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REGLEMENTE FÖR DIALOGKOMMISSIONEN
§1
Dialogkommissionens verksamhetsområde
Dialogkommissionen ska genom dialog med kommuninvånarna stärka arbetet
med demokratiutveckling och stödja den representativa demokratin i Botkyrka
mellan valen. Dialogkommissionen är en beredning under kommunstyrelsen.
Syftet med Dialogkommissionens verksamhet är att:
1

möjliggöra för kommuninvånarna att ha inflytande över utvecklingen i sitt
närområde och politiska beslut mellan valen,

2

fånga upp kommuninvånarnas synpunkter om kommunala frågor,

3

skapa en tydlig kedja från invånarnas synpunkter till beslut om eventuella åtgärder,

4

stärka kommuninvånarnas förtroende för den lokala demokratin och kommunens verksamheter.

§2
Dialogkommissionens uppgift
Dialogkommissionen har till uppgift att:
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1

genomföra dialoger med kommuninvånarna, med fokus på en stadsdel i taget,

2

genom delegation från kommunstyrelsen disponera medel för att realisera
synpunkter och förslag,

3

samordna och genomföra rådslag.
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§3
Dialogkommissionens sammansättning
1. Dialogkommissionen består av tretton ledamöter.
2. Kommunstyrelsen utser ledamöterna.
3. Kommunstyrelsen utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande bland beredningens ledamöter. Ordföranden i Dialogkommissionen ska
också vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.
4. Dialogkommissionens ledamöter väljs för samma period som ledamöter och
ersättare i kommunens nämnder.

§4
Dialogkommissionens sammankomster
Kallelse till Dialogkommissionens sammankomster utfärdas av ordföranden eller,
om ordföranden är förhindrad, av 1:e vice ordföranden.
Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträden ska snarast meddela
detta till ordföranden.
För deltagande i Dialogkommissionens sammankomster får förtroendevalda ledamöter arvode enligt vad som är föreskrivet i reglementet för ersättning till förtroendevalda.

§5
Dialogkommissionens presidium
Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utgör tillsammans Dialogkommissionens presidium.
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§6
Dialogkommissionens ordförande
Dialogkommissionens ordförande ska, i samråd med övriga i presidiet, leda och
samordna det löpande arbetet med planering, genomförande, uppföljning och
återkoppling av Dialogkommissionens arbete. Ordförande beslutar, efter samråd
med övriga i presidiet, om:
1

genomörande av möten med Dialogkommissionen,

2

medskick till nämnder och förvaltningar,

3

genomförande av rådslag,

4

disponering av Dialogkommissionens budget och tilldelning av medel för att
realisera inkomna förslag (delegerad beslutanderätt från kommunstyrelsen,
se § 10).

§7
Ledamöterna
Ledamöterna tar ansvar för att delta och vara aktiva i Dialogkommissionens
sammanträden.
Ledamöterna för vidare information om diskussioner, åsikter och förslag från
medborgarna till sina partier och kommunala grupper.

§8
Förvaltningsstöd
Kommunledningsförvaltningen har ett särskilt ansvar att stödja Dialogkommissionens arbete. Förvaltningen ska:
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1

delta vid beredningsmöten och ge praktiskt och administrativt stöd till kommissionen i genomförandet av dialogerna,

2

föreslå och stödja samplanering mellan Dialogkommissionen och andra aktörer, t ex andra myndigheter och civilsamhället,
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3

ge ett operativt kommunikationsstöd i Dialogkommissionens arbete,

4

ge ett stöd i beredning av beslutsunderlag,

5

stödja Dialogkommissionen i områdeskompetens och kunskapsöverföring,

6

samordna berörda tjänstepersoners arbete och stöd till Dialogkommissionen,

7

analysera utvecklingen och säkra att processen för hantering av dialogen och
återkopplingen fungerar,

8

årligen följa upp verksamheten

§9
Övriga nämnders och förvaltningars roll och ansvar

2019-01-01
Ersätter
2017-01-01

1

Nämnderna/förvaltningarna ansvarar för att ta emot, besvara/åtgärda, återkoppla och följa upp frågor, synpunkter och förslag från Dialogkommissionen
inom sina respektive ansvarsområden. Frågor, synpunkter och förslag från
Dialogkommisionen skickas i första hand till respektive förvaltning för besvarande/åtgärd. Frågor, synpunkter och förslag av politisk karaktär eller av
principiell beskaffenhet kan dock även lyftas för behandling i berörd nämnd.
Detta sker i så fall efter beslut av respektive nämnds ordförande.

2

Nämnderna/förvaltningarna tar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras
utifrån Dialogkommissionens medskick.

3

Nämnderna/förvaltningarna ansvarar för att återkoppla till Dialogkommissionen hur de hanterat frågor, synpunkter och förslag som kommit till dem.

4

Nämnderna/förvaltningarna kan äska finansiering eller delfinansiering hos
Dialogkommissionen för att realisera förslag som kommit in via Dialogkommissionen.

5

Nämnderna/förvaltningarna kan välja att sända förslag på tema till Dialogkommissionens dialoger eller frågor för rådslag, om frågan ryms inom ramen
för det som nämnden/förvaltningen beslutar om.

6

Ordförande och övriga ledamöter och ersättare i nämnderna kan bjudas in till
Dialogkommissionens möten.
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Tjänstepersoner kan kallas till Dialogkommissionens möten för att bidra med
sakkunskap inom sitt område.
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§ 10
Dialogkommissionens budget
Kommunstyrelsen ska ha en budget för Dialogkommissionens verksamhet.
Budgeten består av en verksamhetsdel som ska användas för att marknadsföra
Dialokommissionens möten och för att genomföra och återkoppla dialoger och
rådslag. Budgeten består också av medel för att finansiera genomförandet av
synpunkter och förslag som inkommer under fokusperioderna i respektive stadsdel.
Beslut om finansiering av en åtgärd kan ske efter ett äskande från förvaltning eller nämnd till Dialogkommissionen eller genom att nämnderna eller förvaltningarna godkänner ett förslag från Dialogkommissionen som Dialogkommissionen
erbjudit finansiering till. Huvudansvaret för att finansiera åtgärder ligger dock
fortsatt hos nämnderna och deras förvaltningar.
Dialogkommissionens ordförende innehar delegerad beslutanderätt från kommunstyrelsen att, efter samråd med övriga i Dialogkommissionens presidium,
besluta om disponering av Dialogkommissionens budget och tilldelning av medel
för att realisera inkomna förslag.

§ 11
Rådslag
Dialogkommissionen ska genomföra rådslag. Med rådslag menas en process
där invånare konsulteras i frågor som de är engagerade i. Syftet med rådslagen
är att möjliggöra en direkt påverkan för medborgarna i vissa lokala frågor.
Rådslagen bör handla om frågor som direkt berör invånarna. Rådslag ska inte
jämställas med en folkomröstning, eftersom ett rådslag är tänkt att handla om en
avgränsad fråga i en enskild stadsdel. Det ställer därför inte samma krav på representativitet och identifiering av dem som deltar.
Den nämnd eller förvaltning som föreslår ett rådslag ansvarar för att de förslag
som presenteras i rådslaget är genomförbart och har finansiering. Dialogkommissionen avgör sedan om, när och hur rådslaget ska genomföras.
Dialogkommissionen ansvarar för att finansiera administrationen och kommunikationen kring rådslaget. Följande gäller för rådslagen:
2019-01-01
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2017-01-01
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1

Rådslagen ska fokusera på frågor som rör en enskild stadsdel.

2

Valalternativen ska vara väldefinierade, förankrade hos medborgarna och i
förväg utredda och finansierade.

3

Kommuninvånarna ska inför varje rådslag få information om kommunen avser följa resultatet eller om det blir rådgivande.

§ 12
Särskilda bestämmelser
För att Dialogkommissionens närvaro ska märkas i området ska varje stadsdel
stå i fokus en period i taget. Perioderna ska planeras på ett sådant sätt att Dialogkommissionen inte alltid är verksam i en stadsdel under samma period på
året.
Förvaltningarna och nämnderna bör ta tillvara de möjligheter till dialog som Dialogkommissionen ger. Förvaltningarna och nämnderna ska därför så långt det är
möjligt anpassa sin årsplanering efter Dialogkommissionens årshjul. När arbetet
inte kan följa årshjulet är det viktigt att förvaltningarna ändå kommunicerar aktuella frågor i samband med dialogen, så att invånarna får en samlad bild av vad
som är på gång i området.
Stadsdelsdialogerna ska framförallt fokusera på kommuninvånarnas åsikter om
området och frågor som de själva bedömer som angelägna. Dialogen får gärna
beröra aktuella frågor, men ska inte begränsas till frågor som just då står på den
kommunala agendan. Minst ett dialogtillfälle i varje stadsdel ska vara öppet för
medborgarna att ta upp frågor som berör dem, utan krav på att hålla sig till ett
särskilt tema.
Dialogkommissionen kan i undantagsfall besluta att genomföra dialoginsatser i
andra stadsdelar än den som just då står i fokus.
Dialogkommissionen ska möjliggöra ett jämlikt deltagande. Det innebär en strävan mot en så jämlik representation som möjligt av kvinnor och män, olika åldrar,
funktionsförmågor, personer med olika förutsättningar, bakgrunder och erfarenheter.
Lagstadgade samråd enligt Plan- och bygglagen genomförs i särskild ordning.
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§ 13
Dialogkommissionens arbete ska följas upp
Kommunledningsförvaltningen följer årligen upp och utvärderar arbetet med dialogkommissionen.
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