Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 3 2019.684 KS

Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs
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.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 227 för egen del beslutat att under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer
för invånardialog, anta riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
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Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M), Simon
Waern (S) och Lady France Mulumba (KD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lady France Mulumba (KD) och Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras med
motiveringen att det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av
riktlinjer.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att förslaget om återremiss av ärendet bifalls..
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras för utredning i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Expedieras till
Klk-stabsavd.
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