PM

1(1)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.191
Datum: 2016-08-29
Kommunsekreterare Torbjörn Hall
Tel: 0303-33 06 11
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Demokratiberedningen

Sammanställning av remissvar
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag till handböcker för
förtroendevalda med uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.
Demokratiberedningen har beslutat att skicka ut förslagen på remiss till de lokala partierna i
fullmäktige. Nedan sammanställs inkomna synpunkter översiktligt - ta dock gärna del av
remissvaren i sin helhet.
Sverigedemokraterna menar handböckerna kanske inte bör vara bundna till mandatperioder för att på
sätt slippa revideringar.
Centerpartiet har inga synpunkter.
Framtid i Ale föreslår att det görs ett tillägg i handledningen för förtroendevalda "... att de som
önskar handlingarna i pappersform skall anmäla detta och önskan beviljas". Att döma av skrivelsen
grundar sig denna hållning i följande:
·
·
·
·
·

oklart rättsläge beträffande krav på användning av kommunens egendom (e-post och
läsplatta) för att få tillgång till beslutsunderlag;
flera förtroendevalda har haft problem med inloggning till den kommunala e-posten;
saknas formellt beslut som kräver att förtroendevalda måste ha kommunal e-post;
det bör inte vara svårt att skicka handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde till den
anmälda privata e-postadressen;
det fungerar bra inför kommunfullmäktiges sammanträden då det finns både digitala
handlingar och tryckt på papper.

Moderaterna anser att alla partiers logotyper ska finnas representerade på bilden som föreställer
dokumentet Verksamhetsplan och budget, inte som nu endast logotyper från partier i den
nuvarande majoriteten.
Socialdemokraterna betonar att det är ett lättläst material till nytta för såväl nya som erfarna politiker
och tillstyrker förslaget med några korrigeringar. Utöver vissa språkliga ändringar och
förtydliganden vill man bland annat att:
·
·
·
·

handboken för styrelse och nämnder bör fastställas av fullmäktige;
det bör framgå av tjänsteskrivelsen till föreliggande ärende att partierna har haft förslaget
på remiss;
förhinder att närvara vid fullmäktiges sammanträde ska anmälas både till gruppledare och
till fullmäktiges sekreterare;
protokollet ska publiceras senast sju dagar efter justering.

Övriga partier har inte inkommit med remissvar.
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