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§ 10
Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum (TEF/2015:26)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner och översänder tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-16, som svar på kommunledningsförvaltningens remiss.
Sammanfattning

För tre av tekniska förvaltningens enheter gäller att deras uppdragsgivare är
andra förvaltningar inom kommunen. Städservice utför städtjänster på beställning av andra förvaltningar. Teknik och logistik utför tjänster på uppdrag från beställande förvaltningar i kommunen och lokalförsörjning och
fastighet äger fastigheter som i huvudsak används för kommunal verksamhet.
När det gäller VA-avdelningen finns ett behov av information och dialog
med kommuninvånarna. I dagsläget har enheten särskilda samråd vid behov.
Tekniska förvaltningen vill dock påpeka att det är viktigt att den information
och dialog som önskas ibland måste ut väldigt fort, vilket kan vara ett problem eftersom dialogforum sammanträder endast ca fyra gånger per år.
Avslutningsvis kan vi inte nog understryka det som står i dokumentet när
det gäller återkoppling. Det är oerhört viktigt att vi får information om sådant som berör vår verksamhet, även om vi av någon anledning inte är närvarande med någon representant för förvaltningen.
Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till nya riktlinjer för kommunens dialogforum.
Botkyrkas dialogforum har sedan 2007 fungerat som ett politiskt forum där
kommuninvånarna träffar förtroendevalda. Dialogforum är en verksamhet
under kommunfullmäktige. Alla dialogforum, nämnder, berörda förvaltningsverksamheter och kommunala bolag omfattas av riktlinjerna och ska
följa dem och ta ansvar för att riktlinjerna följs.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i
tjänsteskrivelse daterad 2015-02-16.
Yttrande

Sture Nordberg (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2[2]

Tekniska nämnden

Ärende 1:

Särskilt yttrande
2015-03-16
Yttrande över remiss – Riktlinjer för kommunens dialogforum
(TEF/2015:26)

Tullingepartiet välkomnar att Botkyrka kommun tar fram nya riktlinjer för dialogforum. Med detta
särskilda yttrande vill vi redogöra för Tullingepartiets ståndpunkt.
“Medborgarna ska kunna väcka nya frågor, och frågor som är under behandling
i kommunen ska kunna tas upp”, står det i skrivelsen. Detta är positivt eftersom Tullingepartiets
uppfattning är att invånarna ska sätta agendan för dialogforum. Om majoriteten av deltagarna vill ha
en ändring av agendan så ska detta vara möjligt.
Intervjuer och enkäter kan lämpligen användas för att ta reda på vad människor vill diskutera.
Dialogforum riskerar annars att uppfattas som en enkelriktad monolog istället för en dialog som ska
innehålla flera olika infallsvinklar från berörda invånare.
Vidare står det i skrivelsen att “det är viktigt att tillåta vissa debatter på dialogmötena för att
politikernas ståndpunkter ska bli tydliga för medborgarna”. Tullingepartiet har tidigare riktat kritik
mot att dialogforums ledamöter inte får redogöra för sin åsikt när de själva vill. De får enbart göra
detta vid direkta frågor vilket bidrar till en onyanserad diskussion. Dialogen blir stel och styrd när
spontana diskussioner undviks till förmån för ett spikat program. Vi menar att deltagarna och
politikerna bör få uttrycka sig fritt och hoppas därför att dessa riktlinjer är ett steg i rätt riktning.
Enligt de nya riktlinjerna ska återkoppling av dialogresultatet göras till deltagarna och allmänheten
efter varje dialogforum. Men så är dock inte fallet idag. Många gånger lyser återkopplingen med sin
frånvaro.
Under rubriken ”förtroendevaldas roll i dialogforumen” går följande att läsa: ”De politiska partierna
bör utse förtroendevalda i dialogforum som är förankrade i områdesdialogen och har kunskap om
stadsdelen”. Vi delar den uppfattningen men inser samtidigt att alla partier inte har aktiva
förtroendevalda i alla kommundelar. Därför vore det lämpligare om varje partis representation i
dialogforum speglades av valresultatet i just den kommundelen.
Sture Nordberg (TUP)

