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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Linda Malmén

2018-11-28

Dnr KS 2018-958

Kommunstyrelsen

Utskott för medborgardialog, beslut om metodstöd och
politiskt omhändertagande
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tillstyrker Kommunledningsförvaltningens förslag till
metodstöd och politiskt omhändertagande avseende utskotten för
medborgardialog.
2. Kommunstyrelsen tillstyrker Kommunledningsförvaltningens förslag
rörande Vreta närråd.
3. Kommunstyrelsen tillstyrker Kommunledningsförvaltningens förslag
rörande Landsbygdsgruppen.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till metodstöd och politiskt
omhändertagande avseende utskotten för medborgardialog.
2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med fullmäktiges beslut om nytt
reglemente (KF 2018-03-27 § 77) och om arbetsordning gällande utskott
för medborgardialog (KF 2018-06-19 § 172), att Vreta närråd upphör.
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3. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med fullmäktiges beslut om nytt
reglemente (KF 2018-03-27 § 77) och om arbetsordning gällande utskott
för medborgardialog (KF 2018-06-19 § 172), att Landsbygdsgruppen
upphör.
Ärende
I arbetsordningen gällande utskott för medborgardialog framgår att
Kommunledningsförvaltningen ska stödja utskotten i deras planering och
genomförande med metodkunskap. Kommunledningsförvaltningen har tagit
fram ett förslag för detta och för politiskt omhändertagande av frågor som
kommer upp i utskottens medborgardialoger. Kommunfullmäktige föreslås
godkänna förslaget till metodstöd och politiskt omhändertagande avseende
utskotten för medborgardialog.
Fullmäktiges utskott för medborgardialog ska med metodstöd från
Kommunledningsförvaltningen bedriva sin verksamhet i enlighet med
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beslutade policys eller andra regler och på så sätt säkerställa
medborgardialoger med hög kvalitet. Kommunledningsförvaltningen föreslår
att Landsbygdsgruppen upphör i enlighet med fullmäktiges tidigare beslut (KF
2018-03-27 § 77 och KF 2018-06-19 § 172) och utifrån bedömningen att de
fyra utskott som ska verka i kommunens ”yttre delar” kommer att kunna
omhänderta landsbygdsperspektivet på ett fullgott sätt.
Utskottet i område Vreta Kloster kommer att företräda fullmäktige i arbetet
med medborgardialog. I enlighet med fullmäktiges tidigare beslut (KF
2018-03-27 § 77 och KF 2018-06-19 § 172) samt för att skapa likvärdighet och
tydliga ansvarsförhållanden i samtliga sju områden som utskotten för
medborgardialog ska verka i, föreslår Kommunledningsförvaltningen att Vreta
närråd upphör.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Utskott för medborgardialog, beslut om metodstöd och politiskt
omhändertagande, 2018-11-28
Bilaga - Utskott för medborgardialog – metodstöd och politiskt omhändertagande
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta sju utskott för medborgardialog,
varav fyra ska täcka kommunens yttre delar och tre Linköpings tätort.
Som ett led i att säkerställa medborgardialoger med hög kvalitet i Linköpings
kommun ska utskottens verksamhet bedrivas i enlighet med beslutade policys
eller andra regler. Kommunledningsförvaltningen ska därför stödja utskotten i
deras planering och genomförande med metodkunskap. I övrigt bestämmer
utskottet självt formerna för sina sammanträden.
Metodstöd
Genomgående är det viktigt att i samband med planeringen av ett dialogmöte
definiera det specifika mötets syfte och välja en metod som underlättar
delaktighet och möjlighet till kommunikation (om det inte är ett rent
informationsmöte). Det är också viktigt att säkerställa likartad dokumentation
och vid dialogen tydliggöra hur resultaten från mötet kommer att användas,
samt när och hur återkoppling kommer att ske.
Förvaltningsorganisationens uppdrag är att aktivt medverka i planeringen av
utskottens årsplan, informera utskotten om enskilda frågor av vikt i det
geografiska området samt säkerställa att berörda sakkunniga från
förvaltningarna medverkar vid behov. Uppdraget innebär vidare att omhänderta
frågeställningar som uppkommit vid utskottens dialogmöten och som kräver
beredning, samt att säkerställa återkoppling till utskotten efter genomförd
hantering.
Kommunledningsförvaltningen, genom hållbarhetsenheten och
kommunkansliet, kommer att stödja utskotten med att välja metod beroende på
mötets syfte och innehåll, och genomförandet av möten i enlighet med vald
metod.
Se vidare beslutsunderlag ” Utskott för medborgardialog – metodstöd och
politiskt omhändertagande 2018-11-28”
Övriga konsekvenser av inrättandet av utskott för medborgardialog
Likvärdighet
Som ett led i att säkerställa medborgardialoger med hög kvalitet i Linköpings
kommun ska utskottens verksamhet bedrivas i enlighet med beslutade policys
eller andra regler. Kommunledningsförvaltningen ska därför stödja utskotten i
deras planering och genomförande med metodkunskap. Enligt arbetsordningen
(KF 2018-06-19 §172) kan enbart kommunfullmäktiges ledamöter väljas till
ledamöter i utskotten. Det innebär att Vreta närråd behöver upphöra för att
överensstämma med arbetsordning och övriga utskott.
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Landbygdsperspektiv
En viktig kanal gentemot medborgarna är de nya utskotten för
medborgardialog, och för landsbygdsfrågor särskilt de fyra
landsbygdsutskotten. Engagemanget i den nuvarande landsbygdsgruppen
bedöms på ett fullgott sätt kunna omhändertas inom ramen för utskottens
medborgardialoger.
Alliansen har i sitt samverkansprogram för kommande mandatperiod angivit att
tätort och landsbygd ska ha lika hög prioritet, och inom förvaltningsorganisationen sker en prioritering för att stödja samtliga utskott på ett likartat sätt
med hög kvalitet. Utifrån ovanstående samt i enlighet med fullmäktiges
tidigare beslut (KF 2018-03-27 § 77 och KF 2018-06-19 §172) följer att
landsbygdsgruppen bör upphöra och medborgardialogen istället hanteras inom
ramen för de utskott som ansvarar för kommunens yttre delar.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader i budget för 2019 har för utskotten beräknats på två dialogmöten per
utskott och år. Kommunledningsförvaltningens kostnader avseende metodstöd
och administrativt stöd ryms inom kommunstyrelsens ram, förutsatt att inte
ytterligare dialogforum tillkommer. Övriga förvaltningars kostnader ryms inom
respektive nämnds ram.
Kommunala mål
Ärendet bidrar främst till uppfyllande av Kommunfullmäktiges övergripande
mål Attraktiv kommun samt Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och
hälsosamt liv.
Jämställdhet
Val av ämne för medborgardialog, informationsspridning och mötesmetodik
kan påverka hur många kvinnor respektive män som deltar och kan göra sin
röst hörd vid dialogmöten. Metodstödet till utskotten utformas för att främja ett
jämställt deltagande vid medborgardialoger.
Samråd
Samråd har skett med juridikenheten avseende förslagen att Vreta närråd och
Landsbygdsgruppen ska upphöra. Förslagen tillstyrks.
Samtal har även förts med Landsbygdsgruppen som har lyft fram vikten av ett
kommungemensamt forum för landsbygdsfrågor.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga bolag i Linköpings Stadshus
AB
Samtliga förvaltningar

