hämta handlingarna i pappersform på kommunhuset och kanske också har svårt att passa
öppettiderna, om man t.ex. arbetar utanför kommunen. Det krävs ofta att man sätter sig in i
ärendena i förväg för att kunna följa med i debatten.
Ordförande i kommunstyrelsen bemötte mitt inlägg i budgetdebatten med att säga att detta
redan är genomfört och att alla handlingar till kommunfullmäktige redan idag finns tillgängliga
på kommunens hemsida. Hon uppgav att hon bl.a. hade sett alla partiers budgetar på kommunens hemsida inför budgetsammanträdet. Jag har försökt att hitta kompletta handlingar till
kommunfullmäktige i digital form på kommunens hemsida, men det enda jag hittar är fortfarande kungörelse, dagordning och protokoll.
Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande fråga till ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd:
Var på kommunens hemsida finns de kompletta digitala dokument inför kommunfullmäktige som Sorundanet hänvisar till i sin motion och i sitt förslag till mål och budget
för 2011 och som ordförande i kommunstyrelsen säger sig ha sett på kommunens hemsida i samband med budgetdebatten?
För Sorundanet

Lena Dafgård
Fullmäktigeledamot

Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan
2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens
unika möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net

