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Tfn direkt 08-452 79 18

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är
intresserade av att utveckla medborgardialogen.

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner,
landsting och regioner till att delta i nätverk för förtroendevald som är intresserade
av att utveckla medborgardialogen för att stärka demokratin, öka effektiviteten i
verksamheten och för att utveckla ett hållbart samhälle. Varje kommun, landsting
och region har möjlighet att delta med två personer.
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av
forskning inom området, goda internationella och nationella exempel samt får
möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Jag önskar er varmt välkomna att delta
i nätverket.

Vänliga hälsningar

Lennart Hansson
Sektionschef
Sektionen för demokrati och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
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Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som vill
utveckla medborgardialogen
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting startade år 2006 projekt Medborgardialog.
Under de senaste två mandatperioderna har projektet arbetat tillsammans med
kommuner, landsting och regioner i nätverk för att utveckla dialogen med
medborgarna. Bland annat har kunskapsnätverk för förtroendevalda som är
intresserade av att utveckla medborgardialogen varit en del i detta arbete.
Bakgrunden till projektet är att engagera medborgarna och skapa former för
delaktighet och dialog för det lokala samhällets utveckling blir en allt viktigare
fråga för kommuner, landsting och regioner. Den demokratiska utvecklingen är en
utmaning med stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden, få som är
medlemmar i politiska partier samt ett ökat stöd för odemokratiska strömningar.
Därtill har vi medborgare som är intresserade av att delta i samhällsdebatten men
utifrån sina förutsättningar och behov. Utifrån detta ser förtroendevalda i
kommuner, landsting och regioner ett allt större behov av att möjliggöra
delaktighet, inflytande och medskapande för medborgarna i det lokala samhällets
utveckling. En systematisk medborgardialog utgör ett stöd till det representativa
systemet, skapar förtroende och tillit och stödjer en socialt hållbar utveckling.
Erfarenheter från tidigare nätverk visar att de förtroendevaldas roll behöver
stärkas i utvecklingen av medborgardialoger.
Förbundet inbjuder därför kommuner, landsting och regioner att med 1-2 politiker
per organisation delta i nätverk för att utveckla medborgardialoger.
Nätverkets upplägg
Nätverket ska fokusera på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda
exempel och erfarenhetsutbyte.
Nätverket kommer att träffas fysiskt två gånger per år under tre år, en gång på
våren och en gång på hösten.
Nätverket kommer också att erbjudas två virtuella frukostseminarier/år som
webbsänds. Efter frukostseminarierna ges möjlighet till chatt med
föredragshållaren.
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Mål
Mål för nätverket är att ge kunskap, teoretisk och praktisk, för hur kommuner,
landsting och regioner kan arbeta med medborgardialoger som en del i styrningen,
i utvecklingen av tjänster och i utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Målgrupp
Ledande förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner eller
förtroendevalda som har ett särskilt ansvar för att utveckla dialogen med
medborgarna.
Tidplan
Projektet startar mars 2015 och avslutas juni 2018. Första träffen i nätverket
sker i mars i Stockholm. Det finns två datum att välja mellan den 31 mars
och den 10 april. Inkommer många anmälningar kommer vi att erbjuda flera
datum.
Kostnad
Kostnad för att delta i nätverket är 1200 kr/år/person. I detta ingår nätverksträff
inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för
frukostmöten och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar.
Anmälan
Senast den 27 februari 2015.
Anmälan sker till Lena Langlet, lena.langlet@skl.se på bifogad blankett
Vi önskar er varmt välkomna att anmäla er till ett spännande och utvecklande
nätverk.

Information & kontakt
Undertecknade projektledare
Lena Langlet

Kjell-Åke Eriksson

Anders Nordh

lena.langlet@skl.se

kjell-ake.eriksson@skl.se

anders.nordh@skl.se

08-452 7918

08-452 7913

08-452 7435
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ANMÄLAN
Nätverk förtroendevalda - medborgardialog

Kommun/
landsting/region:____________________________________
Namn:__________________________________________
Titel: ____________________________________________
Adress:__________________________________________
Telefon:__________________________________________
Mobil:____________________________________________
E-post:___________________________________________
Fakturaadress: _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Önskar delta datum__________________________________

Insänds till: lena.langlet@skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Sektionen för demokrati och styrning
Lena Langlet
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