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Allmänhetens fråga 

Bakgrund 
År 2004 beslutade barn – och ungdomsnämnden att införa en stående punkt 

på dagordningen – ”Allmänhetens fråga”.  Syftet med den åtgärden var att 

åstadkomma en möjlighet till dialog mellan nämnd och medborgare.  

Barn- och ungdomsnämnden är den enda bland facknämnderna i Gävle som 

har använt denna möjlighet. 2013-09-11 fattade barn- och ungdomsnämnden 

beslut om förändring av formerna för ”Allmänhetens fråga” och utbildnings-

nämnden har för avsikt att hantera ”Allmänhetens fråga” på likartat sätt. 

 

 

Tillvägagångssätt – Allmänhetens fråga 

”Allmänhetens fråga” skall vara riktad till utbildningsnämnden och vara 

nämndsekreteraren tillhanda tre veckor innan nämndsammanträde. Den in-

komna frågan diskuteras vid ordförandeberedning inför nämnd. Frågans art 

och karaktär är avgörande för när frågan kan besvaras. Om beredningen anser 

att frågan behöver beredas/utredas innan svar lämnas för nämndens räkning, 

kommer svar att lämnas vid nästkommande nämnd. Om frågan är av enklare 

karaktär kan svaret lämnas tidigare.  

Om frågan behandlas vid nästkommande nämnd gäller följande hantering: 

"Allmänhetens fråga" ligger först på nämndens dagordning. På sammanträdet 

närvarar frågeställaren och ställer själv frågan muntligt alternativt får den 

uppläst av sekreteraren. Ordförande besvarar frågan muntligt och frågeställa-

ren ges möjlighet till replik. Därefter avslutas "ärendet". 

Allmänhetens fråga finns inte längre med som en stående punkt på dagord-

ningen utan endast i förekommande fall. 

 

Andra former för dialog mellan medborgare och politiker på 

nämnds- och förvaltningsnivå 

1. Direktkontakt med utbildningsnämnden kan ske genom personligt 

samtal med ordförande i nämnden eller med någon annan nämndsle-

damot.  
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2. Ett annat sätt att påverka för medborgare kan vara att skicka ett mejl 

eller en skrivelse till Utbildning Gävle (utbildning@gavle.se). Inkom-

mande handlingar diarieförs och beroende på innehåll kan det bli en 

fråga som behöver beredas och eventuellt bli en fråga för nämnden. 

Det är viktigt att ange adressat vid kontakt. Om det är kontakt med 

nämnden dvs. politiken som efterfrågas är det viktigt att ange motta-

gare.  

 

3. Dialogmöten som arrangeras av Utbildning Gävle. Det kan vara dia-

logmöte i ett visst rektors- eller förskoleområde men även dialogmöte i 

en fråga som berör mer än ett område. Den formen är lämplig i vissa 

frågor och den leder till att flera kommer till tals jämfört med arbets-

metoden ”Allmänhetens fråga”. 

 

4. Ett annat sätt att åstadkomma dialog kan ske genom s.k. fokusgrup-

per. De kan hantera frågor av övergripande karaktär som gäller för alla 

inom Utbildning Gävle men även frågeställningar som endast berör ett 

rektorsområde.  

 

5. Webbenkäter förekommer i allt större utsträckning. Allt fler har till-

gång till nödvändig teknisk utrustning. Det är ett snabbt sätt att arbete 

på för att få reda på vad medborgare tycker i en viss fråga. 

 

6. Trygghetsråd kommer att inrättas i åtta stadsdelar. Dessa råd kommer 

att vara ett forum för samtal mellan tjänstemän, politiker och medbor-

gare. I trygghetsråden finns möjlighet att ta upp frågeställningar som 

medborgare upplever är av vikt för stadsdelen/området. 

 

7. Medborgarförslag kan lämnas till kommunfullmäktige. Om förslaget 
avser en sakfråga inom Utbildning Gävle skickar fullmäktige över frå-
gan för handläggning hos Utbildning Gävle.  
 

 
Barnchecklista 
Ärendet har bedömts utifrån kommunens barnchecklista 
 
Gävle den 24 mars 2014 
 
 
………………………………… 
Frank Stoor 
Förvaltningschef 


