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VAD ÄR 

FALUFÖRSLAGET? 
• En e-tjänst som ska förbättra möjligheterna för 

medborgarna att vara delaktiga och ha inflytande i sin 

kommun 

• Man lämnar in sitt förslag via falun.se (man måste vara 

folkbokförd i kommunen)

• Förslaget publiceras 

• Andra medborgare kan stödja de förslag de finner bra 

• Förslaget ligger publicerat för röstning i 90 dagar 

• Man kan dela sitt förslag på sociala medier 

• Får förslaget 40 röster eller fler går det vidare till 

politiken 

• Får förslaget under 40 röster arkiveras det men 

fortsätter att vara publicerat i 5 år. 

• Man kan lyfta förslaget igen efter 6 månader.
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TILLGÄNGLIGHET

Om man inte är digital 

• KC hjälper till att manuellt lägga in förslag på plats

• Man kan ta hjälp via ombud om man ej har möjlighet att 

ta sig ner själv. 

• Barn under 13 som inte har BankID kan få hjälp av 

vårdnadshavare att logga in och skapa ett förslag – kan 

skriva under med sitt namn om man vill. 

Om man har synnedsättning 

• När det gäller talande webb så har den här tjänsten gått  

steget längre. De inbyggda verktygen och hjälpmedlen 

på dagens moderna enheter kan läsa upp texten på 

sidorna utan att några externa tjänster krävs. 

• De användare som har synnedsättningar och använder 

blindskrift kan tolka plattformen med sina egna verktyg 

utan att behöva läsa upp den med talsyntes.
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UPPFÖLJNING 

Samtliga förslag som publicerats kommer redovisas till KF. 

Detta görs två gånger årligen – oktober/april. 

I slutet av varje kalender år ska en uppföljning göras 

gällande:

Förslagen

1. Hur många förslag har kommit in under året.

2. Hur många avvisades?

3. Hur många fick 40+ röster.

4. Hur många fick inte 40 + röster.

5. Hur många ärenden avslutades

Förslagsställarna 

Vilka är det som lämnar förslag – ålder, könsidentitet 

bostadsområde. 


