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Svar på motion om information på kommunens hemsida
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet
I en motion daterad 12 januari 2015 yrkar Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
genom Anne Karlsson och Pia Johansson att kommunens hemsida ska presentera en
resumé där yrkanden som leder till beslut anges med partitillhörighet och namn.
Socialdemokraterna skriver vidare att ”tydligheten om vilka partier som lagt förslag,
yrkat och fått igenom förslag måste finnas, inte bara i protokoll utan även på
hemsidan.”
Kommunledningsförvaltningen skriver den 18 februari 2015 att som ett led i att
förbättra kommunens information till medborgarna om de politiska beslut som fattas
av nämnder och styrelser började Ljungby kommun för en tid sedan publicera något
som kallas ”Beslut i korthet” på kommunens hemsida. Målgrupp för ”Beslut i korthet”
är allmänheten och syftet är att öka kunskapen om vilka beslut som fattas och
möjliggöra för alla att ta del av besluten, även de som inte prenumererar på en
dagstidning.
Kommunledningsförvaltningen skriver vidare att målsättningen är att publicera
”Beslut i korthet” direkt efter sammanträdet eller senast dagen efter. På detta vis är
medborgarna inte heller hänvisade enbart till mediernas version.
”Beslut i korthet” inleds alltid med en text som förklarar att den fullständiga
återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, när protokollet är
justerat och länk till sidan där protokollet finns.
Notiserna i ”Beslut i korthet” skrivs antingen av nämndens sekreterare eller av en
informatör och stäms inte av med någon politiker innan de publiceras. Av dessa skäl
innehåller inte heller notiserna någon information om den diskussion som förs på
sammanträdet eller vilka olika yrkanden som görs utan enbart beslutet. När någon
ledamot reserverar sig mot beslutet anges detta.
I motionen föreslås att ”Beslut i korthet” även ska ta med information om de yrkande
som leder till beslut och ange partitillhörighet och namn. Ett sådant beslut skulle
innebära ett merarbete för den som skriver notiserna och att publiceringen försenas
eftersom hen måste säkerställa att yrkandena redovisas korrekt då det inte finns något
justerat protokoll att tillgå. Dessutom skulle det innebära att texterna blir längre och
mer komplicerade att läsa.
Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 mars 2015 att
kommunfullmäktige avslår motionen.
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Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen.
Christer Henriksson (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på alla yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Votering
Omröstning begärs.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Anne Karlssons (S) med flera
yrkande om bifall till motionen eller Christer Henrikssons (KD) yrkande att
motionen ska anses besvarad, ska ställas som motyrkande. Ordföranden finner
att bifallsyrkandet ska ställas mot yrkandet om avslag.
Omröstningen genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på motionen och
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Anne Karlsson (S)
Matija Rafaj (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
8 ja

7 nej
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