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Kommunfullmäktige

Invånar- och brukardialog i Bollebygds kommun,
tjänsteskrivelse
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 166 om en ny politisk
organisation från 2015. Fullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag
att se över befintliga råd för medborgar-/brukardialog.
Kommunfullmäktige inrättade 2003-10-16 § 72 rådet för funktionsnedsatta
och pensionärsrådet. Rådet för funktionsnedsatta har organisatoriskt varit
kopplat till kommunstyrelsen och pensionärsrådet till omsorgsnämnden. Båda
råden har av kommunfullmäktige fastställda reglementen som reglerar syfte,
representation samt organisation och arbetsformer. Med tiden har de frågor
som behandlats av råden mer och mer handlat om kommunens verksamhet
till målgrupperna, det vill säga brukarfrågor. Rådens sammanträden (4-5 st)
har varit inplanerade årsvis och därmed inte alltid följt tidplanen för
kommunstyrelsen respektive omsorgsnämnden, vilket medfört att ärenden
inte alltid förts till råden för dialog.
Kommunen har sedan några år tillbaka också ett råd för trygghet och
folkhälsa. Rådet har bestått av representanter från föreningar, andra
myndigheter och kommunens verksamheter. Rådet har varit ett forum för
dialog, men har också fattat beslut om projekt och projektansökningar. Till
rådet har det funnits en utförargrupp (BAT). I det avtal som kommunen har
med Västra Götalandsregionen om det gemensamma folkhälsoarbetet finns
inget krav på att det i kommunen ska finnas ett folkhälsoråd.
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Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det i den nya organisationen krävs
en större tydlighet i ansvar och roller i kommunens invånar- respektive
brukardialog. Den behöver inom vissa delar också bli mer systematisk och
behovsanpassad. Därför föreslås att det fattas ett övergripande beslut om
ansvar och roller. Vidare behöver råden i dess nuvarande form tas bort och för
vissa brukargrupper istället ersättas med råd eller andra forum kopplade till
bildnings- och omsorgsnämnden. Inom förskola och skola regleras det i
skollagen att vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över
utbildningen samt att det vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller
flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom
ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och
vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska
behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Kommunstyrelsen kommer, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för den systematiska
invånardialogen, ta fram principer för dialogen. Det kommer att ske i forum
där samtliga partier är representerade.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Till kommunens förtroendevalda i rådet för funktionsnedsatta och
pensionärsrådet har det utgått arvode, vilket med nuvarande organisation och
fyra möten per år motsvarar en årlig kostnad på ca 40 000 kronor. Till det
tillkommer kostnader för ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst och
resor.
För ärendet aktuella handlingar
- Invånar- och brukardialog i Bollebygds kommun,
kommstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-15.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen ansvarar för kommunens arbete med systematisk

3 (4)

invånardialog och att övriga nämnder/förvaltningar ansvarar för
brukardialogen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige från och med 2015 tar bort
rådet för funktionsnedsatta och kommunala pensionärsrådet samt beslutar att
reglementena för råden upphör att gälla.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger bildnings- och
omsorgsnämnden i uppdrag att i sitt arbete med brukardialog särskilt titta på
forum och metoder för dialog med funktionsnedsatta och äldre samt deras
anhöriga.
Kommunstyrelsen tar från och med 2015 bort rådet för trygghet och folkhälsa.
Det ska fortsatt finnas en utförargrupp med representanter från kommunens
verksamheter. Utförargruppen ska vara kopplad till kommunens
ledningsgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om de sökbara
projektmedel som finns avsatta i verksamhetsplanen för det gemensamma
folkhälsoarbetet med Västra Götalandsregionen. Verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse beslutas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen tar från och med 2015 bort kulturrådet då kommunstyrelsen
inte längre ansvarar för kulturfrågorna.
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