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Inbjudan till nätverk

Medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa
samhällsfrågor
Projektet Medborgardialog inom SKL inbjuder kommuner, landsting och regioner
till nätverk Medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa
samhällsfrågor.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit projekt
Medborgardialog. Projektet har i samarbete med kommuner och landsting i
nätverk arbetat för att utveckla system och metoder för medborgardialog.
Utgångspunkten har varit att dialogen med medborgarna behöver utvecklas för att
skapa en större tillit till det representativa systemet och öka effektiviteten inom
verksamheterna. Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och
dialog för det lokala samhällets utveckling blir en allt viktigare fråga för
kommuner och landsting. Medborgare är intresserade av att delta i samhällets
utveckling men utifrån sina förutsättningar och behov. Den demografiska
utvecklingen innebär att medborgarna måste bli mer kunniga om behovet av
nödvändiga prioriteringar.
Flera av våra nätverkskommuner/landsting/regioner uttrycker också behov av
hantera frågor av mer komplex art där man redan från början kan förutse, inför att
frågan kommer upp på dagordningen, att det kan uppstå konfliktsituationer med
medborgare, intressenter och ev. andra i samhället.
2011 bjöd vi in till ett nätverk för att pröva en modell vi utvecklat tillsammans
med Göteborgs Universitet, Preera AB och internationella medlare. Under de
senaste tre åren har vi arbetat tillsammans med kommuner för att pröva och
utveckla vår modell för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.
Erfarenheterna från piloterna är positiva och upplevs av deltagarna som
framgångsrika.
Samtidigt som vi har prövat i liten skala ser vi att allt fler kommuner, regioner och
landsting brottas med komplexa samhällsfrågor som det finns svårigheter i att
hantera. Vi erbjuder därför kommuner, landsting och regioner att delta i nätverk
för att fortsätta att pröva och utveckla vår modell för medborgardialog i komplexa
samhällsfrågor.
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Mål
Pröva medborgardialog för att hantera och förebygga konflikter i komplexa
samhällsfrågor som tar tillvara kraften för kreativa lösningar från medborgare,
intressenter och andra.
Utveckla och pröva förhållningssätt, principer, system, metodik och metoder för
att hantera processen i medborgardialogen. Tillvägagångssätt som utvinns skall
kunna utgöra en naturlig del av en kommuns/landstings styrningsprocess och i
utvecklingen i utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Målgrupp
Kommuner, landsting och regioner som står inför en situation där man kan förutse
att det kan uppstå en konfliktsituation och/eller där det redan finns en konflikt
med medborgare och andra parter och som godtar inriktning, arbetssätt samt
uppsatta mål inom projektet.
Tillvägagångssätt
Inbjudan till nätverket sker i och med denna information. Vi kommer att välja ut
ett antal deltagare i nätverket genom intervjuer med de som anmält intresse för att
delta i nätverket. För att delta ska man ha ett fall att pröva modellen på.
- Under hösten 2015 sker kunskapsuppbyggnad internt i de
kommuner/landsting/regioner som väljer och blir utvalda att delta.
- 2016- 2017 genomförs arbetet i respektive kommun/landsting/region med
stöd från SKL.
- Våren 2018 utvärderas processerna i respektive deltagares organisation.
I projektet sker även ett samarbete med nationella och internationella experter
inom området som SKL knutit till projektet.
Organisation
Upplägget för nätverket utgår från varje enskild deltagares behov. För att delta ska
beslut i styrelse eller stadsdelsnämnd finnas och förtroendevalda och tjänstemän
ska vara beredda att delta i processen.
SKL erbjuder stöd till deltagande kommuner, landsting och regioner bl.a. med
utbildning och handledning av erfarna processledare för utveckling och
genomförande av strategier för att hantera komplexa samhällsfrågor.
Varje deltagande kommun/landsting/region kommer också att ha möjlighet att
inhandla tilläggsstöd från angivna processledare för individuellt riktad
handledning och metodutveckling.
Varje fall ska dokumenteras, analyseras och presenteras på ett pedagogiskt sätt, så

2 (4)

2015-05-05

3 (4)

att gjorda erfarenheter kan användas som inspiration och kunskapskälla för andra
som står inför liknande processer.
Anmälan
Senast den 12 juni 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 Medborgardialog för att förebygga och
hantera komplexa samhällsfrågor

Kommun/
landsting/region:____________________________________
Kontaktperson:_____________________________________
Titel: ___________________________________________

Telefon:__________________________________________

E-post:___________________________________________
Beskrivning av ”fall” att arbeta med:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Insänds till: lena.langlet@skl.se senast den 12 juni
(alla uppgifter går att skriva direkt i ett mail utan blankett)
Sveriges Kommuner och Landsting
Sektionen för demokrati och styrning
Lena Langlet
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