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Inbjudan till nätverk för Medborgardialog som stöd i
platsutveckling.
Bakgrund
Under mandatperioden 2010-2014 samarbetade Projekt Medborgardialog med
kommuner i ett nätverk kring att utveckla medborgardialog i planprocessen. Detta
utifrån önskemål från flera kommuner om stöd i utvecklingen av tidiga
medborgardialoger i plan- och byggprocesser. Syftet var att utveckla och pröva
medborgardialoger i ett tidigt skede och innan själva samrådsförfarandet.
Internationella och nationella erfarenheter visar att utvecklingsprocesser av
geografiska områden handlar allt mer om att skapa värde, det handlar om
platsutveckling för att människor ska vilja bo och leva på ett visst ställe och att
möjliggöra socialt och demokratiskt hållbara platser. Den sociala och
demokratiska hållbarheten bygger enligt forskningen på tre centrala värderingar
som måste balanseras. Det handlar om ett samhälle som kan skapa säkerhet,
rättvisa och ge utvecklingsmöjligheter för sina invånare. För att utveckla platser
behöver fokus ligga på att skapa balans mellan dessa tre värderingar. Dialogen
med medborgarna i detta blir därför centralt. Dialog om platsens utveckling måste
fördjupas till att handla om vad som skapar värde och hur den kan utvecklas
tillsammans med invånarna. Det finns en stor utvecklingsmöjlighet i detta och där
system för medborgardialoger kan vara ett stöd för att utveckla den hållbara
platsen.
SKL inbjuder därför kommuner till nätverk för att utveckla system och metoder
för medborgardialog i platsutveckling.
Mål med projektet
Att kommuner prövar och utvecklar medborgardialog som stöd i platsutveckling
för utvalda områden i respektive kommun.
Målgrupp
Kommuner som vill pröva och utveckla medborgardialoger i utveckling av
områden, detta kan både vara befintliga områden som ska förändras eller nya
områden som är under utveckling.
För att delta i projektet ska det finnas ett kommunstyrelsebeslut och en idé om
område för utveckling. Kommunen ska tillsätta en styrgrupp för projektet och utse
en projektledare som har förtroende inom den kommunala organisationen och
mandat att driva utvecklingsprocessen. För att arbete med ett lokalt
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utvecklingsarbete behöver också en arbetsgrupp utses i kommunen med olika
kompetenser.

Tidsplan
Nätverket startar under november/december2015 och pågår till december 2017
med utvärdering under våren 2018.
Fas 1 – intern kunskapsutveckling i kommunerna för att förbereda processen
Fas 2 – utveckla prototyp för lokala system och prova medborgardialoger
Fas 3 – lärande och fortsatt utveckling och genomförande
Fas 4 – erfarenhetsspridning och utvärdering
Kostnad
En avgift kommer att tas ut för deltagande i projektet med 5 000 kr per kommun
och per år 2016-2017.

Anmälan
Senast den 15 november 2015.
Anmälan sker till Anders Nordh via e-post, anders.nordh@skl.se

Vi önskar er varmt välkomna att anmäla er till ett spännande och utvecklande
nätverk.
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