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INTERPELLATIONSSVAR: ”GÄLLANDE BEREDNING FÖR INVÅNARDIALOGS UPPDRAG”
Interpellanten Mohammed Rashid (M), ställer en fråga om beredningen för
invånardialogs uppdrag:


Vad beror det på att man under 2017 inte har fått några uppdrag i
beredningen för invånardialog?

Beredningen för invånardialog har uppdraget:
•
•

att följa demokrati- och invånarfrågor i syfte att stödja fullmäktiges
ledamöter i rollen som invånarföreträdare
att utveckla formerna för invånardialog samt löpande hantera de kanaler för
invånardialog som regionen beslutat att använda (demokratikanalen och
invånarpanelen)

Beredningen ska ansvara för att genomföra invånardialog i de frågor som beslutas av
regionfullmäktige eller regionstyrelsen. Beredningen ska utifrån genomförd
invånardialog lämna förslag till regionstyrelsen.
Demokratikanalen är en kanal för invånardialog och där lämnas förslag från invånare.
Invånarpanelen har lagts ner i nuvarande form och ett uppdrag finns om att hitta ett
alternativ till ”e-panel”.
Beredningen har under åren genomfört dialoger som rör ”Fri sjukvård 85+”, samt
”Hälso- och sjukvård 2025”. Tjänstemannaorganisationen har under 2017 varit inne i
en rekryteringsprocess kopplat till beredningen för invånardialog, men under hösten
kommer en invånardialog kopplat till revideringen av Kulturplanen att ske. Bland de
regioner/landsting som bedriver invånardialog, har Region Västmanland lyfts fram
som ett bra exempel.
Beredningen och tjänstemännen har under åren haft dialog med olika verksamheter
för att hitta frågor att föra dialog om. Det gäller dock att hitta områden som är
påverkbara för invånare och det innebär att dessa måste identifieras i ett tidigt skede
i processen. Det behöver också vara en tydlig problemställning.
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Det finns gott om kunskap inom regionen om verktygen för invånardialog, men
kärnfrågan är hur invånardialog kan bli en naturlig del i regionen styrprocess. För att
hitta ett arbetssätt som motsvarar dessa kriterier, pågår en genomlysning. Den ska
klargöra hur vi som region kan fånga upp tänkbara frågeställningar i tid, som
möjliggör en bättre systematik i det förberedande arbetet.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Denise Norström (S)
Regionstyrelsens ordförande

