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Riktlinjer j checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut i
Sala kommun
INLEDNING
Kommunfullmäktige har 2013-10-28 beslutat att uppdra till kommunstyrelsens
förvaltning att ta fram riktlinjer /checklista som synliggör konsekvenserna för
landsbygden av kommunala plitiska beslut.

Beredning
Bilaga KS 2014/72/1, riktlinjer
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till riktlinjer /checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut
i Sala kommun.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till riktlinjer /checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut
i Sala kommun.
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Landsbygdssäkra politiska beslut i Sala kommun
Kommunfullmäktige har 2013-10-28 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram
riktlinjer l checklista som synliggör konsekvenserna för landsbygden av kommunala
politiska beslut. Landsbygdsperspektivet kan vävas in i beslutsprocessen genom frågor
ställs i en checklista som;
Innebär beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?
Innebär beslutet att det skapas fler eller farre jobb på landsbygden?
Ökar eller minskar tillgången till god service?
Förslag
En checklista (bilaga l) skall fyllas i vid beredning av ärenden som det skall fattas
politiska beslut om. Bilagan läggs in i kommunens mallsystem. Nämndsordförande
ansvarar för att checklistan finns med när beslut skall fattas. Kommunstyrelsens
ordförande implementerar checklistan och innebörden av den till samtliga
ordföranden i nämnder och utskott. Kommunchefen implementerar checklistan och
innebörden av den till samtliga förvaltnings- och kontorschefer och vid behov även
till nämndsekreterarna.
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CHECKLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
DEMOKRATIBEREDNINGEN
CHECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.
ÄRENDE

Skrivhär...
Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för
landsbygden, nu eller i framtiden?

JA D

NEJ D

VID JA - HUR BEDÖMER NI ATT BESLUTET P Å VERKAR:

1.

att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?
l så fall, på vilket sätt?

Skriv här...

2.

att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?
f så fall, på vilket sätt?
Skriv här ...

3.

att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?
l så fall_ på vilket sätt?
Skriv här...

