Organisationens interna åtagande
Medborgarbudget via medarbetarbudget
Säters kommun beslutade 2019-03-19 att medverka i ett projekt under 3 år som initierats av
SKR kring medborgarbudget. Kommunen deltar med förtroendevald och tjänstepersoner i
ett nätverk tillsammans med SKR. Syftet är att utbilda och utveckla metoder för att prova att
tillämpa medborgarbudget i Säters kommun.
Under hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen om att en styrgrupp skulle bildas för
medborgarbudget och att Kommunstyrelse sektorn (KSS) skulle
• anordna en utbildning i medborgarbudget
• att styrgruppen ska ta fram förslag till implementation av medborgarbudget, innefattande
två medborgarbudgetsprojekt under nätverks tiden och att kommunstyrelsesektorn skulle
tillsätta en projektgrupp för medborgarbudget.
På grund av covid19-pandemin senarelades projektet, men kommer nu att genomföras med
en medarbetarbudget inom kommunens egen organisation och en medborgarbudget för de
boende i Säters kommun.
Internt åtagande
Medborgarbudget blir medarbetarbudget: att samhällsbyggnads sektorn genomför en
medarbetarbudget under hösten 2021- våren 2022. Utgångspunkten är att ge medarbetare
som så småningom själva kommer att arbeta med medeborgarbudgetprojekt möjlighet att
uppleva metoden, så att de kan fungera som ambassadörer för metoden. Målsättningen i
övrigt är att ge medarbetarna makten över hur medel till att förbättra arbetsmiljön ska
användas.
Organisationens externa åtagande
Externt åtagande
Att under 2022 genomföra en Medborgarbudget med utgångspunkt i de framgångsfaktorer
som SKR framhåller. Medborgarbudgeten syftar till att stärka förutsättningarna för demokrati
genom att erbjuda medborgarna insyn, direkt påverkan, samt återkoppling i utvald process.
Medborgarna ska uppleva
• att de fått möjlighet att förstå beslutsprocessen
• att deras åsikter och vilja har fått utrymme i en diskussion med andra medborgare

• att de har fattat beslut tillsammans med andra medborgare
Organisationens kommunikativa åtagande
Kommunikationsplan
Medarbetarbudget och medborgarbudget är i sig kommunikationsprojekt där
kommunikationen är bärande för att ge medborgarna möjlighet att delta i processerna och ta
del av resultatet av processerna. Säters kommun kommer uppmärksamma 100-årsfirandet på
såväl egen webbplats som i sociala medier.

