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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta Policy för medborgardialog.

Yttrande till beslutsförslaget
En levande dialog mellan förtroendevalda och medborgare är en förutsättning för en hållbar demokrati. Dialogen ger medborgare möjlighet att påverka och få insyn i regionpolitiken. Medborgardialog är de förtroendevaldas
ansvar och verktyg.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 11 april 2018 § 32 att återremittera policy
för medborgardialog för att tydliggöra hur resultaten från medborgardialoger
återkopplas till verksamheten.
Eftersom medborgardialog är de förtroendevaldas verktyg för att få ytterligare underlag till sina beslut så avgör de förtroendevalda vad som framkommit i dialogen som ska påverka regionens verksamheter. Det som efter
politiska överväganden har bedömts ska påverka återkopplas genom att det
fattade beslutet delges verksamheten för verkställighet. Policyn har förtydligats i det avseendet under beskrivningen av den övergripande målsättningen
med medborgardialog.

Ärendet
Policy för medborgardialog fastställer de principer som ska gälla vid de förtroendevaldas organiserade dialoger med medborgarna. Policyn utgör det
ramverk som ska följas när medborgardialoger genomförs medan genomförandet ska förtydligas i en handbok.
Policy för medborgardialog gäller för samtliga politiska organ i Region
Norrbotten när medborgardialog ska genomföras. Ordförande i fullmäktige,
styrelse eller nämnd beslutar om medborgardialog ska genomföras som en
del i en beslutsprocess.
Medborgardialog är ett systematiskt samtal där både medborgare och förtroendevalda är delaktiga. Resultatet av dialogen utgör en del av kommande
beslutsunderlag och ska återkopplas till medborgarna.
Medborgardialogen vänder sig till samtliga invånare i Norrbotten och skiljer
sig på så sätt från patient- och brukardialogen som löpande pågår mellan
regionens verksamheter och de personer som nyttjar den specifika tjänsten.
Återkopplingen till verksamheten sker genom att resultaten från medborgardialoger utgör ett underlag i de beslut som ingår i regionens styrning och

ANSVARIG AVDELNING

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP583-382524020-421

0.3

ANSVARIG CHEF
Anneli Granberg

HANDLÄGGARE
Christina Kleemo

Sida 2 (2)

verksamhetsutveckling. Den praktiska hanteringen kommer att konkretiseras
i den handbok som ska utarbetas.
Bilagor:
Policy för medborgardialog
Protokollsutdrag skickas till:
Avdelningsdirektörerna
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