2012-11-19
Allmänpolitiska utskottetFörvaltningsnamn
Avsändare

LJ 2012/ 896

Landstingsstyrelsen

Deltagande i demokratiprojekt ”Utveckling
av styrsystem med medborgardialog”
Landstingsstyrelsen beslutade på sitt möte 2012-08-21 § 134 att godkänna
deltagande i projektet ”Utveckling av styrsystem med medborgardialog” och man
uppdrog dessutom till Allmänpolitiska utskottet att beskriva arbetsuppgifterna och
dess innehåll och återkomma till landstingsstyrelsen om vilka resursbehov som
kan behövas i projektet.
Allmänpolitiska utskottet uppskattar att det behövs ca 20 % av en tjänst som
projektledare för arbetet. Därutöver bör uppgifterna lösas av flera personer på
landstingets kansli och informationsavdelning samt eventuella handläggare för de
ärenden som är aktuella för dialog. Detta förutsatt att arbetet med
medborgardialog får växa långsamt och långsiktigt.
Medel krävs bland annat för lokalhyra etc. inför offentliga möten, arvodering av
deltagande politiker för såväl styrning och planering som deltagande i olika
aktiviteter för medborgardialog, samt för marknadsföring.
Utskottets bedömning är att det rör sig om ca. 300 000 kronor per år beroende på
om mötena blir digitala eller fysiska.
De kan noteras att i huvuddelen av deltagande kommuner och landsting utgörs
styrgruppen av t.ex. Landstingsstyrelsens presidium.
Utskottets förslag är att en styrgrupp bildas med Landstingsstyrelsens presidium,
Allmänpolitiska utskottets presidium, kanslidirektören, representant från
informationsavdelningen och projektledaren och att man därunder bildar en
arbetsgrupp/styrgrupp.
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I övrigt hänvisas till föregående skrivelse från Allmänpolitiska utskottet.

ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET

Tommy Bernevång Forsberg
Ordförande

Lena Bohman Hjelmstedt
Sekreterare

PROTOKOLL
UTDRAG

Allmänpolitiska utskottet §§ 68-80
Tid:

2012-11-19 kl.10.00-15.15

Plats:

Stora Segerstad, Reftele

§ 72
Dnr LJ
2012/
896

Demokratiarbete
Landstingsstyrelsen beslutade på sitt möte 2012-08-21 § 134
att godkänna deltagande i projektet ”Utveckling av
styrsystem med medborgardialog” och man uppdrog
dessutom till Allmänpolitiska utskottet att beskriva
arbetsuppgifter och dess innehåll och återkomma till
landstingsstyrelsen om vilka resursbehov som kan behövas i
projektet.
Ett förslag till svar har utarbetats av planeringsgruppen.
Utskottet diskuterar förslaget till svar angående resurser till
projektet.
Beslut
Utskottet beslutar att svara Landstingsstyrelsen enligt
framlagt förslag.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

Kjell Ekelund

PROTOKOLL
UTDRAG

Landstingsstyrelsen §§ 129-142
Tid:

2012-08-21 13:00-14:20

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 134
Dnr
LJ2012
/896

Deltagande i demokratiprojektet ”Utveckling av
styrsystem med medborgardialog”
Föreligger skrivelse från Allmänpolitiska utskottet angående
deltagande i SKL:s demokratiprojekt ”Utveckling av
styrsystem med medborgardialog”. I sin hemställan föreslår
utskottet landstingsstyrelsen besluta
att godkänna deltagande i projektet ”Utveckling av
styrsystem med medborgardialog” under tre år,
att resurser enligt hemställan avsätts till Allmänpolitiska
utskottets förfogande för att kunna bedriva projektet
Vid ärendets behandling idag föreslås att uppdra till
Allmänpolitiska utskottet och kansliet att beskriva
arbetsuppgifterna och dess innehåll och härefter återkomma
till landstingsstyrelsen om vilka resursbehov som kan
behövas.
Anna-Carin Magnusson påpekar att det är angeläget att
komma igång med projektet och vikten av att Landstingets
kansli är behjälplig med framtagande av vilka kostnader som
detta medför.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag
samt,
att uppdra till Allmänpolitiska utskottet och Landstingets
kansli att beskriva arbetsuppgifterna och dess innehåll och
härefter återkomma till landstingsstyrelsen om vilka
resursbehov som kan behövas.
Utdrag: Allmänpolitiska utskottet
Landstingsdirektören

PROTOKOLL
UTDRAG

Landstingsstyrelsen §§ 129-142
Tid:

2012-08-21 13:00-14:20

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Lena Skaring Thorsén

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 97-106
Tid:

2012-08-14, kl 09:00-11:20

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 100
Dnr
LJ2012
/896

Skrivelse från Allmänpolitiska utskottet
Föreligger skrivelse från Allmänpolitiska utskottet angående
deltagande i SKL:s demokratiprojekt ”Utveckling av
styrsystem med medborgardialog”.
Vid ärendets behandling diskuteras kostnader för
projektanställd samt overheadkostnader. Vid behandling av
ärendet i landstingsstyrelsen den 21 augusti kompletteras med
ekonomiskt underlag avseende kostnader.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Siw Kullbergh
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

2012-06-26
Landstingets kansli
Landstingsstyrelsen

Deltagande i demokratiprojekt "Utveckling
av styrsystem med medborgardialog”
Projektet syftar till att landsting utvecklar system där medborgardialog blir en del
i styrningen av organisationen och utgör ett underlag för kommande beslut. Syftet
är att förändra befintliga styrprocesser på så sätt att medborgardialogen sker
strukturerat och blir en naturlig del i beslutsprocessen.
Arbetet i projektet bygger på kontinuerliga träffar i nätverk. Deltagande
kommuner och landsting kommer också att erbjudas utbildning och handledning
på hemmaplan för tjänstemän och förtroendevalda.
Deltagande kommun/landsting skall utarbeta projektorganisation och utse
projektledare som på hemmaplan har mandat och resurser att driva utvecklingen.
Det skall också finnas en styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstemän
ingår.
Allmänpolitiska utskottet har under våren 2012 ansökt om att få delta i SKL:s
projekt ”Utveckling av styrsystem med medborgardialog”. Men för att
Landstinget skall kunna delta måste följande punkter uppfyllas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut om deltagande skall tas av Landstingsstyrelsen, senast i augusti
En projektledare ska utses som ska ges möjlighet att delta i nätverksträffar
på SKL
Före 15 oktober ska en projektplan inlämnas som ska innehålla SWOTanalys, nulägesanalys och önskat tillstånd om tre år
En styrgrupp med förtroendevalda och ledande tjänstemän skall tillsättas
Uppföljning av projektet ska finnas med i budget och årsberättelse
Projektet förutsätter engagemang från såväl tjänstemän som
förtroendevalda
Projektet skall leda till att medborgardialog används för beredning i beslut,
där besluten och politiken är påverkbara.
Dokumentation ska göras av arbetet i projektet

2012-06-26

•

För genomförandet av projektet torde det krävas särskilda projektmedel,
då arbetet över tid, kommande tre år, motsvarar minst en halvtidstjänst
exkl. overheadkostnader.

Allmänpolitiska utskottets planeringsgrupp vill med ovan nämnda hemställa hos
Landstingsstyrelsen att Landstingsstyrelsen beslutar
att

godkänna deltagande i projektet ” Utveckling av styrsystem med
medborgardialog” under tre år

att

resurser enligt ovan avsätts till Allmänpolitiska utskottets förfogande för att
kunna bedriva projektet.

Tommy Bernevång Forsberg
Ordförande i Allmänpolitiska utskottet

Lena Bohman Hjelmstedt
Sekreterare i Allmänpolitiska utskottet

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsgruppen Allmänpolitiska
utskottet
Tid:

2011-06-26 kl.09.30-11.00

Plats:

Landstingets kansli, sal D

§ 30

Skrivelse till Landstingsstyrelsen ang. resurser till
medverkan i SKL-projekt.
Ordföranden har utarbetat ett förslag till skrivelse angående
deltagande i demokratiprojektet ”Utveckling av styrsystem
med medborgardialog”. Förslaget diskuteras och vissa
ändringar görs. Utskottet lämnar skrivelse till
Landstingsstyrelsen enligt bilaga.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång
Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 1-15
Tid:

2013-01-08 09:00-10:45

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§8
Dnr
LJ2012
/896

Deltagande i demokratiprojekt ”Utveckling av
styrsystem med medborgardialog”
Föreligger skrivelse från Allmänpolitiska utskottet avseende
ekonomiska resurser och tillsättande av styrgrupp för
deltagande och genomförande av ovan rubricerade projekt.
Vid dagens sammanträde tas inga beslut avseende
ekonomiska resurser eller förslag till styrgrupp, förslag
kommer att läggas vid landstingsstyrelsens sammanträde den
22 januari.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

