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§ 51
Remiss av förslag - Riktlinjer för medborgardialog
och delaktighet (KSKF/2017:725)
Beslut
1. Förslag till Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet skickas på remiss
till samtliga nämnder och bolag inom Eskilstuna kommunkoncern.
2. Remissvar från nämnder och bolag ska lämnas senast den 1 augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
15 februari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att en analys av Eskilstuna
kommuns arbete med medborgardialog har genomförts under hösten 2017.
Slutsatserna av analysen är att det finns behov av mer struktur och styrning i frågan.
Många förvaltningar och bolag arbetar redan idag med medborgardialog på ett väl
ordnat sätt men det framgår att det finns en otydlighet om bland annat
ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen samt
definitionen av medborgardialog. Analysen visar även ett behov av bättre samordning
mellan förvaltningar och bolag samt utvecklad kommunikation inför, under och efter
medborgardialog.
Som ett stöd i att få ett mer systematiskt och effektivt arbete med
medborgardialog har förslag till riktlinjer för medborgardialog och delaktighet
arbetats fram. Riktlinjerna tydliggör definitionen av medborgardialog och
ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen.
Riktlinjerna fastställer även några principer som kommunkoncernen behöver
förhålla sig till vid användning av medborgardialog. Inriktningen är att
riktlinjerna ska kompletteras med anvisningar och checklistor för
medborgardialog. Dessutom behöver eskilstuna.se utvecklas för att motsvara de
krav som ställs på kommunikation runt medborgardialog. Riktlinjerna föreslås
remitteras till samtliga nämnder och bolag. Remissvar ska vara
kommunstyrelsen tillhanda den 1 augusti 2018.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Ingrid Escobar (-) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Eskilstuna kommunkoncern, det vill säga:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla Stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunrevisionen
Valnämnden
Eskilstuna Kommunföretag AB
Destination Eskilstuna AB
Eskilstuna Energi & Miljö AB
Eskilstuna Logistik & Etablering AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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