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Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa kommundelsstämmor
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 110 lämnat
en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun införde kommundelsstämmor som ett försök under 1999.
Kommundelsstämmor hölls i Bjärke, Hemsjö och Alingsås tätort. Efter en utvärdering av
stämmorna 2002 beslutade kommunstyrelsen den 13 januari 2003, § 16 att fortsätta med
kommundelsstämmor, men i något ändrad form. Fortsättningsvis hölls två
kommundelsstämmor per år i någon av de tre kommundelarna fram till år 2007.
Under 2007 genomförde Alingsås kommuns demokratiforum en utvärdering av
kommundelsstämmorna. Av utvärderingen framgick bland annat att det som fick medborgare
att engagera sig var sakfrågor, och det var även besvarandet av förinskickade frågor som
stod i fokus på majoriteten av de genomförda kommundelsstämmorna. Dialogen mellan
medborgare och mellan medborgare, politiker och tjänstemän uteblev. Demokratiforum
föreslog att kommundelsstämmorna skulle upphöra, men att dialogen med kommuninvånare
skulle fortsätta genom mer situationsanpassad dialog med tydligt syfte. Den 12 december
2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att kommundelsstämmorna skulle upphöra, och
att dialog skulle föras med medborgare vid beslut av större omfattning. Sedan
kommunfullmäktige antog beslutet att fokusera på situationsanpassad dialog har
medborgardialog använts bland annat i samband med projekten Vision Stora Torget,
Stadsförnyelse Noltorp och Vision 2040.
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.
Kommunledningskontoret har påbörjat en kartläggning av hur styrelsen och nämnderna i
Alingsås kommun arbetar med medborgardialog. I samband med kartläggningen kommer
riktlinjerna för medborgardialog att arbetas om och kommuniceras till samtliga nämnder.
Kommunledningskontoret kommer att stödja nämnderna i det fortsatta arbetet med
medborgardialog.
Motionärerna föreslår att kommundelsstämmor ska inrättas för att skapa ett ökat förtroende
för politiska organ, skapa en kontinuerlig dialog och för att alingsåsare ska känna sig
delaktiga. I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019-2021 beskrivs liknande problematik,
och för att adressera det anges att Alingsås kommun ska arbeta med medborgardialoger,

använda ny digital teknik och ge ökat ansvar för frågorna till såväl kommunstyrelse som
övriga nämnder.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, med hänvisning Alingsås kommuns
Flerårsstrategi 2019 – 2021 och till det pågående arbetet med att uppdatera riktlinjerna, och
formerna, för medborgardialog.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader. Motionärernas förslag att införa
medborgardialog innebär kostnader för till exempel hyra av lokal, annonser och arvode.
Stenungsunds kommun har en budget på 92 tkr per år för kommundelsstämmor.
Exakt vad kostnaderna skulle bli i Alingsås kommun beror på formerna för stämmorna. Hur
många som ska hållas per år, vilka lokaler som ska användas, hur många förtroendevalda
som ska delta och vilken typ av marknadsföring som ska användas.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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