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Policy för medborgardialog – som en del i
styrningen
Grunden för den lokala demokratin är den svenska representativa modellen. Medborgarna
väljer regelbundet sina förtroendevalda som representanter, vilket utgör basen för
beslutsfattande och ansvarstagande.
Medborgardialog är en viktig del i Värmdö kommuns styrsystem. Ansvaret för att initiera
medborgardialog vilar på nämnderna. Även i Vision Värmdö 2030 är medborgardialog en
tydlig del i temat ”Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet” varifrån följande citat är
hämtat:
Värmdös utveckling utmärks av delaktighet och dialog mellan
medborgare och kommun. Demokratin vidareutvecklas i takt med
samhället och ungdomars inflytande ökar.

Syfte
Medborgardialog ska komplettera, förstärka och stödja beslutsfattandet. Genom en
strukturerad dialog får medborgarna möjlighet till inflytande och påverkan även mellan
valen.

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. Det kan både röra beslut i nämnder, beredningar eller i kommunfullmäktige.

Principer för medborgardialog
Utgångspunkterna för medborgardialog i Värmdö är att:
•

Medborgarna har som minimum rätt att bli hörda och måste ha verkliga möjligheter att
delta och påverka genom äkta intentioner samt ett tidigt och strukturerat genomförande

•

Utrymme för dialog ska skapas tidigt i uppdrag

•

Samverkan med organisationer, föreningar, råd och näringsliv ska tas tillvara och
vidareutvecklas
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Bakomliggande lagstiftning
Denna policy beslutas av kommunfullmäktige och beslutas med stöd av kommunallagen.
Uppföljning och uppdatering
Kommunikationsenheten ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.
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•

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

Ansvar
De förtroendevalda, i respektive nämnd, initierar dialog med medborgarna i ett särskilt
ärende eller i en särskild fråga. Det är politiken som använder resultatet av dialogen, som en
del av underlaget inför beslut. Förvaltningsorganisationen bistår vid planering och
genomförande. För att medborgardialogen ska bli meningsfull för både deltagarna och
beställarna, måste den ske tidigt i beslutsprocessen.
Det är viktigt att förtydliga att besluten fortfarande fattas av nämndernas ledamöter, som
också är ansvariga för de beslut som tas, men återkoppling ska alltid ske till medverkande i
dialogen.

Medborgare
Medborgarna behöver inte ha direkt anknytning till det aktuella ärendet, utan är fysiska eller
juridiska personer som bor, verkar eller äger fastigheter inom Värmdö som geografisk plats.
Brukardialog och medborgardialog kompletterar varandra, tillsammans med den
partipolitiska dialogen.
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Bakomliggande lagstiftning
Denna policy beslutas av kommunfullmäktige och beslutas med stöd av kommunallagen.
Uppföljning och uppdatering
Kommunikationsenheten ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

