Motion
till kommunfullmäktige i Vänersborg
Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier
Vid samma tidpunkt som Vänersborgs kommun investerar dyra slantar i
ett nytt ärendehanteringssystem och nya program för digitala utskick av
handlingar till förtroendevalda försämras drastiskt tillgängligheten till
information för somliga förtroendevalda.
De som berörs är framförallt ledamöter i partier som inte tillhör den inre
kretsen.
Sitter man i presidiet för någon nämnd eller i kommunstyrelsen, då är
man på plats i kommunhuset i eget arbetsrum eller är i alla fall mycket
ofta i kommunhuset.
Som förtroendevald i ett parti som inte tillhör den inre kretsen är man
hänvisad till utskick inför nästa sammanträde, till information på
kommunens hemsida eller i lokala medier.
Den dagliga postlistan ger också en viss inblick i inkommande och
utgående handlingar.
Här är försämringen tydlig: En intressant handling på postlistan var
tillgänglig för alla förtroendevalda som hade skaffat sig möjlighet till
inloggning i kommunens diarium. Sedan slutet av februari är det
annorlunda. Idag måste man vända sig till nämndens

sekreterare eller till kommunkansliet för att begära ut filen
med handlingen. Det fungerar tillfredsställande, även om det är en
tidskrävande omväg för den enskilde. Hur den administrativa personalen
belastas genom denna manuella service återstår att utvärdera.
Utskick till kommande sammanträden sker för de flesta nämnder en
vecka i förväg, för kommunfullmäktige 12 dagar innan mötet och för
kommunstyrelsen 6 eller 5 dagar innan sammanträdet.
Med tanke på att en kallelse till kommunstyrelsen oftast omfattar mer än
20 ärenden och över 500 sidor måste det betecknas som en god
prestation att vara påläst på mötesdagen. Här har det tidigare varit
möjligt att förbereda sig genom att följa arbetsutskottets arbete.
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Utskottet sammanträder i regel nio dagar innan kommunstyrelsens
möte, därmed var handlingarna på kommunens hemsida tillgängliga i
regel tolv dagar innan kommunstyrelsens möte.
När det nya ärendehanteringssystemet kom igång försvann
först arbetsutskottets handlingar från kommunens hemsida.
Nu publiceras inte ens kallelsen längre.
Förtroendevalda från partier som tillhör den inre kretsen har fortfarande
tillgång till tidig information om vad som förväntas "komma upp". Nej,
egentligen ännu tidigare. Varje måndag är det ärendegenomgång på
kommunkansliet, där man lägger fast när olika ärenden skall föras upp i
något av de kommande möten och där kontrolleras om alla underlag är
"på plats".
Förtroendevalda i dessa partier kan därmed lita på att det finns gott om
tid att förankra ställningstaganden, formulera eventuella egna avvikande
yrkanden och förbereda reservationstexter.
Situationen är mycket annorlunda för de förtroendevalda i
partier som först på fredag eftermiddag får veta vilka ärenden
som skall beslutas onsdag morgon kommande vecka, som först
då har tillgång till underlag som är ett antal hundra sidor,
uppemot sexhundra sidor.
Det är inte möjligt att seriöst hävda att man har partiet bakom sig, när
det inte finns tid och möjlighet att samla partigruppen eller
partimedlemmar i allmänhet för att föra samtal och komma fram till
slutsatser. Den möjligheten borde finnas, den möjligheten har
funnits.
Vem som har tagit på sitt ansvar och av vilken anledning situationen har
försämrats på så kort tid och på avgörande sätt, vet vi inte. Vi anser att
det inte får lov att vara så, någorlunda jämlika villkor skall gälla alla.
Vi yrkar
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ompröva beslut som har föranlett de
försämringar motionen pekar på i syfte att skapa
lika villkor för alla partiernas förtroendevalda.
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