
 

 

 

 

 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

 

 
Principer för medborgardialog  

Policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: KS 2014/2334 

Dokumentansvarig: Marie Flodin 
Beredande politiskt organ:  Demokratiberedningen  
Beslutad av:  Kommunfullmäktige                                                                                                                                                            

Datum för beslut: 2016-04-21 
Giltighetstid:  2019-12-31 
Handläggare: Marie Flodin  

 
  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOVjpvXpsgCFSTucgodZFwDQg&url=http://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Paverka-kommunen/Principer-for-medborgardialog-i-styrningen/&psig=AFQjCNHomdF0ihqH7b48ZnX67qkHj5x3HA&ust=1443974711986672


 

 

2(2) 

 

Syfte 

Medborgardialog syftar till ett ökat engagemang och ansvar hos medborgarna. Dialogen mellan 
förtroendevalda, tjänstemän och medborgare ska finnas för att skapa en levande demokrati. Medborgarnas 
kunskaper i olika ärenden och tjänstemännens faktakunskaper blir i kombination ett bredare underlag i 
besluten för de förtroendevalda. 
 

Definition 

Medborgardialog handlar om frågor som berör människor i rollen som medborgare eller 
invånare i kommunen. Det kan t.ex. handla om situationen i ett bostadsområde, trafikplanering eller 
byggfrågor. Här kan det många gånger krävas politiska beslut. Det gör de förtroendevalda till viktiga 
aktörer, både som deltagare och som mottagare av dialogens resultat. 
 
I en brukardialog (brukarinflytande) deltar människor i rollen som brukare av en specifik verksamhet 
eller service, t.ex. som elever i en skola. Det innebär ofta att frågan inte kräver politiska beslut och att 
dialogen främst sker mellan brukare och tjänstemän. 
 

Principer 

Flexibilitet  

 Medborgardialog ska föras på olika arenor för att underlätta för medborgarna att delta. Både fysiska 
platser och genom olika digitala verktyg.  

 Dialogen ska anpassas och riktas till aktuell målgrupp. Vi ska sträva efter att nå målgrupper som 
sällan kommer till tals.  

 
Tydlighet  

 Syftet med dialogen och hur resultatet hanteras ska vara tydligt. Det ska också vara tydligt vad man 
kan påverka och vem som är beslutsfattare.  

 
Lyhördhet  

 Politiken och förvaltningen lyssnar in och fångar upp vilka frågor medborgarna vill ha dialog om.  

 Vi ska visa öppenhet inför dialoginitiativ från medborgarna samt uppmuntra och stötta engagemang.  
 
Professionalitet  

 Den som för dialog ska ha kunskap om dialogmetoder och kunna ställa rätt fråga vid rätt tillfälle till 
rätt målgrupp.  

 Medborgaren ska uppleva att dialogen är meningsfull och förståelig.  

 De som arbetar med dialogen ska lyssna och inte föra fram en åsikt.  
 
Kommunikation  

 De som deltar i dialogen ska alltid få information om dialogens resultat.  

 Processen och resultatet av dialogen ska presenteras tillgängligt i olika forum. 
 

 
 


