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Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.388
Datum:

Robert Jansson (SD) har inkommit med en interpellation angående införande av e -petitioner.
Nedan följer förvaltningens svar på hans frågor.
1. Finns det idag ett politiskt uppdrag att införa e -petitioner?

Det finns idag inte något specifikt politiskt uppdrag om att införa just e -petitioner. Under förra
mandatperioden var e -petitionsverktyget en detaljutpekad invånardialogsmetod som skulle införas
men så skedde inte.
I vårt inriktningsdokument för kommunstyrelsen 2017 betonas vikten av att demokrati- och
dialogverktyg utvecklas för att säkerställa att invånarna känner att de har verkliga påverkans- och
inflytandemöjligheter. I kommunstyrelsens nämndplan för 2017 redovisas, vid sidan av det politiska
inriktningsdokumentet, att det är viktigt att ortsutvecklingsmötena samt andra kompletterande
former av invånardialog utvecklas så att fler målgrupper kommer till tals och att delaktigheten i ett
antal frågor upplev som reell. För att uppnå detta så jobbar förvaltningen bland annat med att ta
fram en handbok för arbete med invånardialog.
Sett ur detta perspektiv har förvaltningen ett uppdrag att komplettera med nya dialogverktyg efter
behov.
2. Om inte, planerar kommunledningen att ge förvaltningen i uppdrag att införa e -petitioner nu
när de tekniska förutsättningarna snart är på plats?

Det som saknas menar jag är ett ställningstagande mellan medborgarförslag och e-petitioner då
dessa verktyg för påverkan måste anses vara ömsesidigt uteslutande.
Förvaltningen är fortfarande av åsikten att ett e -petitionsverktyg bör införas i Ale kommun.
Orsaken till att förvaltningen har avvaktat i frågan är att det finns flera faktorer som påverkar hur vi
uppnår ett framgångsrikt arbete med invånardialog. Jag förutsätter att förvaltningen under 2017
återkommer till politiken för ett ställningstagande i frågan om medborgarförslag eller e-petitioner.
Det är lätt att stirra sig blind på verktyg och tro att en rad olika verktyg per automatik genererar en
ökad delaktighet bland kommunens invånare. Så är inte fallet. Att ha en rad olika verktyg att
använda som är anpassade efter vilken målgrupp som kommunen planerar att nå ut med en dialog
till, är en viktig förutsättning i arbetet med invånardialog men det finns andra delar som också
måste fungera. Vi har ju tyvärr erfarenhet av exempel på dialoger som genomförts utan tillräcklig
uppföljning eller omhändertagande i organisationen.
Arbetet med att skapa och implementera ett helhetstänk beträffande invånardialog genom policy
för medborgardialog samt utarbetandet av handbok för organisationen har, som tidigare nämnts,
varit prioriterat.
3. När kan en sådan lösning vara på plats?

Besvaras ovan. Men om det blir vägvalet någon gång under senare delen av 2017.
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