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anders.nordh@skl.se 14 november 2012



Center för eSamhället



3

Kongressbeslut 2011

"SKL skall stödja medlemmarna i 
arbetet med att utveckla dialogen 

med medborgarna och att integrera 
resultat i styrprocesser och 
verksamhetsutveckling. "
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• Medborgarna är kunniga och kan bidra

• Det krävs ett trepartsamarbete för 
att skapa det goda samhället

• Demokratins utveckling och medborgarnas 
förändrade livsförutsättningar kräver förändrade 
metoder för att skapa engagemang

Våra utgångspunkter
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Tillväxt i kommunal verksamhet
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Demografins krav

Utrymme med oförändrad skatt



http://www.adbusters.org/campaigns/occupywallstreet


8

Många arenor…

http://www.youtube.com/watch?v=fpkgSu27ch0
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/watch?v=GIhcL8K4shg&feature=related
http://bambuser.com/
http://blogg.se/
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Nya aktörer…
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Demokratiaktör
1.Lärande
2.Legitimitet
3.Förståelse för 
prioriteringar
4.Transparens 

Serviceaktör
1.Tillhandahålla 
tjänster
2.Fördela resurser
3.Följa upp kvalitet  
4.Kravställare



Har vi 
medborgarfokus

eller
medborgarens fokus



Kundens fokus

12Källa Sverigestudien 2012
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Värdering
Placering 

- 
Rådand 
e kultur

Placering - 
Önskad
kultur

Medborgarinflytande 40 15

Kund/brukarsamarb 
ete

74 29

Kund/brukardialog 47 36

Medarbetare i 9 kommuner



1.Är frågan påverkbar?

2. Är jag/vi som beslutsfattare
påverkbar/a?

Frågor som kräver ett  ”Ja”



Medborgardialog som del i 
styrningen
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Webbsänd mer än KF-möten



Medborgarpaneler

http://eskilstuna.se/templates/Page____192468.aspx
http://www.lj.se/index.jsf?nodeId=35645&nodeType=13
http://www.jll.se/politikochinsyn/epanel/svarfranepanelennovember2011.4.546db4113416e70497800095.html
http://importal.imcms.net/


Fånga medborgare ute på stan
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Kommunicera via kartan
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Kartan som dialogverktyg

Barn-Gis i Hällefors

Webbdialog i Botkyrka



E-petitioner – fånga medborgares idéer

http://initiativet.malmo.se/epetition_core/
http://demokratikanalen.ltv.se/
http://www.kinda.se/omkinda/dialog/kindaforslaget.4.15d681ec1333ee90dcf80003330.html
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/dialog/eforslag/aktuellaeforslag.htx
http://epetition.haparanda.public-i.tv/epetition_core/community/petitions


100 signaturer 
tas upp som ett ärende

Alla får återkoppling 

30 signaturer  
tas upp som ett ärende

Alla får återkoppling 

http://demokratikanalen.ltv.se/
http://epetition.haparanda.public-i.tv/epetition_core/community/petitions
http://initiativet.malmo.se/epetition_core/
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Öppenhet - transparens
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Medborgarbudget  i 
världen
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Samråd offentliga finanser

http://www2.redbridge.gov.uk/cms/the_council/about_the_council/redbridge_conversation_2012.aspx


1 – ”Lilla torget” 2 – Medborgarnas förslag

3 – Experternas förslag 4 – Augusti 2011 

Avesta kommun



5 – Juni 2012 
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Kommer att konsultera 
medborgare 
om hela budgeten.

http://demo.nordicpeak.com/budgetsimulatorn-skl/kultur-fritid/medborgare/add/15
http://orsa.medborgarbudget.se/kommunbudget/medborgare/add
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Visual budget 

http://demo.nordicpeak.com/visualbudget2/visualbudget/budgeting/addbudget/1
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Initiativ inom programområdet
Demokrati och delaktighet


 
”Anslagstavla” för att dela öppna lösningar ( fixamingata)


 

Elektroniska val, digitalisering av valadministration


 

Digitala dagordningen


 

Modererade forum för dialog


 

Guide för att välja dialogverktyg


 

Visualisering


 

Digidel-kampanjen



Våra verktyg för dialog

http://www.chimp.se/
http://demo.nordicpeak.com/visualbudget/visualbudget/budgeting/addbudget/1


anders.nordh@skl.se

www.skl.se/medborgardialog
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