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1. Arbetssätt/projektstyrning
Anna Fritzheimer redogör för en mall avseende projektarbete som kan vara
till hjälp för att få en struktur på arbete med medborgardialog.
Kerstin Lingebrant betonar att politiker och tjänstemän vid utvärderingen av
arbetet bör ställa sig frågan om dialogen bidragit till att öka allmänhetens
förtroende för politikerna och vad politiker och tjänstemän lärt sig av
arbetet.
Claes Hallberg framför att även andra beredningar bör få del av aktuell
arbetsmetod.

2. Enkäter centrumplanen
Mikael Nilsson redogör för centrumgruppens förslag på genomförande av
medborgardialog avseende Centra för kunskap, kultur och fritid.
Under redogörelsen framfördes följande synpunkter och frågor.
-

Det bör hållas öppna möten i alla byar. I vart fall bör en förklaring finnas
till varför just de aktuella byarna valts.

-

Möjligheten att kryssa i ”Simhall” bör tas bort eftersom det kan leda till
förväntningar hos medborgarna som kommunen inte kan uppfylla.

-

Det bör finnas en möjlighet att kryssa i ”ungdomsgård” eller dylikt.

-

Det bör stå ”kulturskola” i stället för ”musikskola” alternativt så ska det
vara en liknande formulering för musikskolan som i exemplen om teater
och dans.

-

Fråga uppkom kring vad en multiarena är.

-

Diskussion fördes kring om även andra ledamöter i VFB än de som sitter
i centrumgruppen ska delta vid de öppna mötena.

-

Diskussion fördes kring hur mycket politikerna ska styra diskussionerna
vid de öppna mötena.

-

Även de fristående skolorna bör få möjlighet att svara på enkäten.

-

Frågan i annonsen om vad kunskap, kultur och fritid är för den svarande
bör stå först.

•

Välfärdsberedningen beslutar att
o medborgardialog om ett Centra för kunskap, kultur och fritid ska
genomföras på det sätt som centrumgruppen föreslagit
o annonsering endast ska ske i Lokaltidningen
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o endast politiker som arbetat i centrumgruppen ska delta på de
öppna mötena. Övriga politiker som önskar delta får göra detta
som medborgare.

3. Reflektioner kring debatt skolplan
Claes Hallberg redogör för de synpunkter som han uppfattade framkom
under debatten. Hans övergripande uppfattning är att kommunfullmäktige
var positiva till skolplanen och dess utformning. Det var positivt att flera
ställde sig i talarstolen för första gången. Negativt var dock att
kommunfullmäktiges presidie valde att ajournera mötet istället för att göra
debatten till ett ärende på dagordningen och att de valde att ha två
beredningsdebatter samma möte.
Claes föreslår att skolplansgruppen upplöses och att välfärdsberedningen
skickar förslaget till skolplan till de politiska partierna och berörda
tjänstemannagrupper för remiss.
Kerstin Lingebrant framför att hon tyckte att det var en fröjd att lyssna på
debatten och att det var ett viktigt steg mot att vitalisera kommunfullmäktige
och göra det till det, inte bara i teorin utan även i praktiken, viktigaste
organet.
Eva Olofsson föreslår att skolplansgruppen ska träffas ytterligare en gång för
att diskutera de synpunkter som framkom vid debatten och ta ställning till
om de föranleder några förändringar i välfärdsberedningens förslag. Först
därefter ska skolplanen skickas ut på remiss.
•

Välfärdsberedningen beslutar att liggande förslag till skolplan ska
skickas till de politiska partierna och berörda tjänstemannagrupper på
remiss. Remissvaren ska behandlas på välfärdsberedningens möte i
september.

4. Övriga frågor
Den 5 maj 2011 är det en utbildning för nyvalda och omvalda politiker
”Varför Medborgardialog och hur gör vi?”. Anmälan lämnas till receptionen
eller till Kerstin Lingebrant senast den 21 april 2011.
Vård- och omsorgsplansgruppen meddelar att de nu har arbetat fram ett
första utkast till vård- och omsorgsplan som de ska lämna vidare till
välfärdsberedningen. De önskar även genomföra en medborgardialog.
Gruppen meddelar också att de gärna tar emot nya gruppmedlemmar.

5. Mötet avslutas

_______________________
Claes Hallberg, ordförande

_______________________
Anna Fritzheimer

