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§ 227 2019.684 KS

Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012,
§ 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Arbetsutskottet har den 4 december 2019, § 210 lämnat följande förslag till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kartläggning av medborgardialog i Alingsås godkänns.
2. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer för
invånardialog, antas riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 227, forts
Anna Hansson (MP) föreslår att förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kartläggningen godkänns.
2. Begreppet ”invånardialog” ska användas i riktlinjer.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås kommun upphävs.
2. Ny version av riktlinjer för invånardialog i Alingsås kommun antas.
Jens Christian Berlin (L) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kartläggning av medborgardialog i Alingsås godkänns.
2. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer för
invånardialog, antas riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
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KS § 227, forts
Anteckning
Anna Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Begreppet medborgare inbegriper inte på att tydligt sätt de som inte har
svenskt medborgarskap. Denna grupp kan därför upplevas bli exkluderade. Invånare är ett
mer inkluderande begrepp och är en mera tydlig etikett på vilka dialogen ska omfatta. Det är
också viktigt att den nya versionen antas av kommunfullmäktige. Detta berör samtliga
verksamheter, inte bara kommunstyrelses egen.
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