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Kommunstyrelsen 

Val av representant till nätverk för förtroendevalda kring 

medborgardialog och samverkan med civilsamhället 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att utse en representant från den styrande minoriteten och en representant från oppositionen 

att representera Uppsala kommun i SKLs nätverk för förtroendevalda kring medborgardialog 

och samverkan med civilsamhället.  

 

Ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner och regioner till att 

delta i nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera 

användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället (bilaga). Nätverket är 

ett kunskapsnätverk där deltagarna får ta del av forskning inom området, goda internationella 

och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. 

 

Varje kommun och region har möjlighet att delta med två personer. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för att delta i nätverket är 1500 kr/år/person. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 

Stadsdirektör    Biträdande Stadsdirektör 
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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 

Lena Langlet 

Tfn direkt 08-452 79 18 

 

 

 

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är 

intresserade av att utveckla och systematisera 

medborgardialog och samverkan med civilsamhället. 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner och 

regioner till att delta i nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att 

utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan 

med civilsamhället. Medborgardialog används som en del i styrningen, i 

utvecklingen av tjänster för att skapa en effektivare verksamhet samt för att uppnå 

en demokratisk och social hållbarhet. Varje kommun 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 

 

 

 
 

 

Lena Langlet 

Samordningsansvarig demokratiområdet 

Sektionen för demokrati och styrning 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Bakgrund 

 

Att engagera och samverka med medborgarna och civilsamhället genom att skapa 

system för delaktighet, dialog och samverkan har blivit en allt viktigare fråga för 

kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting har under en lång tid 

arbetat med medborgardialog och samverkan med civilsamhället som två 

parallella företeelser trots de stora likheterna. På sikt ser vi att dessa två områden 

kommer att växa ihop allt mer och vi inleder vår väg dit genom att erbjuda ett 

nätverk för förtroendevalda som tar upp båda områdena. 

 

 De allt mer komplexa samhällsutmaningarna som kommuner och regioner ställs 

inför kräver ett inkluderande arbetssätt med såväl medborgare, brukare som det 

organiserade civilsamhället. Civilsamhället har en viktig uppgift såväl som 

röstbärare och utförare av välfärdstjänster. Inte minst är behoven av medskapande 

med medborgare och civilsamhället en central del i kommuner och regioners 

arbete för att utveckla en hållbar samhällsutveckling och sträva mot målen i 

Agenda 2030. 

 

Såväl inom samverkan med civilsamhället och inom arbetet med medborgardialog 

finns ett behov av att systematisera arbetet och koppla det till ledning och 

styrning. Med medborgardialog menar vi de sätt som medborgare, brukare och 

organiserade civilsamhället involveras på olika sätt i beslutsfattande eller 

utformandet av service och tjänster. Samverkan handlar om när civilsamhället 

stöttar och utför välfärdsproduktionen. Samtidigt som det finns en enorm kraft i 

att involvera medborgare och civilsamhälle och de bidrar till demokratin, 

välfärden och den allmänna samhällsutvecklingen krävs att kommunen och 

regionen har ett tydligt, systematiskt och rättssäkert sätt att arbeta för att undvika 

missförhållanden och oegentligheter.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder därför kommuner och regioner att 

med 1-2 förtroendevalda per organisation delta i nätverk för att utveckla 

medborgardialog och samverkan med civilsamhället.  

 

Nätverkets upplägg 

Nätverket ska fokusera på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda 

exempel och erfarenhetsutbyte för att systematisera medborgardialog och 

samverkan med civilsamhället. 

 

Nätverket kommer att träffas fysiskt två gånger per år under fyra år, en gång på 

våren och en gång på hösten. Med första träffen den 17 maj.  
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Nätverket kommer också att erbjudas två webbsända frukostseminarier varje år. 

Efter frukostseminarierna ges möjlighet till chatt med föredragshållaren.  

 

Mål 

Mål för nätverket är att ge kunskap, teoretisk och praktisk, för hur kommuner och 

regioner kan arbeta med medborgardialoger och samverkan med civilsamhället 

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 och systematisera 

medborgardialog och samverkan med civilsamhället. 

 

Tidplan 

Projektet startar 2019 och avslutas 2022. Första träffen i nätverket sker 17 maj 

2019 i Stockholm. Inkommer många anmälningar kommer vi att erbjuda flera 

datum. 

 

Kostnad 

Kostnad för att delta i nätverket är 1500 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  15 april 

Anmälan sker till vi länken HÄR 

 

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

nätverk.  

 

Information & kontakt 

Undertecknade projektledare  

 

Lena Langlet       Nils Munthe           Anders Nordh 

lena.langlet@skl.se    Nils.munthe@skl.se            anders.nordh@skl.se 

08-452 7918      08-4527694              08-452 7435 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14302&CLEAR=yes&REGLINEID=74776&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1
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