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Svar på motion om att låta medborgarna ställa frågor till 
kommunfullmäktige via chatt 

Mikael Jonsson (C) och Andreas Österberg (M) inkom den 19 september 2011 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att medborgarna ska få möjlighet att på 
allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden ställa frågor via 
c hatt. 

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund minst 
fyra gånger per år. Här har varje medborgare rätt att ställa frågor till fullmäktige och 
få dessa besvarade direkt vid mötet. Medborgaren måste antingen själv fysiskt 
närvara och ställa sin fråga, eller före fullmäktiges sammanträde lämna in sin fråga 
skriftligt och få den uppläst av mötets ordförande. 

En eliatt innebär en skriftlig dialog i realtid via intern et och förutsätter en 
implementerad eliattfunktion på kommunwebben, vilket idag saknas. En chatt är 
aktiverad endast under frågestunden och kräver under ett pågående 
fullmäktigesammanträde både skriftliga chattsvar, muntliga uppläsningar av 
eliattfrågor samt svar under mötet. 

Informationsenheten föreslår. som ett alternativ till c hatt, att man har ett 
webbformulär på hemsidan. Mellan fullmäktiges sammanträden samlar formuläret 
in frågor och skickar dessa direkt till fullmäktiges sammanträde för att bli upplästa 
och besvarade. En sådan "frågelåda" kan med fördel knytas till de sidor som idag 
används för fullmäktiges webbradioutsändningar. Detta alternativ innebär inga 
extra kostnader, att fler frågor enklare kan lämnas till frågestunden och det kan 
införas omgående. 

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

att anse motion besvarad 
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Till Sala kommunfullmäktige 

Motion 

Låt medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige via chatt 

För att utöka medborgarkontakten och möjligheten till inflytande för dem som av olika skäl 
inte kan eller vill delta i kommunfullmäktiges möten på plats, bör vi inrätta en möjlighet för 
medborgama att under allmänhetens frågestund ställa frågor till fullmäktige via interne! 
genom en så kallad chatt. 

Förslagsvis skulle kommunens medborgare under mötets öppna frågestund kunna gå in på 
Sala kommuns hemsida och ställa frågor som läses upp av en moderator, som sedan riktar frå
gorna tilllämplig mottagare. Medborgarna får respons direkt genom att mötena radiosänds 
och även lagras på internet. 

Vi föreslår 

att: kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att implementera en möjlighet 
för medborgare att på allmänhetens frågestund under kommunfullmäktiges 
möten kunna ställa frågor via en chatt. 

Sala 15 september 2011 


