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Svar på motion angående att skapa en mötesplats för att stärka den
lokala demokratin - Lena Klevenås (MP)
Ärendebeskrivning
Lena Klevenås (MP) har till kommunfullmäktige den 25 januari 2017, § 41 lämnat en motion
om att skapa en mötesplats för att stärka den lokala demokratin.
Motionären föreslog att Alingsås kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att
skapa en mötesplats mellan förtroendevalda, ungdomar och äldre i Alingsås för att prata om
hur vår lokala demokrati fungerar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 februari 2017, § 25 att lämna ärendet till
Demokratiforum för yttrande.
Demokratiforum har behandlat remissen och framfört följande:
Det finns behov av mötesplats mellan pensionärer och ungdomar. Ett exempel på aktivitet
som kan genomföras är seminarier. En digital mötesplats behöver utvecklas i framtiden och
det behövs ett tillgänglighetsanpassat medborgarkontor i Alingsås tätort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade vid sitt sammanträde den 15 augusti § 128
ärendet för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 september 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av Demokratiforums yttrande samt i övrigt berett
ärendet.
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 13 december 2017, § 251 flerårsstrategi
2018-2020 för Alingsås kommun. Flerårsstrategin innehåller ett antal uppdrag till nämnder
och styrelser. Ett av uppdragen innebär att samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och
utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att uppdraget till samtliga nämnder i
flerårsstrategi 2018-2020 ligger i linje med motionens intentioner. Då uppdraget riktar sig till
samtliga nämnder kan uppdraget vid ett genomförande bidra till att stärka vår lokala
demokrati inom flera områden. Uppdraget uppmuntrar även till en utökad användning av
medborgardialog vilket möjliggör ett sammanhang att utbyta synpunkter mellan allmänhet,
förvaltning och politik.
Samtliga nämnder har i samband med vårbokslutet redogjort för hur de arbetar med att
stärka och utveckla demokratin. Motsvarande återrapportering kommer ske i samband med
kommunens delårsbokslut, dels i form av respektive nämnds beslut om delårsbokslut, dels i
det samlade delårsbokslutet för Alingsås kommun. Denna återrapportering sker slutligt till
kommunfullmäktige.
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Hittills under året har nämnderna redogjort för bland annat följande avseende det riktade
uppdraget:
Samhällsbyggnadsnämnden utreder möjligheten att använda sig av medborgardialog i
samrådsskedet på lämpliga detaljplaner
Socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden arbetar med olika former av brukarråd.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar med ungdomsråd vilket bidrar till att ge ungdomar insikt i
den demokratiska processen.
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört ”Demokrativecka” på Kulturhuset i samverkan med
ett antal pensionsorganisationer. Bland annat genomfördes en kulturpolitisk debatt.
Tekniska nämnden avser genomföra medborgardialog avseende projektet att identifiera
otrygga platser i kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har ökat fokus på barnkonsekvensanalyser vid beredning av
ärenden.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att motionens intentioner ryms inom fullmäktiges
beslutade uppdrag till samtliga nämnder. En fördel med att kommunfullmäktige har beslutat
om ett särskilt uppdrag inom området är att det även medför en löpande återrapportering.
Respektive nämnd har krav på sig att i samband med årets samtliga bokslut redogöra för hur
de bidragit till uppdragets uppfyllelse. Kommunfullmäktige har därmed även vid eventuellt
behov möjlighet att besluta om ytterligare uppdrag till enskilda eller samtliga nämnder.
Kommunledningskontoret anser att motionen bör anses besvarad med hänvisning till att
intentionerna ryms inom pågående uppdrag som riktats till kommunens samtliga nämnder.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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