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Svar på interpellation om
medborgardialoger
Karolin Lundström (V) har ställt ett antal frågor om medborgardialoger.
Hur kommuniceras resultaten av medborgardialog till invånarna utöver de som har
deltagit i processen?
Alla medborgardialoger samt sammanställning av inkomna synpunkter finns samlade
på denna sida på uppsala.se
Engagera dig och påverka - Uppsala kommun
När redovisas resultaten av medborgardialog, och om detta inte redan sker
regelbundet, varför?
De redovisas på denna sida. Engagera dig och påverka - Uppsala kommun Det finns
inget krav på hur snabbt ett resultat ska sammanställas eller publiceras, men det sker
efter varje genomförd dialog.
Hur (konkret) används resultaten av en medborgardialog till att ge förtroendevalda
ett bättre underlag vid beslut?
Planprocessen kravställer att man ska hantera och redovisa synpunkter vid samråd
Samråd om detaljplan vid ett standardförfarande - PBL kunskapsbanken - Boverket
När intern remisshantering ersätts av beredningskonferenser finns krav på hur de
synpunkter som kommer in från de politiska deltagarna vid konferensen ska hanteras
och biläggas beslutsärendet av styrdokumentet. Beredningskonferens (uppsala.se).
Men ingen rutin finns för hur det i övrigt ska kommuniceras/tydliggöras i
beslutsunderlag kring resultaten av medborgardialoger som underlag för
beslutsärenden. Metodiken vid beredningskonferenser skulle ev vara möjlig även för
andra beslutsärenden.
Finns det en mall som ska användas vid utvärderingen av medborgardialoger, för
att säkerställa att kraven på inflytande, återkoppling, delaktighet, mm har
uppfyllts? Om inte, är det aktuellt att ta fram en sådan?
Någon mall finns inte. Vi ser att Kvalitetspolicyn ställer krav på systematisk insamling,
återkoppling och hantering. Riktlinje för medborgardialog och riktlinje för
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synpunktshantering beskriver olika områden där synpunkter samlas in och hur de ska
hanteras.
Slutligen kan jag ge interpellanten rätt, åtminstone delvis. Vi behöver förtydliga
riktlinjerna kring medborgardialog. När det gäller de flesta ärenden kopplat till
stadsbyggnadsområdet gör vi mycket rätt. Men vi kan absolut förbättra rutinerna
kring övriga dialoger.
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