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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16
Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande (KS 2020.025)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda arbetsstruktur och 
arbetssätt för att möjliggöra ett ökar invånarinflytande inom kommunens 
verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning
I SCB:s medborgarundersökning framgår att kommunen generellt sett ligger bra till jämfört 
med betygsindex för samtliga kommuner, vad gäller Nöjd-Inflytande-Index. Bland de 
frågeområden som bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare är dock Förtroende och 
Påverkan.
I kommunens strategi för demokratiutveckling, fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-14, 
anges även att kommunen vill öka intresset för de lokalpolitiska frågorna.
Ökade påverkansmöjligheter gällande den kommunala verksamheten kan uppnås på olika sätt.
 
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Uppdrag invånarinflytande

Expedieras till 
Akt
Nämnderna
Kontaktcenter
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Tjänsteskrivelse

Utredningsuppdrag ökat 
invånarinflytande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda arbetsstruktur 
och arbetssätt för att möjliggöra ett ökar invånarinflytande inom kommunens 
verksamhetsområden.

Ärendet i korthet
I SCB:s medborgarundersökning framgår att kommunen generellt sett ligger bra till 
jämfört med betygsindex för samtliga kommuner, vad gäller Nöjd-Inflytande-Index. 
Bland de frågeområden som bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare är 
dock Förtroende och Påverkan.
I kommunens strategi för demokratiutveckling, fastställd av kommunfullmäktige 
2019-01-14, anges även att kommunen vill öka intresset för de lokalpolitiska frågorna.
Ökade påverkansmöjligheter gällande den kommunala verksamheten kan uppnås på 
olika sätt. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________
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