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Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse
Parbring (MP) om mobila dialogteam
Den första januari 2021 gick de tidigare stadsdelsnämnderna i Göteborg över i en ny
organisation. Stadsdelarna ansvarade tidigare för områdesutveckling och
medborgardialog. Nu har nämnden för demokrati och medborgarservice fått en ny, utökad
roll för att stärka demokratiarbetet. Varje nämnd har också fått ett utökad uppgift för
medborgardialog.
En av utmaningarna för att nå fram i medborgardialog är att skapa positiva möten med en
mångfald av medborgare, där möten i ögonhöjd är de mest framgångsrika. Inte minst är
det en utmaning att nå de som i hög grad berörs av kommunens verksamheter, men som
inte själva söker sig till forum för inflytande.
Göteborg har en demokratibuss, vi har en “Flygande matta”, som har visat sig vara såväl
uppskattade, som viktiga sätt att möta Göteborgarna på. Med fler mobila dialogteam kan
kontaktytan mellan medborgare och kommun vidgas. Vägar för inflytande som flyttar sig
dit där invånare befinner sig är ett utmärkt komplement till de fasta demokratinaven som
nämnden för Demokrati och medborgarservice är i färd med att inrätta. Ett exempel på
område där ett mobilt arbetssätt kan vara särskilt framgångsrikt är infrastrukturfrågor,
områdesutveckling och frågor som rör den fysiska miljön. Där kan mobila dialogteam,
direkt genom sitt mobila arbetssätt lätt komma i kontakt med fler invånare som rör sig i
de aktuella miljöerna. De mobila dialogteamen skulle också kunna avlasta den ordinarie
synpunktshanteringen, då synpunkter kan fångas upp mer effektivt när det sker i den
miljö som berörs. Cyklande mobila dialogteam som fokuserar på cyklisters villkor i
Göteborg kan vara en lämplig pilotverksamhet.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Nämnden för demokrati och medborgarservice ges i samverkan med Trafiknämnden i
uppdrag att utforma en uppskalningsbar pilotverksamhet med mobila dialogteam, i syfte
att skapa en breddad dialog med invånarna i Göteborg.
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