Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att, samtidigt som förtroendevalda får ut
handlingar till sina sammanträden, lägga ut dem som
inte är sekretessbelagda under kallelsen på
kommunens hemsida, så att de blir lätt åtkomliga för
Danderydsborna
Bakgrund
”Den 26 september 1994 § 210 väckte Siv Sahlström (C)
”Motion om att upprätta en databas, där underlag för beslut och
protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnderna finns samlade så att Danderydsborna från sina egna
datorer eller från på biblioteken uppställda datorer kan hämta
information i de ärenden son intresserar dem.”
I motionen står bland annat följande ”Jag har en idealbild av det
öppna samhället där det är full insyn i beslut som fattas, där
medborgaren kan följa besluten i detalj och se vilka uppgifter de
som fattade besluten hade tillgång till”. Vidare står det ”Endast
offentliga icke sekretessbelagda handlingar lagras på detta sätt.
Medborgarna kan då få full insyn i alla ärenden och följa hur
besluten växer fram”.
”Alla har inte dator i dag, men fler och fler skaffar det. Så
småningom kommer de flesta att ha tillgång till en dator hemma.
Det är min övertygelse. Det kanske till och med kan bli lika
vanligt som det i dag är med telefon.”

Resultat
Motionen besvarades de 11 december 1995 § 269
Där står ”Staben föreslår sammanfattningsvis att kommunen
snarast tar fram en IT-strategi som anger huvuddragen i
kommunens framtida IT-satsningar, ......... Motionärens förslag
till lösning bör lämpligen tas upp till särskild prövning i detta
sammanhang.”

Fullmäktige beslöt enhälligt
1. ”Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag
till kommunal IT-strategi och att Siv Sahlströms (c) förslag om
en kommunal databas skall prövas i detta sammanhang.
2. Siv Sahlströms motion skall därmed anses besvarad.

Hur ser det ut i dag?
Detta är alltså över tjugo år sedan. I dag ringer Danderydsbor till
mig och frågar var de kan hitta handlingar inför olika
nämndsammanträden. Jag kan då med förstämning konstatera att
de inte är utlagda. Det står när sammanträdet ska äga rum, och
kallelsen ligger ute men inga handlingar. Oräkneligt antal gånger
har jag förgäves påtalat detta i KSAU och till olika ansvariga
tjänstemän.
Olika, ibland obegripliga, svar får jag. Vissa nämnder, sägs det,
vill inte lägga ut underlaget förrän besluten är fattade. Det leder
till att de Danderydsbor, som skulle vilja ta kontakt med
förtroendevalda för att påverka deras ställningstagande i olika
frågor inte kan göra det, eftersom de inte vet vad saken gäller.
Det är inte godtagbart. Alla handlingar som inte är
sekretessbelagda ska läggas ut.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige
besluta ge berörda organ i uppdrag att
samtidigt som förtroendevalda får ut handlingar till sina
sammanträden lägga ut dem, som inte är sekretessbelagda,
under kallelsen på kommunens hemsida så att de blir lätt
åtkomliga för Danderydsborna.
Danderyd den 6 mars 2017

Siv Sahlström (C)

