Om projekt medborgardialogs
bakgrund och uppdrag
Sveriges Kommuner och Landstings projekt Medborgardialog arbetar sedan
2006 med att ge stöd till medlemmarna för att utveckla verksamheten med hjälp
av medborgardialoger. Projektet fokuserar på både demokrati- och
effektivitetsutveckling. Bakgrunden till projektet är beslutet på förbundets
kongress 2011: ”SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla
dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och
verksamhetsutveckling”

Bakgrund till kongressbeslut
Bakgrunden till kongressbesluten är den förändring vi kan se av demokratin i Sverige,
med ett över tid sjunkande valdeltagande där särskilt oroande är de stora skillnader
mellan olika kommuner, områden och valkretsar. Färre och färre blir medlemmar i
politiska partier, förtroendemannauppdraget har blivit mer och mer professionaliserat.
Fler lokala partier har bildats och koalitioner med många partier kan innebära att
partipolitiken blir otydlig för medborgarna.
Denna förändring har inte bara skett i Sverige utan är en internationell trend i hela
västvärlden.
Samtidigt vill svenskarna delta i samhällsdebatten och är intresserade av politiska
frågor. Vi engagerar oss alltmer på andra arenor än tidigare och inte minst de sociala
medierna har blivit mötesplatser. Svenskarna är också alltmer välutbildade.

Sverige Kommuner och Landstings projektarbete
Dessa faktorer utgör bakgrunden till förbundets arbete i projektet och vi ser att
behovet av engagemang på lokal nivå blir allt större och detta är en utmaning för den
lokala demokratin där kommuner och landsting har en avgörande roll.
Vill du veta mer om våra utgångspunkter för utvecklingen av medborgardialogen, så
den kan bli en resurs för förtroendevalda och tjänstemän i styrningen av kommunen
eller landstinget, så kan du ta del av vår skrift "11 tankar om medborgardialog i
styrning".
Medborgardialog som en del i styrprocessen
Fler skrifter om medborgardialog
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