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Arbetsordning för ö-samråd

Syfte
Öckerö kommun vill ha en dialog mellan kommunen och invånarna genom så kallade
ö-samråd. Ö-samråden är en dialog mellan Öckerö kommun och ö-råden i Öckerö
kommun. Genom dialogen går det att öka samhällsintresset för kommunens frågor
och få en varaktig aktiv dialog med våra invånare.
Dialogen mellan ö-råden och Öckerö kommun inleddes under LUDDE-projektet som
pågick mellan 2000-2002. I Öckerö kommun finns idag tio aktiva
samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller byråd. Varje ö i kommunen har ett ö-råd
eller förening.
För Öckerö kommun utgör ö-råden en samarbetspartner och informationsinstans.
Kommunen kan vända sig till ö-råden i frågor som är av stort allmänt intresse för att
få in synpunkter från kommunens invånare. Ö-råden är även en remissinstans vid
översiktsplanering och större detaljplaner.

Samråd, förankring och information
Ö-samråd ska vara ett organ för samråd och information mellan representanter för öråden i Öckerö kommun och Öckerö kommuns styrelser och nämnder. Information
ska lämnas i form av ärende på föredragningslistan.
Det är både ö-rådens representanter och kommunen som kan lämna in förslag till
ärenden. Det ska vara en ömsesidig dialog mellan ö-råden och kommun.
Ö-samråd är en informationsinstans vid större projekt men även som kontaktyta ut
mot invånarna. Ö-samråden ska ge ö-råden möjlighet att lämna synpunkter på ärenden under beredningen.

Typ av ärenden


Aktuella projekt i kommunen eller verksamheter



Frågor till och dialog med politiker
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Rådets sammansättning
Medverkar från ö-råden


Medlemmar från respektive ö-råds styrelse

Varje ö-råd ansvarar för att utse och anmäla till kommunen vilka personer de har valt
ska representera organisationen i ö-samrådet.
Medverkar på ö-samrådet från Öckerö kommun


Kommunstyrelsens presidium



Kommunikatör



Vid inbjudan: fler politiska representanter



Vid inbjudan: kommundirektör, förvaltningschefer och berörda tjänstepersoner.

Övriga


Vid inbjudan: fler invånare.

Organisation och arbetsformer
Ö-samrådet tillhör organisatoriskt och administrativt kommunstyrelsen. Samrådets
ordförande är en utsedd politiker. Det är politiken som har ansvaret för att leda
dialogen och har ordförandeskapet vid mötena. Politiker föreslår, beslutar om och
genomför ö-samråden. Kommunstyrelsens presidium bereder ärenden inför ösamråden.
Tjänstepersoner har som ansvar att föreslå förslag till ärenden utifrån vad som är på
gång i kommunen. Tjänstepersoner hjälper till med planering, stöd vid
genomförande och med uppföljning.
Två gånger per år arrangeras ö-samråden och två gånger per år arrangeras
”kommundialog”, dit ö-råden och allmänheten bjuds in. Datum för
sammanträdestillfällen för nästkommande år fastställs vid årets sista sammanträde.
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Kallelse till ö-samrådet skickas till representanter för respektive ö-råds styrelse.
Kallelse skickas cirka två veckor innan ö-samrådet. Eventuella ärenden till dagordningen ska skickas in som senast 1 vecka före ö-samrådet.
Minnesanteckningar från ö-samrådet ska redovisas genom protokoll. Protokollet
publiceras på Öckerö kommuns webbplats och skickas även ut till samtliga
representanter via mejl eller brev.
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