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Principer för medborgardialog
Syfte
Medborgardialog ska komplettera, förstärka och stödja beslutsfattandet.
Genom en strukturerad dialog får medborgarna möjlighet till inflytande och påverkan,
även mellan valen.
Insynen i den kommunala beslutsprocessen ska förbättras och kunskapen samt förståelsen
för det politiska systemet ska öka.
Förtroendevalda ska få ökad insikt i medborgarnas synpunkter och önskemål genom att
faktaunderlag i beredningarna kompletteras med resultat från medborgardialoger.
Definition
Medborgardialog som en del i styrningen innebär att aktivt använda en strukturerad dialog
mellan politiker och medborgare som ett tydligt inslag och underlag inför beslut i
kommunen, såväl i direkta möten som i andra former. Det kan både röra beslut i nämnder,
beredningar eller i kommunfullmäktige.
Målbild:
 Bättre tillit till det politiska systemet.
 Större förståelse för demokratins arbetssätt och villkor.
 Bredare/bättre underlag i beredningen inför politiska beslut.
Principer för medborgardialog
 Medborgardialogen är de förtroendevaldas ansvar och verktyg.


Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos de förtroendevalda i fullmäktige,
nämnder och styrelser.



Medborgardialog ska alltid övervägas i samband med startfasen av ett uppdrag som direkt
berör kommuninnevånarna. Ställning ska tas till nyttan, påverkbarheten och syftet med en
dialog.



Medborgare eller politisk församling kan föreslå ett ämne för medborgardialog.
Styrgruppen för medborgardialog ansvarar och beslutar om genomförandet.
Beslut om medborgardialog ska alltid förankras hos kommunledningsgruppen.



Medborgarna ska i samband med dialog ges goda förutsättningar att kunna delta.
Uppsökande arbete för att nå fler ska övervägas. Detta innebär att processen ska vara flexibel
och erbjuda olika former av dialog, vid olika tidpunkter och på olika platser.



Barn och ungdomars möjligheter att delta i medborgardialog ska förbättras.



Tydlig information kring den aktuella frågan ska ges till deltagande medborgare och resultatet
av dialogen ska återkopplas till medborgare som deltagit.



Medborgarna ska vid varje medborgardialog informeras om vilken grad av inflytande de
kommer ges i dialogen samt hur åsikter och synpunkter kommer att behandlas.



Processer, metoder och kompetens för medborgardialog måste ständigt utvärderas och
utvecklas.
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