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§ 34 2019.684 KS

Förslag till riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun, samt
upphävande av nuvarande riktlinjer för invånardialog
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.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 3 om att upphäva nuvarande
riktlinje för invånardialog i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att
det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 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.
Styrdokumentet kring medborgardialog bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning
och stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på
vad den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I
enlighet med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås
besluta om den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för
kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande riktlinje för
invånardialog i Alingsås kommun.
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Beslut
AU § 34, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun antas, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut att upphäva nuvarande riktlinjer för invånardialog.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
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