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Kommunstyrelsen

Medborgarnas delaktighet ska öka
Värmdö kommun ska arbeta aktivt med att på olika sätt öka medborgarnas möjlighet till
inflytande och delaktighet i kommunen. Målsättningarna uttrycks i Vision Värmdö 2030 och i
inriktningsmål för gällande mandatperiod:
”Värmdös utveckling utmärks av delaktighet och dialog mellan Medborgare och
kommun. Demokratin vidareutvecklas i takt med Samhället och ungdomars
inflytande ökar”
– Vision Värmdö 2030
”Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och
därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialog”
– Inriktningsmålet Inflytande och dialog 2014-2018
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av den kommunala demokratin.

Värmdö medborgarpanel – ett verktyg för ökad
delaktighet och inflytande
Värmdös medborgarpanel är en fast grupp medborgare med vilken kommunen ska stämma av
viktiga frågor om kommunen och kommunens verksamhet. Panelens medlemmar får med
jämna mellanrum tycka till i frågor som initierats av kommunen. Panelen svarar anonymt på
kommunens frågor via företrädelsevis webbenkäter.
Panelen är ett av de verktygen/vägar kommunen tillhandahåller för att möjliggöra för
medborgaren att ha inflytande över och vara delaktiga i kommunens utveckling. Genom
panelen kan politiken och förvaltningen ta reda på vad värmdöborna tycker i olika frågor och
därigenom förbättra och bredda underlaget inför politiska beslut. Vidare kan panelen vara ett
verktyg för verksamhetsuppföljning.
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Genom att involvera medborgare i frågor som intresserar dem kan medborgarnas delaktighet
och intresse i kommunens utveckling öka, liksom dialogen kommunen och medborgaren
emellan.
Föreliggande riktlinje reglerar hur kommunens medborgarpanel ska vara sammansatt och
fungera under den tid panelen är aktiv.

Panelsammansättning
Värmdö kommun medborgarpanel bör bestå av minst 450 värmdöbor från 15 års ålder.
Panelen ska sträva efter att vara representativ gentemot Värmdös befolkning avseende främst
ålder och kön. Om antal panelmedlemmar faller under 450 bör nyrekrytering till panelen
genomföras. Över tid bör hela eller delar av panelen bytas ut. Panelsammansättning bör följas
upp årligen.

Genomförande och ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll av panelen samt att panelen tillfrågas regelbundet.
Lämpligt antal frågeomgångar per år är 4-6. Minst 2 frågeomgångar per år ska genomföras.
Lämpligt antal frågor per frågeomgång beror av frågornas karaktär.
Kommunstyrelsen och nämnder föreslår årligen frågeställningar som ska ställas till panelen.
Två frågeomgångar per år är reserverade för frågor från nämnderna. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar om slutgiltig formulering av frågor inför alla utskick till panelen.
Resultat från en frågeomgång ska bearbetas och analyseras. Resultat från frågor ställda av
nämnder delges berörd nämnd. Frågeställaren har ett ansvar att informera om hur resultatet
ska användas i det fortsatta arbetet.
Resultatet från respektive frågeomgång återkopplas till paneldeltagarna skyndsamt.

Frågor till panelen
Utgångspunkten är att all kommunal verksamhet kan vara föremål för frågor till
medborgarpanelen. Vidare kan panelen vara ett verktyg för att samla in medborgarnas
attityder om kommunen i stort.
Panelen syftar till att utveckla och förbättra kommunen. Frågor som ställs ska således syfta till
att förbättra/utveckla ett område, en tjänst eller ett arbetssätt eller syfta till att genom
insamling av panelens attityder och synpunkter bredda underlag inför politiska beslut.
Resultatet från en frågeomgång ska föras in i de framtida processerna för beslut i frågan.
Frågor om ämnen som befinner sig tidigt i beslutsprocessen ska prioriteras framför frågor som
enkom ställs i uppföljningssyfte.
Ämnen/projekt som är föremål för frågor till panelen ska väcka intresse hos medborgarna.
Frågorna ska vara meningsfulla och med ärligt uppsåt och det ska finnas en vilja att lyssna till
svaret.
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Exempel på ämnen som kan vara föremål för frågor till panelen är; aktuella utbyggnadsplaner,
trygghetsfrågor, tillgänglighetsfrågor, förslag på kultursatsningar, framtidsvisioner, möjlighet
till inflytande, kommunens miljöarbete etc.
Frågor kan ha fasta eller öppna svarsalternativ.

Uppföljning
Riktlinjer för medborgarpanel ska följas upp årligen av kommunstyrelsen i samband med
årsbokslutet.
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