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§ 90 Medborgaförslag om att inrätta ett Medborgarråd i Sala

INLEDNING
Ett medborgarförslag undertecknat av åtta avsändare med Lars Öberg som kontakt-
person, inkom den 16 februari 2016.
Förslagsställarna vill att kommunen verkar för en fördjupad lokal demokrati genom
att skapa ett medborgarråd med övergripande och sammanhållande verksamhet.

Beredning
Bilaga KS201 7/ '78/ 1, medborgarförslag
Bilaga KS201 7/ 78/2,yttrande från kommunchefens stab
Bilaga KS2017/ 81/ 3. svar från kommunstyrelsen ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
ü anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.
 

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sala kommun
Stora Torget 1
733 35Sala

Medborgarförslag

Inrätta ett Medbgrgarrådi Sala

Häri Sala finns två medborgarråd, "Pensionärsrådet" och "Handikapprådet". Dessutom har vi ett
mindre känt "Trygghetsrådñ inrättat efter ett kommunstyrelsebeslut2008. Trygghetsrådet skullevara
opolitiskt, frivilligt och oarvoderat och skulle hantera trygghetsskapandefrågor organiseratunder
lokala brottsförebyggande rådet. Här har framlagts och ventileratsdylika frågor och ordföranden,Per
Skog, har också förmedlat information från kommunen om en del nya förslag och idéer, under senare
tid bland annat vad gäller en Äldreplan, Tillgänglighetsguidenoch Tillgänglighetsdatabasen.

Nu verkar kommunens 'Irygghetsråd gå i graven. Återstår gör alltså Pensionärsrådet och
Handikapprådet.
Det är otillräckligt.
Hur fånga upp och artikulera synpunkter och behov från ungdomar, från boendegrupper och från
migranter? Eller kommunicera i lokala frågor om hälso- och sjukvård, om skolan, om stadsplanering,
om glesbygdsproblem, om brottsförebyggande åtgärder? Eller kanalisera kultur- och idrottsfrågor?

Vi undertecknade har kunnat konstatera att vi här i Sala snarast har fått minskade möjligheter att
påverka utvecklingen i kommunen. Det tycks finnas något inbyggt i Sala kommuns nuvarande
organisation för medborgardialog som hämmar den lokala demokratin. Det verkar som vi ligger efter
flera av våra grannkommuner i detta avseende, t.ex. Avesta,Heby,Norberg. Kan det vara för att
informationen når oss för sent i den kommunala beslutsprocessen? Att alltför ofta "tåget redan har
gått”?

V1vill att kommunen verkar för en fördjupad lokal demokrati genom att skapa ett medborgarråd med
övergripande och sammanhållande verksamhet, med ansvar att hålla god kontakt med
intresseorganisationer samt kommunikation till och från de förvaltningaroch politiker som är relevanta
i de olika aktuella ärendena. Exempel på intresseorganisationer och samverkansstrukturer som vi här
avser är sådana lokala i kommunen som engagerar pensionärer, handikappade, ungdomar,
grannsamverkan, migranter, kultur- och idrottsintresserade.
Ledamöter i detta medborgarråd bör vara representanter för organisationeroch samverkansstrukturerav
nämnda slag, gärna utsedda av respektive samverkansgrupp. Här bör finnas utrymme för flexibilitet.
Ordförande i medborgarrådet bör vara en tjänsteman i kommunen som även har goda kontakter med
andra externa intressenter som polis, räddningstjänst, etc. Till medborgarrådet bör även en
förtroendevald vara adjungerad.

Sala kommun ska stå i frontlinjen vad gäller medborgardialog och lokal demokrati!
Kontaktperson

Lars Öberg. Dammgatan 3a lgh 1102, 733 3B SALA, Sweden
+45224290so(H) +457252a1577(M)

medhorgare.lars@grnai1.com
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YTTRANDE

Medborgarförslag om inrättandet av ett medborgarråd -201 6/ 236

BAKGRUND

Det har inkommit ett medborgarförslag om att inrätta ett medborgarråd i Sala. Medborgarför-

slaget är undertecknat av åtta avsändare och med Lars Öberg som kontaktperson.

Motionärerna konstaterar i sin skrivelse att de medborgarråd som finns i Sala är "Pensionärs-
rådet", "Handikapprådet" och "Trygghetsrådet". Det sistnämnda är mindre känt och ser ut att
upphöra. I så fall återstår "Handikapprådet" och "Pensionärsrådet" vilket, enligt motionen, är

otillräckligt, minskar möjligheter att påverka och hämmar den lokala demokratin.

Förslagsställarna, (citat): "vill att kommunen verkar för enfördjupad lokal demokrati genom att
skapa ett medborgarråd med övergripande och sammanhållande verksamhet, med ansvar
att hälla goal kontakt med intresseorganisationer samt kommunikation tili och frdn de förvalt-

ningar och politiker som är relevanta i de olika aktuella ärendena."

Som exempel på vilka lokala intresseorganisationer som avses nämns sådana som engagerar

pensionärer, handikappade, ungdomar, grannsamverkan, migranter, kultur- och idrotts-

intresserade.

Ledamöter bör, enligt förslaget, vara representanter för de organisationer som nämnts.

Flexibilitet tillråds. Som ordförande föreslås en tjänsteman som har goda kontakter med andra
externa intressenter. Förslagsställarna nämner polis och räddningstjänst som exempel på

externa intressenter. En förtroendevald föreslås vara adjungerad.

YTTRANDE

Sammanfattning

Detta yttrande är en sammanvägning av svar från medborgarkontoret, säkerhetsansvarig/stf
räddningschef, utredare och kommunchef.

Beslut om ett medborgarräd ska inrättas' eller om alternativa former för medborgardialog ska
väljas bör bygga på resultatet av pågående arbete med att utveckla befintliga styrsystemen och

det parallella arbetet med nya system för medborgardialoger.

I dag har medborgare möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter via synpunktshan-
tering på kommunens hemsida, via telefon och/ eller genom besök på kommunens Medborgar-
kontor som, vid behov, lotsar vidare till rätt instans. Den funktion som Trygghetsrådet haft och

som ett föreslaget Medborgarråd skulle få kan ersättas med dessa kommunikationskanaler
tillsvidare.

Arbete för ökad demokrati och delaktighet är påbörjat under 2016. Det sker genom förberedel-
ser för dialog med idéburna organisationer/civilsamhället. Målet är en gemensam och kom-

munövergripande lokal överenskommelse om samarbete med idéburna organisationer/civil-
samhället. Konkreta och konstruktiva samarbeten mellan idéburna organisationer och det
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offentliga finns redan idag. Det pågående arbetet med lokal överenskommelse utgör inget
hinder att fortsätta och att utvidga dessa samarbeten.

Beslutsunderlag

Det pågår ett förberedande och undersökande arbete om former för medborgardialog inom
Medborgarkontoret. En medarbetare deltar i Demokratiberedningem och en annan
medarbetare har deltagit i utbildningen "Omvärldskunskap,somhällsfärändring och
medborgardialog "som Sveriges kommuner och landsting arrangerar i samarbete med
Göteborgs universitet. Syftet är att inskaffa kunskap om former för medborgardialog som i
förlängningen kan omsåttas i såväl rutiner och riktlinjer för kommunen som i praktiskt
utförande.

För att medborgardialog ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling
visar internationella och nationella erfarenheter att de befintliga styrsystemen måste utvecklas
samtidigt som system för hur kommunen och landstingen arbetar med medborgardialoger
skapas. Erfarenheterna visar att det krävs ett antal byggstenar för ett framgångsrikt system för
medborgardialog som del i styrningen. [Medborgardialog som del istyrprocessen, SKL 2013).

Det pågående arbetet med att samla in kunskap och information för att bygga upp ett sådant
system bör inväntas innan man tar ställning till hur man går vidare med beslut om huruvida ett
medborgarråd bör inrättas eller i vilka former medborgardialoger i framtiden ska hanteras i
kommunen.

Trygghetsrådet är ett forum för att ta emot idéer och synpunkter från rådets medlemmar.
Rådets ordförande "lotsar" frågan/synpunkten till rätt handläggare/avdelning inom den
kommunala] organisationen. Trygghetsrådet kan ersättas med den befintliga synpunkts-
haneringen som finns på kommunens hemsida. Kommunen kan även ta emot frågor, syn-
punkter och klagomål via telefon och via medborgarkontoret. Kommunens ambition är att
återkomma med besked så snart som möjligt.

Utöver ovanstående är ett arbete för ökad demokrati och delaktighet påbörjat under 2016. Det
sker genom förberedelser för dialog med idéburna organisationer/civilsamhället. Målet är en
gemensam och kommunövergripande lokal överenskommelse om samarbete med idéburna
organisationer/ civilsamhället [beslut i KF 2016-04-25). Lokal överenskommelse är en
generell överenskommelse för att forma relationen mellan det offentliga och idéburna
organisationer/ civilsamhället.

Just nu ökar intresset markant för samverkansformen idéburet offentligt partnerskap (IOP)
inom flera olika verksamhetsområden. Många ser IOP som en del i en större samhällsomvand-
ling där de idéburna organisationernas resurser tas tillvara på ett bättre sätt. IOPingås oftast
med en offentlig enhet och en eller möjligen några idéburna organisationer och fokuserar på en
specifik verksamhet.

Vanlig tidsåtgång för processen att komma fram till en gemensam, lokal överenskommelse är
ett till tre år, ibland längre då det är dialogen och inte dokumentet som är värdet.

1 Demokratiberedningen utvecklar samverkan med och deltagande från kommuninvånarna.
Beredningen är också remissinstans för demokratifrågor inom kommunen. I sitt uppdrag arbetar
beredningen med medborgardialoger. Beredningen har 9 valda ledamöter.
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Konkreta och konstruktiva samarbeten mellan idéburna organisationer och det offentliga finns

redan idag. Det pågående arbetet med lokal överenskommelse utgör inget hinder att fortsätta

med och att utvidga dessa samarbeten.

värdefull medborgardialog

Att använda medborgardialog i kommunens styrprocesser är ett viktigt utvecklingsområde.
Dialogen är ett sätt för förtroendevalda och tjänstemän att kontakta, bjuda in och prata med
människor för att få reda på vad de tycker om olika frågor i kommunen. Medborgarnas åsikter
kan sedan bli underlag för beslut.

Idagens samhälle ser vi generellt att allt färre engagerar sig politiskt som medlemmar i

politiska partier eller på offentliga förtroendeuppdrag och Valdeltagandet minskar. Det betyder
dock inte att intresset för samhällsfrågor har minskat. Undersökningar visar att svenskarna vill
diskutera samhällsfrågor och medborgare vill vara med och diskutera och delta i samhälls-

utvecklingen men på sina villkor.

Att i större utsträckning arbeta med medborgardialoger innebär inte att de ersätter det
representativa systemet. Syftet är snarare att stödja det genom att skapa transparens, öka

kunskapen om systemet och utveckla ett samspel mellan förtroendevalda, tjänstemän och
medborgare. Det hela handlar om att se medborgarnas kunskaper som en tillgång för att forma

framtiden. Vi behöver använda flera olika metoder för att få kunskap om medborgarnas
värderingar och att ge medborgarna kunskaper om kommunens ansvar, styrning och

verksamhet. Genom systematiska dialoger kan vi både stärka demokratin och förtroendet för
den verksamhet vi bedriver.

Yttranden från Medborgarkontoret, säkerhetsansvarig/ stf räddningschef, utredare och
kommunchef har sammanställts av

Jane Allansson

Utredare
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Svar på medborgarförslag om inrättandet av ett medborgarräd
Ett medborgaförslag om att inrätta ett medborgarråd i Sala inkom 2016-02-16.
Förslaget är undertecknat av åtta avsändare med Lars Öberg som kontaktperson.

Förslagsställarna konstaterar i sin skrivelse att de medborgarråd som finns i Sala är

"Pensionärsrådet", "Handikapprådet" och "Trygghetsrådet". Det sistnämnda är
enligt förslagsställarna mindre känt och ser ut att upphöra. De anser att endast

"Handikappråd" och Pensionärsråd" är otillräckligt, minskar möjligheter att påverka
och hämmar den lokala demokratin.

Förslagsställarna vill att kommunen verkar för en fördjupad lokal demokrati genom
att skapa ett medborgarråd med övergripande och sammanhållande verksamhet,
med ansvar för att hälla god kontakt med intresseorganisationer samt

kommunikation till och från de förvaltningar och politiker som är relevanta i de
olika aktuella ärendena. Som exempel på intresseorganisationer och

samverkanstrukturer som avses nämns sådana som engagerar pensionärer,
handikappade, ungdomar, grannsamverkan, migranter, kultur-och

idrottsintresserade.

Ledamöter bör, enligt förslaget, vara representanter för de organisationer som
nämnts. Flexibilitet bör råda. Som ordförande föreslås en tjänsteman som har goda
kontakter med andra externa intressenter. Förslagsställarna nämner polis och
räddningstjänst som externa intressenter. En förtroendevald föreslås vara
adjungerad.

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning. Yttrandet är
en sammanvägning av svar från medborgarkontoret, säkerhetsansvarig/ stf

räddningschef, kommunchef och utredare.

I yttrande framgår att medborgare idag har möjlighet att ställa frågor och framföra
synpunkter via synpunktshantering på kommunens hemsida, via telefon och/eller
genom besök på kommunens Medborgarkontor som, vid behov, lotsar vidare till rätt
instans. Den funktion som Trygghetsrådet haft och som ett föreslaget Medborgarråd

skulle få, kan ersättas med dessa kommunikationskanaler tillsvidare.

Arbete för ökad demokrati och delaktighet är påbörjat under 2016. Det sker genom
förberedelser för dialog med idéburna organisationer/civilsamhället. Målet är en

gemensam och kommunövergripande lokal överenskommelse om samarbete med
idéburna organisationer/ civilsamhället. Konkreta och konstruktiva samarbeten med
idéburna organisationer och det offentliga finns redan i dag.

Det pågående arbetet med lokal överenskommelse utgör inget hinder att fortsätta
och att utvidga dessa samarbeten.

Att använda medborgardialog i kommunens styrprocesser är ett viktigt

utvecklingsområde. Dialogen är ett sätt för förtroendevalda och tjänstemän att

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Target 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 0G Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224-188 SU carola.gunnarsson@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 00
www.sala.se
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kontakta, bjuda in och prata med människor för att få reda på vad de tycker om olika
frågori kommunen. Medborgarnas åsikter kan sedan bli underlag för beslut.

Att i större utsträckning arbete med medborgardialoger innebär inte att de ersätter
det representativa systemet. Syftet är snarare att stödja det genom att skapa
transparens, öka kunskapen om systemet och utveckla ett samspel mellan
förtroendevalda, tjänstemän och medborgare. Det hela handlar om att se

medborgarnas kunskaper som en tillgång till att forma framtiden. Vi behöver
använda flera olika metoder för att få kunskaper om medborgarnas värderingar och
att ge medborgarna kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet.
Genom systematiska dialoger kan vi både stärka demokratin och förtroendet för den
verksamhet vi bedriver.

Jag delar förslagsställarnas uppfattning att det är mycket viktigt med en väl-
fungerande dialog mellan politiker, tjänstepersoner och medborgarna.

Som framgår av förvaltningens skrivelse finns idag en rad möjligheter för den
enskilde medborgaren och civilsamhällets organisationer att påverka utvecklingen i
vår kommun. Några exempel på detta år via synpunktshantering på kommunens
hemsida eller felanmälan via kommunens app, via telefon eller genom besök på
kommunens Medborgarkontor, via medborgarförslag som ställs till
kommunfullmäktige, genom de två råden -Handikapprådet och Pensionärsrådet
som båda är placerade under kommunstyrelsens verksamhet, genom de
samrådsmöten som genomförs under planprocesser och via dialogmöten kring
specifika frågeställningar, ex kring byggande av skolor eller diskussion kring
utvecklingen av Lärkanområdet.

Det jag speciellt vill lyfta fram är det omfattande arbete som nu pågår med att ta
fram en lokal överenskommelse (LÖK)mellan civilsamhällets organisationer och
Sala kommun. Som en följd av detta ser vi också framtagande av avtal kring
Ideburet offentligt partnerskap [IOP) som en viktig del. Detta arbete fyller väl det
som efterfrågas i medborgarförslaget.

Jag ser däremot inte inrättande av ytterligare ett råd som det mest väsentliga för att
utveckla den lokala demokratin.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.
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