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Kommunens styrmodell 
Kommunfullmäktige antog i november 2012 en vision för kommunen. Visionen tar sikte på 
år 2025. Kommunfullmäktige har också beslutat om övergripande mål och strategier för att 
nå visionen. Strategierna förklaras i det strategiska inriktningsdokumentet. Invånardialog är 
en strategierna. 
 
 För att skapa demokratisk legitimitet, tillgodose människors önskan om att bli lyssnade till och 
 tillvarata invånaren engagemang ska kommunen utveckla invånardialogen. En systematisk 
 dialog ökar invånarens kunskap om kommunens verksamhet och de förtroendevaldas ansvar. 
 Dialogen skapar förutsättningar för förståelse för politiska prioriteringar och stärker det sociala 
 kapitalet i samhället och individen. 
 
Systematisk invånardialog 
Invånardialog handlar i grunden om att fånga upp invånarnas kunskaper och idéer och se 
dem som en tillgång för att forma framtiden i Bollebygds kommun. 
 
För att de förtroendevalda ska kunna ta reda på och tillvara invånarnas synpunkter på ett bra 
sätt behöver hela processen med invånardialogen hänga samman med ordinarie system och 
styrning, det vill säga en systematisk invånardialog från början till slut. Därför behöver man 
först vara överens om vilka principer som ska vara vägledande i detta arbete. 
 
Syftet till att arbeta med systematisk invånardialog är ett minskat intresse från medborgare att 
arbeta politiskt medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort. Förr var det vanligare 
att människor var medlemmar i politiska partier och därmed var det lättare för 
förtroendevalda att lyssna på medlemmar och på så sätt få input från samhället. 
Invånardialog handlar idag om att utveckla nya former för inflytande och delaktighet för att 
kunna hantera vår tids utmaningar och ta del av människors engagemang.  
 
Invånardialog innebär inte att den representativa demokratin ersätts med direktdemokrati. 
 
Principer  
1. Vid förslag som direkt berör invånarna och där politikerna ännu inte tagit ställning ska 

invånardialog alltid övervägas. Ställning ska tas till nyttan och syftet med en sådan dialog. 
Resultatet ska redovisas i protokoll. 

2. Invånarnas möjlighet att påverka ska tydligt framgå vid starten av varje invånardialog. 
Medborgarna kan inte avkräva svar och beslut vid dialogen. 

3. Frågans art avgör vilka som är målgrupp för varje invånardialog. Vid genomförandet av 
dialogen ska hänsyn tas till den aktuella målgruppens särskilda förutsättningar för 
deltagande. 

4. Uppsökande arbete för att nå fler skall särskilt övervägas. 
5. Resultatet av invånardialogen ska ingå som underlag för det politiska avgörandet i frågan. 

Resultatet ska även återkopplas till deltagare och invånare i lämplig form. 
6. Deltagande politiker vid invånardialogen representerar Bollebygds kommun. 
7. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos de förtroendevalda i 

nämnder och styrelser.  
8. Invånardialogen måste vara en trovärdig process där resultatet tas om hand. 
9. Processen ska vara flexibel och erbjuda olika former av dialog, på olika tidpunkter och 

olika platser. 
10. När frågan berör flera nämnder måste en nämnd ha huvudansvaret. Den nämnd som 

initierar frågan har huvudansvaret. Kommunens politiska styrgrupp har en samordnande 
roll. 

  


