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§ 35 Motion om att införandet av en webbaserad medborgardialog
skrivs in i strategiska planen 2016-2018

INLEDNING
Bengt Jansson [S] inkom den 25 mars 2015 med rubricerad motion. Motionären före-

slår att införandet av webbaserad medborgardialog skrivs in i den strategiska planen

för 2016-2018.

Beredning
Bilaga KS2017/32/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2017/32/2, yttrande från demokratiberedningen

Bilaga KS 2017/30/3, motion

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

a_tt_bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos (S) yrkande
och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag anse motionen besvarad.

Reservation

Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för

Ulrika Spårebos yttrande.

Utdrag

kommu nstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Carola Gunnarsson

Svar på motion om att införande av en webbaserad
medborgardialog skrivs in i strategiska planen 2016-18
Bengt jansson [S] inkom den 25 mars 2015 med rubricerad motion. Motionären
föreslår att införande av webbaserad medborgardialog skrivs in i den strategiska

planen för 2016-2018.

Motionären skriver att Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade vid sitt
sammanträde 2013-03-20 att föreslå kommunfullmäktige att införa webbaserad

medborgardialog och att skicka förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Avsikten med förslaget var att skapa ett webbaserat medborgarforum för politik

o där alla kan lägga medborgarförslag om Sala kommuns verksamhet

0 där medborgarna når fram till dem som bestämmer

0 där man kan samla namnunderskrifter till sitt förslag

0 där man fär svar från Sala kommuns politiker

i att fungera som ett diskussionsforum för politiki Sala kommun.

Ärendet behandlades vid Kommunstyrelsens Ledningsutskotts sammanträde 2013-
05-21. Ledningsutskottet beslutade då att överlämna ärendet till budgetberedning
för hantering i strategisk plan 2014-2016.Det togs dock aldrig med i den strategiska
planen för 2014-16 och finns inte heller med i den strategiska planen för 2015-
2017.

Motionären anser att en webbaserad medborgardialog skulle utgöra ett viktigt

hjälpmedel för att fördjupa den kommunala demokratin och göra det möjligt för

invånarna i kommunen att på ett enklare sätt än idag vara aktiva i dialoger med
beslutsfattarna.

Motionen har remitterats till medborgarkontoret och yttrande har inkommit genom
demokratiberedningen.

Demokratiberedningen har diskuterat frågeställningen, vilken dialog som år

önskvärd och hur det kan göras. Frågeställningen är fortfarande aktuell i
beredningen. Vid det senaste mötet sa samtliga närvarande partier att de ser
positivt på att utveckla möjligheten till dialog med politiker via nätet. Det ska vara
enkelt att komma i kontakt med politikerna direkt. Sekreteraren ficki uppgift att
redovisa goda exempel från andra kommuner på kommande möte.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 carola.gunnarsson@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt; 0224-74 71 00
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Demokratiberedningen påpekar också att det på kommunens hemsida redan finns

en App som kommuninvånarna kan rapportera in synpunkter till kommunen på.

Min uppfattning är att detta är en fråga som bör diskuteras vidare i olika
sammanhang. Detta inte minst i samband med att kommunens nya hemsida
färdigställs. Därför bör Medborgarkontoret följa denna fråga och återkomma för
fortsatt diskussion i demokratiberedningen som redan har frågan på sin dagordning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

£1; 31156 motionen besvarad.

 
Carola Gunnarss ‘n (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Motion om att införa webbaserat medborgarforum för politik

En motion har inlämnats från Socialdemokraterna i Sala om att införa webbaserat

medborgarforum för politik.

Demokratiberedningen har diskuterat frågeställningen och vilken dialog som är
önskvärd och hur de kan göras. Frågeställningen är fortfarande aktuell i
beredningen. Vid det Senaste mötet sa samtliga närvarande partier att de ser
positivt på att utveckla möjligheten till dialog med politiker via nätet. Det ska
vara enkelt att komma i kontakt med politikerna direkt. Sekreteraren fick i
uppgift att redovisa goda exempel från andra kommuner på kommande möte.
På kommunens hemsida finns redan en App som kommuninvånarna kan
rapportera in synpunkter till kommunen på.

Anders Johansson
Sekreterare i demokratiberedningen
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade vid sitt sammanträde 2013-03-20
att föreslå kommunfullmäktige att införa webbaserad medborgardialog och att skicka
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. (Dnr 2013/179)

Avsikten med förslaget var att skapa ett webbaserat medborgarforum för politik

o där alla kan lägga medborgarförslag om Sala kommuns verksamhet
o där medborgarna när fram till dem som bestämmer
o där man kan samla namnunderskrifter till sitt förslag
o där man får svar från Sala kommuns politiker
o att fungera som ett diskussionsforum för politik i Sala kommun

Ärendet behandlades vid Kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2013-05-
21. Ledningsutskottet beslutade dä att överlämna ärendet till budgetberedning för
hantering i strategisk plan 2014-16. (KSLU §153/20l3) Det togs dock aldrig med i
den strategiska planen för 2014-16 och finns inte heller med i den strategiska planen
för 2015-17.

En webbaserad medborgardialog skulle utgöra ett viktigt hjälpmedel för att fördjupa
den kommunala demokratin och göra det möjligt för invånarna i kommunen att på ett

enklare sätt än idag vara aktiva i dialoger med beslutsfattarna.

Med hänvisning till ovanstående föreslås

att införandet av webbaserad medborgardialog skrivs in i den strategiska planen för
2016-18. ,,
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