Principer för medborgardialog i Trelleborgs kommun

Medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt för politikerna att lyssna på medborgarna och låta
dem vara med och påverka frågor som medborgarna tycker är viktiga. Ordet
medborgare har i detta sammanhang inget med folkbokföring att göra. Alla
berörda som lever och verkar i Trelleborg kan vara med i dialogen.

Fyra principer

Kommunfullmäktige i Trelleborg har beslutat om fyra principer för hur Trelleborgs kommun ska arbeta med medborgardialoger.

När vi för medborgardialog i Trelleborg

Medborgardialog ska alltid övervägas när det finns ett förslag eller när det
är aktuellt med en större förändring som berör medborgarna i Trelleborgs
kommun. För att medborgardialog ska genomföras måste frågan vara lämplig
för dialog och medborgarnas synpunkter ska vara till nytta. En fråga som är
lämplig för dialog är påverkningsbar och det finns utrymme för politikerna att
beakta medborgarnas åsikter och synpunkter som en del av
beslutsunderlaget.

Hur vi för dialog i Trelleborg

Alla medborgare som är berörda av frågan ska ges möjlighet att delta i dialogen. Det ska vara tydligt hur stort inflytande medborgarna kommer att kunna
få och hur resultat av dialogen ska användas.
Syftet med dialogen bestämmer vilken form av delaktighet som passar bäst.
Tabellen kan vara till hjälp för att visa olika grader av inflytande.

Ansvar för medborgardialogen

De förtroendevalda beslutar om medborgardialog. ResulMedbestämmande
tatet av medborgardialogen ingår som ett underlag för
Inflytande
det politiska avgörande i frågan, men det slutgiltiDialog
ga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid
Konsultation
hos de förtroendevalda i fullmäktige,
nämnder, utskott och styrelser.
Information

Återkoppling och Utveckling

Resultatet av medborgardialogen ska alltid återkopplas till dem som deltagit.
Kommunens arbete med medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas
fortlöpande.
Form av delaktighet

Kännetecken

Medborgaren får

Exempel på metod

Information

Envägskommunikation
Frågor och svar

Veta

Tidning
Webb
Stormöte

Konsultation

Inhämta synpunkter
Ofta punktinsats

Tycka

Enkät
Fokusgrupp
Samråd
Områdesvandring

Dialog

Utbyte av tankar

Resonera

Dialogseminarium
Dialoggrupp

Inflytande

Delaktigt i planering
och genomförande

Vara med och planera
och genomföra

Arbetsgrupp

Medbestämmande

Gemensamt
beslutsfattande

Bestämma

Rådslag

Mer information:
Kommunledningsförvaltningen
Telefon 0410-73 30 00
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Postadress
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Besöksadress
Algatan 13
231 83 Trelleborg

