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Sammanträdesdatum

2019-10-17
Dnr 2018/462 -

§ 156

Medborgarförslag om politikerträffar för medborgarna
INLEDNING
Medborgarförslaget är väckt av Eva Castellanos den 19 mars 2018. Förslaget är att
införa träffar där representanter från varje parti deltar en bestämd tid varje månad
på en offentlig plats. Vid dessa tillfällen kan medborgarna samtala och ställa frågor.

Beredning
Bilaga KS 2019 /17 4 /1, medborgarförslag - politikerträffar för medborgarna
Bilaga KS 2019 /17 4 /1, yttrande
Bilaga KS 2019 /17 4/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande
Ledningsutskottet beslut§ 192, 2019-10-02

Yrkanden
Erik Hamrin (M) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget, samt
att överlämna förslaget till demokratiberedningen för beredning.

Proposition
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos
(S) yrkande och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att bifalla medborgarförslaget, samt
att överlämna förslaget till demokratiberedningen för beredning.
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Reservation

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson
Spårebos (S) yrkande.
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

YTTRANDE

Medborgarförslag

om politikerträffar

för medborgarna

—dnr 2018 /462

ÄRENDEBESKRIVNING
medborgarförslag

Rubricerat

har inkommit

från Eva Castellanos.

lyder:

Förslaget

från varje parti ses, t ex
"[ många kommuner finns, på t ex biblioteken, träjfar dit representanter
första onsdagen i var månad vid lunchtid. Dessa tillfällen är trevliga och bra för medborgarna
Sopplunch år också något som finns i andra kommuner. Hoppas detta år något
att stållafrågor.
för Sala."
YTTRANDE
Sammanfattning
Personliga
digitalt

möten är en uppskattad

kommunikationsform

som komplement

till kontakter

och via telefon.

Där finns alla partier
är öppna för allmänheten.
sammanträden
Kommunfullmäktiges
att vara delaktiga i samhällets
Det finns även fler alternativ för medborgare
representerade.
med förtroendevalda.
utveckling och för att kommunicera
Befintliga

sätt att påverka

ställa frågor direkt
möjlighet att, Via förtroendemannaregistret,
Sedan 2003 har medborgare
till politiker. Andra alternativ att påverka är att rösta i allmänna val, gå med i ett politiskt
upprop, skriva
möten, underteckna
parti eller i en förening, besöka kommunfullmäktiges
och
lämna synpunkter
dialogaktiviteter,
delta i kommunens
insändare, demonstrera,
klagomål och överklaga beslut. Det är även möjligt att, i ett tidigt skede, påverka planer som
och planerade bostadsområden.
handlar om nybyggnationer

Sala kommun har även flera samverkansräd för samråd och ömsesidig information och
och
kommunbygdefrågor
dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde,
arbete. Råden fattar inga formella beslut men där finns möjligheter att
brottsförebyggande
påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. I de kommunala
olika kommunala
kan ingå förtroendevalda från kommunstyrelsen,
samverkansråden
Råden
myndigheter, näringsliv och/eller intresseorganisationer.
förvaltningsområden,
ansvar.
sorterar under kommunstyrelsens
Demokratiberedningen
Beredningen för demokrati ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande från
i den politiska processen, att lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog
kommuninvånarna
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Kommunstyrelsens

förvaltning

både inom kommunens organisation och med medborgarna. Beredningen för demokrati ska också i
presidium utveckla nya arbetssätt inom fullmäktiges samt
samverkan med kommunfullmäktiges
vara remissinstans för demokratifrågor inom kommunen. I sitt uppdrag arbetar beredningen med
Beredningen har 10 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter.
medborgardialoger.
Samverkan

med

civilsamhället

ytterligare möjlighet att vara delaktiga och för att stärka demokratin
För att ge medborgare
med
startade en ny form av samverkan under våren 2017 - genom dialogmöten
Hittills har fem
och civilsamhället.
(politiker och tjänstepersoner)
kommunrepresentanter
för en
principer och en handlingsplan
i övergripande
hållits och resulterat
dialogmöten
civilsamhället. Ambitionen är att
förbättrad dialog mellan kommunen och det organiserade1
detta arbete ska fortsätta att utvecklas så att en ökad dialog, delaktighet och samverkan blir
av
för framgång är en bred representation
En förutsättning
ett naturligt arbetssätt.
Det räcker inte med att en eller ett par föreningar/grupper
i kommunen.
civilsamhället
ansluter.

1 Föreningar

och nätverk,

inklusive

lösliga grupper

för en viss samhällsfråga
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