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TILL KOMMUNSTYRELSEN 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE FRÅN DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Demokratiberedningen föreslår inför strategisk plan 2014-2016 att följande två 
projekt förverkligas med start 2014: 

f w ebbaserad medborgardialog 
i Se bilaga. Ungefärliga kostnader: startkostnad webblösning 25 tkr, årlig 
l 
{ webbsupport 60 tkr, moderator cirka 10% tjänst"' 50 tkr. 

Ungdomsråd 
Projektet är under utformning. Beräknad årlig kostnad 100 tkr samt 25% 
fritidspedagog. 

Bengt janssan 

Ordförande 

SAlA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Jakob Fjel!ander 
Jakob. F j ellan der@ sala.se 

Direkt: 0224-74 80 03 
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FÖRSLAG OM WEBBASERAD MEDBORGARDIALOG 

Demokratiberedningen föreslår ett we b baserat medborgarforum för politik 

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

Förslagsställare och författare av diskussionsinlägg ska registrera sig. 
Förslagsställaren avgör hur länge förslaget ska ligga ute för att samla 
namnunderskrifter (max 3 månader). 

När förslaget publiceras skickas det samtidigt till nämndsordförande och 
oppositionsledare samt till ansvariga chefer för information. Om frågan tillhör 
kommunfullmäktiges område sänds frågan till kommunalråd och oppositionsråd. 

Vid fem röster eller fler lämnas ärendet till ansvarig nämnd eller- om ärendet ska 
till kommunfullmäktige -till kommunstyrelsen för beredning till 
kommunfullmäktige. 1 

Om förslaget samlar färre än fem underskrifter svarar kommunalrådet. Alla svar 
publiceras på medborgarforumet 

Befintligt regelverk för medborgarförslag bör integreras i den we b baserade 
medborgardialogen. Medborgarförslag ska även fortsättningsvis kunna lämnas in 
skriftligt. Förslag som lämnas in skriftligt läggs ut på den we b baserade 
medborgardialogen. 

1 Kommunallagen 5 kap. 25 §: 
Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts 
genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap, 9 §[ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen]. 
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Ungefärliga kostnader 

startkostnader program 25 tkr 

Årskostnad program 60 tkr 

Moderator, beroende på hur ofta förslag kommer in och hur mycket det diskuteras, 
cirka 10% av en tjänst"' 50 tkr 

Övrigt 

Förebild till detta förslag är Demokratikanalen som Landstinget i Västmanland 
driver. Se http: 1/demokratikanalen.ltv.se l 

Om funktionen ska ha ett eget namn kan namnfrågan lösas med omröstning på Sala 
kommuns hemsida. Funktionen bör utformas tekniskt på ett sätt att den blir lätt 
tillgänglig för olika verktyg som dator, smart mobil, surfplatta etc. 
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