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Kommunstyrelsen 

Inbjudan till nätverk om medborgardialog kring 
verksamhetsresultat 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att delta i Sveriges kommuner och landstings nätverk om medborgardialog kring 
verksamhetsresultat, samt 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att utse projektägare, styrgrupp och projektgrupp för 
nätverksarbetet. 
 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har blivit utvald att delta i Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
nätverk om medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att 
deltagande kommuner ska få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta 
för medborgare att ta del av samt att skapa förutsättningar för att pröva medborgardialoger 
kring mått och resultat. Erfarenheterna från nätverket ska kunna spridas till andra kommuner 
som goda exempel på medborgardialog kring resultat och presentation av dessa.  
 
Projektet startar på strategisk nivå men under arbetets gång ska deltagande kommuner 
involvera en av sina verksamheter. Under projektets gång kommer kommunerna att bjudas in 
till ett antal nätverksträffar. Mellan respektive nätverksträff åtar sig kommunen att driva ett 
eget utvecklingsarbete på hemmaplan. Nätverket startar i april 2018 och avslutas i april 2019. 
Deltagande i nätverket förutsätter att ett formellt beslut fattas i kommunstyrelsen. 
 
Föredragning 
Under de senaste åren har diskussionen om fakta blivit allt mer uppmärksammad, inte minst 
när det handlar om politiska budskap. Att engagera medborgarna, öka tilliten gentemot 
offentlig verksamhet och skapa former för delaktighet och dialog för det lokala samhället blir 
en allt viktigare fråga för kommuner och landsting. Medborgare är intresserade att delta i 
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samhällsdebatten, men utifrån sina förutsättningar och behov. Samtidigt ser kommuner och 
landsting ett allt större behov av att få kunskap om hur dialogen med medborgarna kan 
utvecklas för att stärka ett demokratiskt hållbart samhälle och uppnå en effektiv och 
transparent verksamhet utifrån vad medborgarna uppfattar skapar värde.  
 
Offentlig verksamhet har här ett stort ansvar att tillgängliggöra och skapa transparens kring 
resultat för att säkerställa tilliten och värna vårt demokratiska system. Att enbart publicera 
resultat och fakta är inte tillräckligt, utan det måste ske på ett sätt som blir begripligt och 
intressant för mottagaren.  
 
SKL erbjuder Uppsala kommun att delta i ett nätverk som kommer att arbeta med 
medborgardialog kring verksamhetsresultat.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det är avgiftsfritt för kommunerna att delta i projektet. Eventuella kostnader för utveckling av 
medborgardialog kring verksamhetsresultat under innevarande budgetår tas inom ram. 
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