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Policy för medborgardialog
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse, daterad 18 oktober
2013, att Ljungby kommun under ett antal år har arbetat med medborgardialog på
olika nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden
öppnats för allmänheten, protokoll och kallelser har publicerats på webbplatsen
sedan 2008, medborgarförslag infördes 2008 och frågestund för allmänheten
infördes i fullmäktige 2012.
Sedan 2011 deltar Ljungby kommun i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) nätverk för att utveckla medborgardialogen. Våren 2012 föreläste en
tjänsteman på SKL om medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den
efterföljande gruppdiskussionen visade att det fanns intresse bland fullmäktiges
ledamöter att införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun.
Genom medborgardialog skapas tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på
medborgarnas synpunkter. Dialogen ger ett bredare underlag för att kunna fatta
bra och hållbara beslut. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd och
insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med dialogen är att öka medborgarnas delaktighet och ge kunskap om de demokratiska processerna,
kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Den 11 september 2012 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp
som består av en representant för varje parti i fullmäktige och ge dem i uppdrag
att ta fram förslag till principer för medborgardialog för beslut av
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen för medborgardialog överlämnar nu ett förslag till policy för
medborgardialog. Genom att fastställa en policy har de förtroendevalda och
tjänstemännen en struktur att utgå från i arbetet med att genomföra dialoger.
Enligt ett förslag till handlingsplan för införandet av strukturerad
medborgardialog ska också en handbok tas fram som ett stöd i det arbetet. För
att öka kunskapen om innehållet och betydelsen av policyn kommer
förtroendevalda och tjänstemän att utbildas. Dessutom kommer
kommuninvånarna att informeras.
Arbetsgruppen för medborgardialog föreslår den 17 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta policyn för medborgardialog.
Justerandes sign.
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Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta policyn för medborgardialog.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

