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Svar på motion om medborgardialog
Klicka här för att skriva ärenderubrik
Klicka här för att skriva underrubrik
Förslag till beslut
Anse motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Jan Filipsson, s har lämnat en motion om medborgardialog. Han föreslår att politiker och
tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika platser runt om
i vår kommun.

Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av Ånge kommun.
Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade.

Motionen har återremitterats från fullmäktige för ytterligare beredning.
Motionens förslag om medborgardialog tar upp en viktig del av en väl fungerande
demokrati. Medborgardialogen i Ånge kan utökas och formaliseras för att skapa bättre
förutsättningar att uppnå mål och vision och ett positivt samhällsklimat.
Ånge kommun har ett pågående visionsarbete där många medborgare har involverats,
delaktigheten i digitala enkäter har varit hög. Fördjupande workshops har genomförts och de
yngre barnen har fått sin röst hörd genom pedagogernas hjälp i förskolan. Visionens
framtagande är en start för att utforma en samverkan mellan kommun och civilsamhälle och
andra parter.
För att långsiktigt kunna säkra den samverkan kommer Ånge kommun göra en större karta
över hur utvecklingsarbetet ska utföras. Dialoger mellan politik och medborgare är en viktig
ingrediens i sammanhanget.
När det gäller dialoger och samverkan kan det utföras och anpassas till olika situationer. Det
är viktigt att kunna göra lösningar som ligger nära behovet hos medborgarna och som är så
pass flexibelt att det kan ändras vartefter frågor och samarbeten utvecklas. Medborgarna är
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då friare att kunna delta på den nivå som passar dem, och trösklarna sänks för att skapa en
kontakt. Formerna för dialog kan också variera med tanke på syftet och deltagare. Till
exempel behövs mer dialog och samarbeten inom specifika områden som till exempel
skapande av nya förskolor och boenden eller projekt kring tomma hus. När det gäller
översiktsplanens framtagande kommer dialoger att användas som instrument i de olika
delmomenten.
Digitala plattformar når stora grupper på ett bra sätt. I andra fall kan fysiska traditionella
mötesformer vara det bästa. Att skapa forum där politiker möter medborgare bör ingå som
en liten del i den större kartan av samverkan, där det finns strukturer även för konkreta
samarbeten. Att vara innovativa i hur samarbetet sker, gör att det finns möjlighet till
innovationsstöd.

Viktigt är också att det finns forum eller kanaler för att civilsamhällsaktörer kan framföra och
arbeta vidare tillsammans med sina idéer. Till exempel medlemmar i lokala föreningar jobbar
med det de brinner för och är en del i kartan över samverkansparter.
En styrka hos Ånge som liten kommun är att det finns en närhet mellan politik och samhälle.
Att kontakta sin lokala representant är inte ett lika stort steg i våra samhällen, som i stora
städer. Även kommunens anställda som utgör en stor del av befolkningen, är ambassadörer
för sin organisation och verksamhet.
Det finns ett övergripande behov av strukturer för samarbete och dialog och behovet av
medborgardelaktighet finns inom många olika områden:






Visionen för hela kommunen – former för hur kommunen arbetar tillsammans
med civilsamhället
Översiktsplan (krav på medborgardialog)
Vindkraft
Näringsliv
Rådens utveckling– ungdomsråd, handikapp- och pensionärsråd, näringslivsråd

Möjligheten att nå goda resultat i medborgardialoger ökar om alla parter ser nyttan med
samverkan och att alla ser att de har något att vinna på att gå in i den. Ett lokalt engagemang
är en del av vår samhällsbyggnad som en liten kommun, men inget som går att ta för givet
eller kräva för mycket av. Det behöver vara enkelt och givande att engagera sig.
Ett arbete för att skapa en mer attraktiv kommun presenterades i mars 2020 till
kommunstyrelsen. Där ingick förslag kring strategiska åtgärder med att skapa ett projekt och
samarbete med offentliga medfinansiärer kring medborgardelaktighet. Ett förslag var att
tillsätta en resurs med huvuduppdraget att skapa medborgardelaktighet och att vara
katalysator i utvecklingen. På grund av ekonomisk osäkerhet under 2020 när förslaget
presenterades beslöt kommunstyrelsen att avvakta med denna del av insatserna.
I förslaget finns exempel på vad projektet skulle kunna innehålla:



Länk mellan kommunen och medborgarna. Stöd i dialog medborgare-politiktjänstepersoner.
Sammankallande för interna ”utvecklingsgruppen för utemiljö” (finns inte idag)

[Skriv här]
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Bidra till att bygga upp och medverkar i lokala
bygderåd/utvecklingsgrupper/byagrupper
Byavandringar, lokalekonomisk analys, digitala lösningar för delaktighet
Varumärke och kommunikation

Förvaltningen ser, precis som motionären, ett stort behov av dialog och samverkan.
Förvaltningen arbetar med ett projekt "tillsammans för växtkraft"
för att lägga grunden och skapa förutsättningar för det som Jan Filipsson, s beskriver. Det är
en uppstart av ett arbete för ”dialog och medborgardelaktighet” vilket gör att kommunen får
dialog med fler medborgare och på ett mer strukturerat sätt.
Medborgardelaktigheten är en viktig utvecklingsfråga utifrån förverkligande av kommunens
nya vision (som inkluderar hela det geografiska området), för arbetet med ny översiktsplan,
för de etableringar som beviljats inom vindkraften, för ytterligare förstärkning av lokalt
engagemang osv.
Kommunen kommer att behöva arbeta med helhetsperspektiv, långsiktighet och möjlighet
att stötta upp arbetet med projektmedel till prioriterade satsningar i Ånge.
När det gäller en traditionell medborgardialog med politiker som besöker ett samhälle är det
ofta bara en viss grupp av medborgare som nås. Det leder till en skev bild av olika frågor.
Barnperspektiv, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv har svårare att få genomslag.
Syftet med medborgardialogen bör klargöras, och vara specifikt.
Kommunen har pågående dialogsamarbete med polisen, där det vanligtvis sker några fysiska
dialoger per år på allmänna tillställningar, till exempel Mittmarken i Munkbysjön, och End of
Summer Meet på Karlsro flyers. Deltagare från Ånge kommun har varit både politisk
representant och från verksamhet.
Bedömning av motionens förslag:
I första delen av motionens förslag står att politiker och tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog
med kommunmedborgarna på olika platser runt om i vår kommun. Det innebär att formen för en
del av medborgardialog sätts, men inte formerna för innehållet, mandatet och återkopplingen.
Fysiska träffar är en del i en verktygslåda. Att låsa fast regler kring hur ofta träffarna ska vara och
att det ska vara fysiska möten kan snabbt bli inaktuellt.

Andra delen handlar om att mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av
Ånge kommun. Där delar förvaltningen motionärens ståndpunkt.

Sista delen handlar om att mötena ska hållas på kvällstid och att de inte ska vara arvoderade.
Förvaltningen gör bedömningen att dels kan möten kvällstid vara positivt för
dagtidsarbetandes möjlighet att delta. Å andra sidan exkluderas alltid många utifrån
bristande möjligheter att lämna hemmet, tex ensamstående med barn. Därför förordas att
inte vara allt för detaljerad när samarbetsformer fastställs, eftersom det ska vara långsiktigt
hållbart, och behöver finnas en viss flexibilitet.

[Skriv här]

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-16

Sida 4 av 4

Dnr KS 19/357

När det gäller arvodering finns i nuvarande ”Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge
kommun samt dess bolag” möjlighet att få arvode för liknande möten som politiker.
Uppdraget skulle tolkas inom punkten: konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag
som kontaktperson, utbildning som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt
samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Jan Filipssons förslag innebär att en
regelförändring behöver göras på den punkten. För hel- och deltidsarvoderade
förtroendevalda skulle en medborgardialog ingå i ordinarie uppdrag.

Konsekvensbeskrivning:
Motionen har ett konkret förslag, och om motionen skulle bifallas av kommunfullmäktige
innebär det att den process som sker med utformning av medborgarsamverkan och dialog blir
låst till viss del, i stället för att utformas i sin helhet på ett strukturerat och utforskande sätt.
När det gäller barns rättigheter är det särskilt viktigt att ha möjlighet att utforma en dialog
som tar vara på barns perspektiv. Ingen bedömning görs kring påverkan på
hållbarhetsperspektiven- ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser i samband
med motionen.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

[Skriv här]

