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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.
Förvaltningens 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
och politik.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att motionens intentioner ryms inom fullmäktiges
beslutade uppdrag till samtliga nämnder. Motionen anses därmed besvarad
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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