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Årsplan 2014-2016 för kommunfullmäktiges beredningar 

INLEDNING 
Sala kommun införde fullmäktigeberedningar 2012-07-01- presidieberedningen, 
beredningen för folkhälsa - barn och ungdom, beredningen för samhällsbyggnad 
och hållbar utveckling samt beredningen för demokrati. Uppdragsbeskrivningar för 
de olika beredningarna presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/199/1, skrivelse från presidieberedningen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
;ill, i enlighetmed presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, dock med ändring
en att årsplanen skall gälla endast år 2014. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

;ill, i enlighet med presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, 

att uppdragsbeskrivningarna gäller för år 2014. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
PRESIDIEBEREDNINGEN 

ÅRSPLAN 2014·16 
UPPDRAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEREDNINGAR 

Sala kommun införde fullmäktigeberedningar den 1/7 2012. Presidieberedningen 
(ordförande, l:e vice ordförande, 2:e vice ordförande) ska förelägga årligen ett 
förslag till arbetsplan för fullmäktiges beredningar där kommunfullmäktige beslutar 
om planen. 
Presidieberedningen noterar att startåret för beredningarna fyllts med 
kunskapsinhämtning om ämnesområden och att hitta de rätta formerna för att fä till 
stånd framtida systemför en god dialog med medborgarna. Enligt SKL:s 
ledningsgrupp för medborgarkontakter är det inte ovanligt att det tar några år innan 
formerna känns naturligaför beredningar/medborgare. 

l arbetsordning för kommunfullmäktige,§§ 48-62, beskrivs mer generellt 
beredningarnas ansvar, uppdrag och arbetsformer. Enligt kommunallagen måste 
ärendet beredas av kommunstyrelsen. 

Beredningen för folkhälsa - barn och ungdom 

ansvarar för att till fullmäktige redovisa förslag till hur kommunen kan bidra till att 
skapa en god hälsa, goda livsvillkor och levnadsvanor för hela befolkningen i Sala 
kommun. Beredningen skall särskilt beakta hur barn och ungdomar kan ges goda 
uppväxtvillkor som syftar till en god hälsa på lika villkor. Beredningen ska i sitt 
arbete beakta de elva folkhälsomålen och övriga aspekter av kommunens åtaganden 
som knyter an till barn och ungdomars utveckling. Barn och ungdomars behov ska 
särskilt beaktas i enlighet med barnkonventionen. l sitt uppdrag arbetar 
beredningen med medborgardialoger. 

SALAKOMMUN 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 
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Ämne: Folkhälsoprogram 
Beredning: Beredning för Folkhälsa 

Uppdragsbeskrivning: Beredningen skall genom medborgardialog utforma ett 
måldokument för Sala kommun som skall gälla fram till och med 2016 utifrån de 
nationella mål som finns. Måldokumentet skall utformas utifrån ett strategiskt 
perspektiv som ger kommunstyrelsen möjlighet att med detta som utgångspunkt 
forma en verksamhetsplan som fastställs av fullmäktige och som har till syfte att nå 
de övergripande nationella målen i folkhälsoprogrammet 

Beredningen bör beakta de möjligheter !T-teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Beredningen för Samhällsbyggnad och hållbar utveckling 

ansvar för att till fuiimäktige redovisa förslag till hur kommunen kan utvecklas 
långsiktigt när det gäller fysisk planering (järnvägar, vägar bostäder, handel, 
industri), näringsliv, kultur och turism samt klimat, energi och milj. l arbete ingår 
även att följa upp och utvärdera resultatet mot av kommunfullmäktige beslutade 
mål. I sitt uppdrag arbetar beredningarna med medborgardialoger 

Ämne: Uppdatering av Sala kommuns klimatstrategi 

Beredning: Beredning for samhällsbyggnad och hållbar utveckling 

Uppdragsbeskrivning: Kommunfullmäktige antog 2006-10-19 en klimatstrategi 
för Sala kommun. Målet är att Sala kommun ska på sikt bli en fossilbränslefri l 
kommun och att den lokala energiproduktionen ska stimuleras för att vi ska kunna 
medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. 

EV-kommissionen har tagit fram en färdplan för EU för en konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål ekonomi till2050. Syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp 
med 80-95 procent till2050. Regeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag att ta 
fram underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 
2050. Sala kommun deltar 2011-2014 i tredje etappen av energimyndighetens 
projekt uthållig kommun. 
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Beredningen får uppdraget att genom medborgardialog, uppdatera kommunens 
klimatstrategi i nära samarbete med Färdplan 2050 och deltagandet i Uthållig 
kommun 3. Beredningens arbete ligger sedan till grund för kommunstyrelsens 
fortsatta hantering att få fram ett förslag till reviderad klimatstrategi för Sala 
kommun. 

Beredningen bör beakta de möjligheterIT -teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Beredningen för demokrati 

Ämne: Medborgarnas delaktighet och inflytande i beslutsprocesser 

Beredning: Beredning för demokrati 

Uppdragsbeskrivning: 

Demokratiberedningen skall genomföra en medborgardialog som syftar till att 
vitalisera och utveckla formerna för hur Sala kommuns invånare kan blir mer 
informerade om, delaktiga i och kunna påverka beslut och beslutsprocesser i 
politiken. Idag finns medborgarförslag och allmänhetens frågestund. 

Beredningen bör beakta de möjligheterIT -teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Vi förslår att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer 
att kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar enligt 
ovan 

Tommy Johansson Emil Andersson Andreas Weiborn 
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