Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03

§ 105
Policy för medborgardialog, KS 2018/175
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Anta policy för medborgardialog.
Beskrivning av ärendet
Under 2015 antog kommunfullmäktige sina fyra utvecklingsmål varav ett är
att Falkenberg ska bli mer inkluderande. Ett av de önskade resultaten av
detta är att möjligheten till insyn, inflytande och delaktighet i kommunens
utveckling ska öka. Samma år antog kommunstyrelsen två utvecklingsmål
varav det ena var att medborgarnas tillit och förtroende för Falkenbergs
kommun ska öka. Ett av de önskade resultaten med målet är att uppnå högre
delaktighet och inflytande bland invånarna.
Detta fick till följd att en förstudie (Strukturerad medborgardialog i
Falkenbergs kommun) gjordes. Den antogs av kommunstyrelsen
2016-12-06, som beslutade överlämna den till kommunchefen för fortsatt
hantering. Dåvarande kommunchef, Charlotte Johansson, utsåg en
projektledare samt en referensgrupp bestående av representanter för
samtliga nämnder och bolag i syfte att kartlägga och systematisera arbetet
med medborgardialog. I ett första skede ska det leda till att medborgardialog
enbart används i processer där det har ett tydligt syfte och ger möjlighet att
nå god effekt.
Med anledning av denna bakgrund har en handbok för medborgardialog
tagits fram som ska hjälpa kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner
med hur man bör resonera kring medborgardialog och hur arbetet bör
fungera. För att få ytterligare tyngd och ge uttryck för den politiska
viljeinriktningen för hur kommunen ska arbeta med medborgardialoger
förslås att en policy för medborgardialog tas fram.
För att inför kommunstyrelsens möte få en djupare förståelse för vad som
menas med strukturerad medborgardialog så kommer ett utkast till den
handbok för medborgardialog som tagits fram bifogas ärendet.
Motivering av beslut
Den policy som ligger för beslut har tagits fram tillsammans med
kommunstyrelsens arbetsutskott under en workshop där de förtroendevalda i
tre mindre grupper diskuterade tre teman kopplat till medborgardialog.
Frågorna som diskuterades var:
Hur ska kommunen arbeta med medborgardialog?
Vad kan medborgarna förvänta sig?
Hur får vi med olika målgrupper i medborgardialogerna?
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Resultat av dessa diskussioner ligger till grund för policyn. Fråga ett är
representerad i punkt 1,2,3, och 5 i policyn. Fråga två är representerad i
punkt 3, 4, 7 och 8. Fråga tre är representerad i punkt 2, 3, 7 och 8.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas inte av policyn i sig.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-28
Policy för medborgardialog
Utkast till handbok om medborgardialog
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