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Inledning 
I en kommun utgår allt som sker i verksamheterna i grunden från de lokala 
demokratiska valen, vilka resulterar i en mandatfördelning i 
kommunfullmäktige. Utifrån det tillsätts nämnder och styrelser, och 
politikerna sätter tonen i så väl stora som små frågor. Partierna är därför helt 
avgörande för utvecklingen, och en stor del av partiernas arbete bygger på att 
de har bra kontakt med sina medborgare. Detta kan ske på olika sätt, och inte 
minst via kommunorganisationen. 

I enlighet med fullmäktiges målsättning att Kumla kommun som organisation 
ska arbeta för ökad demokrati och dialog så kan kommunens verksamheter 
med fördel använda verktyget medborgardialog. En medborgardialog är en 
delprocess där kommunen under ordnade former engagerar en förutbestämd 
målgrupp i en viss fråga, beaktar medborgarnas inspel på ett ärligt sätt och 
återkopplar på vilka sätt det aktuella beslutet påverkades. 

En väl genomförd medborgardialog kan resultera i så väl än mer utvecklade 
kommunala beslut som ett ökat inflytande för Kumlas medborgare, men det 
finns ett antal punkter att beakta angående i vilka sammanhang och på vilka 
premisser dialog bör ske. Dessa riktlinjer innehåller dock ingen information 
om vilka metoder som bör användas för att involvera medborgarna på bästa 
sätt, eftersom detta är beroende av situation, fråga och målgrupp och bör 
anpassas för varje dialog. 

1. Dialogen är ett politiskt verktyg 
En medborgardialog är alltid ett inspel eller ett underlag i ett politiskt beslut, 
och därför ska berörd nämnd vara närvarande i dialogen. En dialog sker inte 
enbart inom tjänstepersoners ansvar, utan i samspel mellan nämnd och 
förvaltning. Politisk medverkan sker först och främst genom ett startbeslut, 
liknande planprocessens beslut för samråd eller utställning, där nämnden 
godkänner att en viss fråga går ut till medborgarna för att skapa ett 
beslutsunderlag. Förutom detta medverkar gärna politikerna i själva dialogen 
också, i så väl fysiska som digitala möten med Kumla kommuns invånare. 

 Finns det ett eller flera kommande beslut som är tydligt 
kopplat till dialogen? 

 Är nämnden involverad och redo för dialogen? 
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2. Dialogen kräver resurser 
Att ha en fruktsam dialog med medborgarna kräver planering och bemanning. 
Det är avgörande för kommunens trovärdighet att en dialog ges en viss tyngd 
och utstrålar ett allvar, och även om det ibland rör sig om en liten fråga till en 
liten målgrupp är det viktigt att dialogen löper hela vägen och inte rinner ut i 
sanden. En dialog ska inte starta för lättvindigt. Värt att notera är att den 
verksamhet som berörs av beslutet och dialogen även är den som primärt äger 
och driver dialogprocessen tillsammans med sin förvaltning och sin nämnd. 
Kommunledningsförvaltningen tillhandahåller stöd i alla frågor, men vare sig 
initierar eller utför dialog åt övriga förvaltningar. 

 Har berörd förvaltning någon ansvarig tjänsteperson för 
dialogen? 

 Är de personella och ekonomiska resurserna säkrade? 
 Är någon löpande återkoppling eller avstämning inbokad? 

3. Dialog är inte information 
En grundläggande definition är att ståndpunkter kan förändras genom en 
dialog. Om det beslut som dialogen hör till egentligen inte är öppet för ett 
betydande vägval ska en dialog inte utföras, även om det t.ex. kan framstå som 
en bra del i ett förankringsarbete. Det är viktigt att det är tydligt vilka 
förväntningar en deltagande medborgare ska ha på sin medverkan och 
investerade tid; kan medborgaren påverka är det en dialog och kan den inte 
det handlar det istället om att informera medborgarna om ett beslut som 
kommer att tas. 

 Är det kommande beslutet öppet för påverkan på ett 
meningsfullt sätt? 

4. Frågeställningens utformning 
Vad kommunen vill ha dialog kring kan variera, det kan t. ex. röra sig om ett 
väldigt konkret beslut här och nu; vilket av alternativen till ny lekpark blir 
bäst? Det kan även gälla en mer långsiktig diskussion om verksamheters 
utformning, prestation och resultat; levererar vi bra tjänster, hur ska vi 
förbättra skolresultaten, vad är de viktigaste värdena inom 
samhällsbyggnadsfrågorna, eller hur ska ett äldreboende se ut i framtiden? 
Finns det färdiga alternativ, eller är frågan vidöppen?  Det är därför viktigt att 
man vet vad man frågar efter innan man går ut till allmänheten, både för att få 
reda på det man faktiskt är intresserad av och för att hålla deltagarnas 
förväntningar på sitt inflytande på rätt nivå: 

• Konsultation – medborgarna kan ta ställning till saker 
• Dialog – medborgarna deltar i ett samtal om en fråga (åsikter 

och förståelse åt båda håll) 
• Inflytande - medborgarna är delaktiga hela vägen från att 

identifiera behov till genomförande av ändringar i en tematisk 
fråga 
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• Medbestämmande - politiken delegerar beslut till en annan 
grupp 

 

 Är det bestämt vilket inflytande deltagarna faktiskt har? 

5. Målgrupper och metoder 
Medborgarna är inte en homogen grupp, och ofta berör olika frågor olika 
grupper olika mycket. Det går inte att ha dialog med medborgarna i sin helhet. 
En dialog behöver därför föregås av en sorts grov intressentanalys; vilka 
människor berörs av frågan, hur kraftigt berörs de, och hur involverade är de 
normalt i samhällsfrågor? Det resulterar i en matris där det blir tydligt om 
någon målgrupp behöver extra fokus i dialogen; det kan t. ex. röra sig om 
ungdomar, småbarnsföräldrar, invandrare, boende på en viss geografisk plats 
eller någon liknande aspekt där någon grupp som berörs mycket sannolikt 
inte kommer till tals per automatik eller genom befintliga kanaler. Först då 
kan metod för dialogen väljas, eftersom målgrupperna inte nås på samma sätt. 
Vissa nås i sociala medier, andra nås på torget, somliga kommer gärna till 
stadshuset – alla metoder är bra på sitt sätt och en dialog måste ofta ske på 
flera sätt samtidigt. Det handlar om att experimentera. 

 Finns det en analys av intressenter/målgrupper? 
 Är metoderna valda specifikt utifrån målgruppen? 

6. Kommunikation kring utfallet 
När en dialog är utförd och resultatet har beaktats i ett beslut är det 
avgörande för kommunens legitimitet och fortsatta dialog att det återkopplas 
till samhället och deltagarna. Människor ska kunna veta och känna på vilket 
sätt de blev uppmärksammade och hur de påverkade. 

 Är det bestämt hur dialogen dokumenteras löpande? 
 Hur ska resultatet av dialogen kommuniceras tillbaka? 

7. Utvärdering av dialogen 
Något som lätt glöms bort är att dialogen i sig också bör utvärderas efter att 
beslutet är kommunicerat tillbaka till medborgarna, så att kommunen undan 
för undan kan lära sig vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt just 
här i Kumla. Det är grundbulten i ett systematiskt dialogarbete. 

 Vem utvärderar dialogen utifrån samtliga ovanstående 
punkter? 

 Sprids lärdomarna runt om i kommunen i något lämpligt 
nätverk? 
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