
SALA
KOMMUN

 

§62

Justerandes  sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36:49)

KOMMUNSTYRELSEN '? i" '  r".

If.-l få? LITE
Sammanträdesdatum "'f "__ 1 1 2 (2-13"

2018-04—05

  

Dnr  2017/635 ...";

Medborgarförslag om deltagande i nämndernas överlägganden

kring medborgarförslag

INLEDNING

Lars Öberg inkom den 29 maj 2017 med ett medborgarförslag om deltagande i

nämndernas överlägganden kring ett medborgarförslag.

Beredning

Bilaga KS  2018/63  /1, medborgarförslag från Lars Öberg

Bilaga KS  2018/ 63 /2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018  /63  /  3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, § 78

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till lednings'utskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

ati avslå medborgarförslaget.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäkdge beslutar

m  avslå medborgarförslaget.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

W
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mmm StamKlam

G  n  amverkan grannsamverkan,,,, StamKlam grannsamverkan
=_.__ %  ms, *  mot vandalism, mot intolerans, mot brott, mot terrorism

__ m" *  för trygghet, för tolerans, för boendekvalitet, för trivsel

Kommunfullrnäktige
Sala kommun SALA K  MU

Stora Torget  1 Kommunstyrelsens förvaltning

733 35 SALA
Ink.  2017“I15- i]  2

Aktbllnfla

rättsfall %% l
Medborgarförslag

Delta ande i nämndernas överlä anden krin ett medbor arförsla
Kommunallagen medger att initiativtagare till medborgarförslag ska kunna följa ärendets
behandling i de nämnder som blir aktuella.
Initiativtagare ska sålunda kunna beredas möjlighet att närvara när en nämnd behandlar ärendet,
avge yttranden och delta i överläggningarna men inte ibeslut, om fullmäktige och berörd nämnd så
har medgett och inga formella hinder i övrigt finns (6 kap, §19a).
Vi finner det mycket angeläget att Sala kommun inte lägger hinder i vägen för denna möjlighet till
fördjupad lokal demokrati och lokalt deltagande, utan tvärtom uppmuntrar möjligheten.

Varför det?
Jo, avgörande för beslut i ett medborgarförslag sker oftast under beredningen och då är det
angeläget att förslagsställaren/förslagsställarna ges möjlighet att utveckla sina skäl till förslaget
redan under beredningen och innan det formella beslutet fattas i kommunfullmäktige.
Om det inte går att generellt ta beslut i kommunfullmäktige att rutinmässigt föreslå att
initiativtagare till ett medborgarförslag ska beredas här äsyftad möjlighet vill vi här för detta
medborgarförslag kräva sådan möjlighet, vilket bör prövas redan vid det möte i kommunfullmäktige
då detta förslag presenteras.

Sala  2017-04-28
StamKlam grannsamverkan

Mae—7
Lars Öberg (ordförande)

Medborgarförslag_1 70428.odt stamklam©sverige.nu Sida
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YTTRANDE

Medborgarförslag om deltagande i nämndernas överlägganden kring

medborgarförslag — 2017/635

BAKGRUND

Lars Öberg, ordförande i StamKlam grannsamverkan, har lämnat ett medborgarförslag. Förslaget

innebär att initiativtagare ska beredas möjlighet att närvara när en nämnd behandlar ärendet,

avge yttranden och delta i överläggningarna men inte i beslut. Förslagsställaren hänvisar till

Kommunallagen (6 kap, §  19a] som medger detta om fullmäktige och berörd nämnd så har

medgett och inga formella hinder i övrigt finns.

Vidare framför förslagsställaren, i sin skrivelse  -  om det inte går att ta ett generellt beslut — krav

på sådan möjlighet när detta förslag behandlas.

YTTRANDE

Engagerade och delaktiga medborgare är en viktig utvecklingskraft. Det är viktigt att tillvarata

denna kraft för att komplettera och förbättra kommunala skyldigheter, begränsningar och

gemensamma utvecklingsarbeten. För närvarande har initiativtagare till medborgarförslag

möjlighet att närvara vid det tillfälle då fullmäktige har aktuellt medborgarförslag på

dagordningen. Initiativtagaren kan då lämna yttranden men inte delta i beslutet.

En kommunal organisation är komplex och styrs av lagar och förordningar. Utifrån kommun-

fullmäktiges arbetsordning är närvaro vid beredningsarbetet förbehållet utsedda ledamöter.

Dessa utgår från skäl som framförts i det inkomna medborgarförslaget. Vid behov av ytterligare

beslutsunderlag i beredningsprocessen inhämtas sakkunskap av valda ledamöter.

Arbete centralt och lokalt, för fördjupad lokal demokrati och delaktighet, pågår. Detta sker till

exempel genom att kommunallagen omarbetas och dialog med civilsamhället utvecklas och

systematiseras.

Möjlighet för initiativtagare att utveckla sina skäl till medborgarförslag finns och bedöms öka med

pågående dialogprocess. Rekommendationen är därför att använda de möjligheter som finns i

gällande regelverk och delta i dialogprocessen för utveckling av detsamma.
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Svar på medborgarförslag om deltagande  i  nämndernas

överlägganden kring medborgarförslag

Lars Öberg, ordföranden  i  StamKlang grannsamverkan, inkom den 29 maj 2017  med

ett medborgarförslag om deltagande i nämndernas överlägganden kring ett

medborgarförslag.

Förslagsställaren skriver att kommunallagen medger att initiativtagare till

medborgarförslag ska kunna följa ärendets behandling i de nämnder som blir

aktuella. Initiativtagare ska kunna beredas möjlighet att närvara när en nämnd

behandlar ärendet, avge yttrandet och delta i överläggningarna men inte i beslut, om

kommunfullmåktige och berörd nämnd så har medgett och inga formella hinder i

övrigt finns [Kommunallagen 6 kap, §  19a].

Förslagsställaren hänvisar till att avgörande för beslut i medborgarförslag sker

oftast under beredning och då är det angeläget att förslagsställaren ges möjlighet att

utveckla sina skäl till förslaget där och innan det formella beslutet fattas i

kommunfullmäktige.

Om det inte går att ta ett generellt beslut i kommunfullmäktige att rutinmässigt

föreslå att initiativtagare till medborgarförslag får möjlighet till deltagande vill

förslagsställaren att det ska ges möjlighet när detta förslag behandlas.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning för yttrande.

1 yttrandet framgår att engagerade och delaktiga medborgare är en viktig

utvecklingskraft. Det är viktigt att tillvarata denna kraft för att komplettera och

förbättra kommunala skyldigheter, begränsningar och gemensamma

utvecklingsarbeten. För närvarande har initiativtagaren till medborgarförslag

möjlighet att närvara vid det tillfälle då kommunfullmäktige har aktuellt

medborgarförslag på dagordningen. initiativtagaren kan då lämna yttranden men

inte delta i beslutet.

En kommunal organisation är komplex och styrs av lagar och förordningar. Utifrån

kommunfullmäktiges arbetsordning är närvaro vid beredningsarbetet förbehållet

utsedda ledamöter. Dessa utgår från skäl som framförts i det inkomna medborgar-

förslaget. Vid behov av ytterligare beslutsunderlag i beredningsprocessen inhämtas

sakkunskap av valda ledamöter.

Arbete centralt och lokalt, för fördjupad demokrati och delaktighet pågår. Detta sker

till exempel genom att kommunallagen omarbetas och dialog med civilsamhället

utvecklas och systematiseras.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  02247188 Sl] carola.gunnarsson©sala_se

733 25 Sala kommuninfoalase Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Möjlighet för initiativtagare att utveckla sina skäl till medborgarförslag finns och

bedöms öka med pågående dialogprocess. Rekommendationerna är därför att

använda de möjligheter som finns i gällande regelverk och delta i dialogprocessen

för utveckling av detsamma.

jag vill även understryka att Sala kommun tillämpar öppna sammanträden, förutom

ide fall som myndighetsärenden behandlas. Det finns därför goda möjligheter för en

förslagsställare att närvara vid sammanträdet för att efterhöra den diskussion som

förs kring det aktuella medborgarförslaget. Yttrande, förslags- och beslutsrätt bör

dock vara förbehållet valda ledamöter.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.
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Carola Gunnarsson [C]

Kommunstyrelsens ordfö ande


