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Ulrica Riis-Pedersen
Dnr: 2016/KS 0112 003

Minnesanteckningar från arbetsgruppen som
arbetar med dialogverktyg för samtliga
kommunmedborgare
Dialogverktyg dag 2, kl 18.00-20.30
Deltagare: Ordförande Ulrica Riis-Pedersen, Ulla Hoffmann, Martin
Skjöldebrand, Pål Keusch, Eija Räty, Mikael Onegård.
Diskussionerna löpte fritt även denna gång.
Vi inledde med att tala om hur vi blir mer tillgängliga för kommuninvånarna
och kom fram till att vi bör se över om vi kan teckentolka kommunfullmäktige,
antingen live eller i efterhand på webben. Och att vi som kommun behöver
tolk. Hur mycket kostar detta och är det möjligt?
Sedan diskuterades ”tekniken” i Tyresöinitiativet, hur kommer det att fungera i
praktiken? Tekniken måste även vara manuell. Viktigt med att kunna ta hjälp av
Servicecenter. Viktigt att säkerställa att det är tyresöbor. För att få svar på fler
frågor, kom vi överens om att bjuda in informationsavdelningen till nästa möte
med gruppen.
Vi tittade på anonym kontra inte anonym. Man kan köpa in tjänst från 3:e part när
det gäller hantering av register och modererande av nätforum. Något annat som
lyftes i gruppen var: Vilka tillfällen ska/får man vara anonym. Gruppen kom
inte fram till något specifikt svar, men ansåg att frågan är högst relevant.
När det gäller sms-dialogen ansåg flertalet i gruppen att det var viktigt att
beredningen för medborgardialog och mångfald (BMM) ägde frågan vilka som
tillfrågas, det ska även undersökas hur man gör när man väljer ut de som
tillfrågas.
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Det landade i att gruppen vill arbeta vidare med Öppna möten likt det som
gruppen kom fram till vid första mötet (BMM bokar lokal ute i olika områden,
där vi har seminarium om t.ex. något ur FN konventionen och samtidigt bjuder
på fika/något att äta, där kommuninvånarna sedan kan ställa frågor direkt till
oss). Det som tillkom vid detta möte är att man kan använda sig av ”fakta
föreläsningar” innan mötet och/eller ingen specifik fråga alls, utan att vi ”bara”
är där och att alternera dessa mötesformer runt om i Tyresö kommun., där
BMM står som avsändare.
Ett annat spår som gruppen vill fortsätta med är frågebåset. Här är det viktigt att
det finns tillgång till tolk av olika slag vid avkodning av frågan. Här togs idén
om att rotera svaranden mellan de olika partierna bort., men det kan fortfarande
rotera fysiskt i kommunen. Svaren ska sammanställas och komma med i
kommunbilagan förutom på kommunens hemsida.
Town hall är ett dialogverktyg, som gruppen diskuterade och det utmynnade i 3-4
olika sätt som man kan använda detta på, det blir även ett bra komplement till
Tyresöinitiativet ansåg gruppen. BMM ska vara initiativtagare och ägare. Det
behöver även utarbetas en manual som ska ligga till grund och som ska verka
som en garant/kvalitetssäkring att den demokratiska processen efterföljs och att
alla någon gång, blir tillfrågade, vid något tillfälle under en mandatperiod. I stort
går det ut på att BMM kallar till möte där 1: nämnd står som svarande., här
ställer de (nämnden) 1 fråga och kommuninvånare bjuds in till diskussion 2 &
3: politiker står som svarande. Här finns det två sätt frågan kan komma upp,
antingen från politikerna eller från kommuninvånarna via antingen väggen (Town
halls) och/eller Tyresöinitiativet, även här ska det utmynna i diskussion. 4: BMM
står som svarande inom sina 12 olika områden, där BMM väljer frågor utifrån
de olika 12 områdena och även här bjuder in till diskussion. Det ska finnas en
fysisk vägg och en digital vägg, dessa ska finnas både i Servicecenter och på våra
bibliotek samt ute i varje kommundel.
Etik om och på nätet är viktigt och gruppen kom fram till att vi vill bjuda in en
etikprofessor till beredningen, för att lyfta diskussionerna till en högre nivå.
Gruppen ställer sig frågan om vi har juridisk kompetens för att hantera nätet,
bl.a. när det gäller frågeställning/moderator/redaktörfunktionen samt
yttrandefrihet/pul.
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Utöver detta lyftes frågor om säkerhet, både fysisk och på internet.
Hur har det gått med polisenkäten ställd till 2000 personer i Tyresö, den vill vi
få rapport om på beredningen.

