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Grundprinciper för Medborgardialog i Tingsryds kommun 
Grundprinciperna för Medborgardialog i Tingsryds kommun skall vara vägledande för 
när, var och hur kommunens förtroendevalda skall lyssna på och/eller ha dialog med 
medborgarna i kommunen. Syftet med Medborgardialog är att stärka demokratin och 
öka effektiviteten. 
 
1. Medborgardialog är framförallt de förtroendevaldas ansvar och redskap. Det är en 
möjlighet att få större kunskap om medborgarnas värderingar, ett bättre beslutsunderlag, 
nya idéer och ökad acceptans för politiska beslut. Dialogen är en möjlighet för medbor-
garna att få ökad kunskap om kommunens verksamhet och ökat förtroende. Kommu-
nens tjänstemän ska planera för och på olika sätt underlätta dialogen.  
 
2. Nämnderna ansvarar för medborgardialog inom sina respektive verksamhetsområden, 
att initiera, följa upp och tillvarata resultatet. Nämnderna skall 2 gånger per år, i januari 
och i augustimånad, rapportera till kommunfullmäktige hur arbetet med medborgardia-
log fullföljts. 3D projektet (Demokrati Dialog Delaktighet) är ett verktyg till stöd när det 
gäller processen, t ex vid planering, val av metod, genomförande och uppföljning, tom 
2011-08-31. 
 
3. Med medborgardialog menar vi olika sätt att kommunicera med kommunens med-
borgare, det kan t ex vara:  

• att informera om frågor via internet, möten eller annat sätt 
• att lyssna på medborgarnas synpunkter och idéer utifrån öppna frågor  
• att konsultera medborgarna i specifika frågor 
• att ha en ömsesidig dialog 
• att ha en dialog som innefattar inflytande/medbestämmande  

 
4. Medborgardialog skall alltid övervägas i inledningsfasen av ett uppdrag och/eller när 
ett uppdrag ges. Medborgardialog ska finnas med i planen för information och kommu-
nikation i frågan/uppdraget. 
 
5. Medborgardialog skall genomföras vid större förändringar i kommunens verksamhet. 
 
6. Medborgardialog är extra viktigt i kommunala frågor som berör många; t ex frågor 
om boende, planfrågor, landsbygdsutveckling, kultur, skola, vård och omsorg.  
 
7. Nya former och metoder för medborgardialog skall prövas. Användandet av ny teknik 
skall tillvaratas och utvecklas. En ambition är att nå grupper som annars har svårt att 
komma till tals. Erfarenheterna skall utvärderas. 
 
8. Dialogen med kommunens medborgare skall utgå från ”Värdegrunden för Tingsryds 
kommun”: Respekt, Öppenhet, Ansvar, Trygghet och Engagemang. 
 
   


