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Inledning
Vänersborgs kommuns vision är Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Visionen 
vänder sig externt till våra medborgare, turister, företagare och brukare och internt till 
personalen i vår organisation. Visionen bygger på att vi tillsammans skapar den framtid 
som vi vill ha. För att visionen ska bli verklig är det viktigt att skapa former för 
delaktighet och dialog. Ett sätt att öka medborgarnas delaktighet är genom 
medborgardialog. 
Ur ett demokratiskt perspektiv är det av särskild vikt att säkra jämlika förutsättningar 
för att kunna delta i, och påverka, samhällsutvecklingen och skapa tillit till det 
demokratiska systemet. Medborgardialogen ska därför genomföras systematiskt, för att 
fånga och ta tillvara även de perspektiv som annars kanske inte når beslutsfattarna.

Syfte
Policyn anger kommunens förhållningssätt till medborgardialog som del i den politiska 
styrningen och som stöd till den representativa demokratin. Policyn anger de 
grundprinciper och värderingar som ska gälla i arbetet med medborgardialog. Denna 
policy stöds av en handbok som utifrån principerna ger konkreta råd om hur man 
planerar, genomför och följer upp en medborgardialog. Handboken riktar sig både till 
förtroendevalda och till tjänstepersoner.

Definitioner

Medborgare
Medborgare i det här sammanhanget innefattar alla som bor, lever och verkar i 
Vänersborgs kommun, oavsett medborgarskap.

Medborgardialog
För att en medborgardialog ska kunna ske krävs att frågan som ställs är påverkbar och 
att politikerna som ställer den är påverkbara. 
Medborgardialoger innefattar en viss struktur och systematik. Systematiken består i att 
mål, syfte, målgrupp och de deltagandes grad av inflytande är klarlagt innan dialogen 
genomförs, att resultat av dialogen hanteras politiskt samt att återkoppling sker till 
deltagare och till medborgare i stort.

Delaktighet och inflytande
Medborgardialogen innefattar olika grad av medborgarnas delaktighet i dialogprocessen 
och olika grad av inflytande i beslutsprocessen. Graden av delaktighet och inflytande 
avgörs av de förtroendevalda under medborgardialogens inledningsskede.
I Vänersborgs kommun finns olika former av påverkanskanaler inom ramen för det 
representativa systemet. Medborgardialog ska ses dels som ett komplement till 
befintliga påverkanskanaler, dels som ett arbetssätt för den kommunala organisationen 
att få ta del av medborgarnas perspektiv, behov och idéer i utvecklingen av 
lokalsamhället. 
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Principer för medborgardialog
� Medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar
� Medborgardialog är ett verktyg för att öka delaktigheten och inflytandet
� Medborgardialog ska skapa förutsättningar för olika samhällsgrupper att komma 

till tals
� Medborgardialog är ett verktyg för att öka förtroendet för den lokala demokratiska 

processen
� Medborgardialog används för att ta tillvara medborgarnas kompetens, idéer och 

erfarenheter i beslutsprocesser.

Roller och ansvarsfördelning
I vissa frågor har kommunen en skyldighet enligt lag att föra dialog. För att dessa 
dialoger genomförs, ansvarar den nämnd som enligt sitt reglemente har det uppdraget.
Kommunfullmäktige beslutar om mer omfattande kommungemensamma dialoger som 
ska ske inom en treårsperiod i samband med översyn av inriktningsmål. 
Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och genomförande av dessa dialoger.
Kommunstyrelsen kan besluta om att genomföra dialoger i övergripande 
samhällsutvecklingsfrågor. Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna sådana 
dialoger i samråd med övriga nämnder. Nämnder deltar i den utsträckning det är 
motiverat utifrån dialogens ämne och syfte. 
Nämnder ansvarar för att erbjuda olika former av möjligheter för medborgare att 
påverka och ha inflytande i beslutsprocesser när det gäller frågor som rör nämndens 
olika verksamhetsområden. Det gäller såväl initiativ från de förtroendevalda som från 
tjänsteorganisationen och /eller civilsamhället. 
Kommunstyrelsen har ansvar för att tillse att det finns en organisation som stödjer och 
samordnar arbetet med medborgardialog. 

Uppföljning och utvärdering
Policyn följs upp inom ramen för ordinarie ekonomi- och verksamhetsuppföljning i 
samband med årsbokslut. 


