
 

 

Utbildningsnämnden                                               Särskilt yttrande 

          2015-04-21 

 

Ärende 9:  Yttrande över remiss – Reviderade riktlinjer för dialogforums  

   verksamhet (UF/2015:80) 

 

Botkyrka är en stor och spretig kommun med geografiskt avgränsade orter. Dialogforum som 

projekt har inte lyckats uppfylla sitt syfte. Det är få deltagare på dialogforums möten och många 

anser sig inte kunna påverka de frågor som finns på agendan. Bristen på närdemokrati är en av 

anledningarna till att Tullingeborna vill bilda en egen kommun.   

 

Tullingepartiet välkomnar dock att Botkyrka kommun tar fram nya riktlinjer för dialogforum. Med 

detta särskilda yttrande vill vi redogöra för Tullingepartiets ståndpunkt.   

 

“Medborgarna ska kunna väcka nya frågor, och frågor som är under behandling 

i kommunen ska kunna tas upp”, står det i skrivelsen. Detta är positivt eftersom Tullingepartiets 

uppfattning är att invånarna ska sätta agendan för dialogforum. Om majoriteten av deltagarna vill ha 

en ändring av agendan så ska detta vara möjligt.  

 

Intervjuer och enkäter kan lämpligen användas för att ta reda på vad människor vill diskutera. 

Dialogforum riskerar annars att uppfattas som en enkelriktad monolog istället för en dialog som ska 

innehålla flera olika infallsvinklar från berörda invånare.  

 

Vidare står det i skrivelsen att “det är viktigt att tillåta vissa debatter på dialogmötena för att 

politikernas ståndpunkter ska bli tydliga för medborgarna”. Tullingepartiet har tidigare riktat kritik 

mot att dialogforums ledamöter inte får redogöra för sin åsikt när de själva vill. De får enbart göra 

detta vid direkta frågor vilket bidrar till en onyanserad diskussion. Dialogen blir stel och styrd när 

spontana diskussioner undviks till förmån för ett spikat program. Vi menar att deltagarna och 

politikerna bör få uttrycka sig fritt och hoppas därför att dessa riktlinjer är ett steg i rätt riktning.  

 

Enligt de nya riktlinjerna ska återkoppling av dialogresultatet göras till deltagarna och allmänheten 

efter varje dialogforum. Men så är dock inte fallet idag. Många gånger lyser återkopplingen med sin 

frånvaro.  

 

Under rubriken de förtroendevaldas roll i dialogforumen går följande att läsa: ”De politiska 

partierna bör utse förtroendevalda i dialogforum som är förankrade i områdesdialogen och har 

kunskap om stadsdelen”. Vi delar den uppfattningen men inser samtidigt att alla partier inte har 

aktiva förtroendevalda i alla kommundelar. Därför vore det lämpligare om varje partis 

representation i dialogforum bättre speglades av valresultatet i just den kommundelen.  
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