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VÄLKOMMEN TILL FALU DIALOGGUIDE
En stor kommun behöver en stor och framför allt
stark demokrati, så att varje röst inte bara räknas på
valdagen – utan hörs varje dag. Deltagande demokratier med aktiva medborgare som känner sig hörda
och kan påverka uppfattas som hållbara, kunniga
och legitima demokratier. Dialogen är en nödvändig
förutsättning för kloka beslut och detta gäller mer än
någonsin i vårt komplexa och mångfaldiga samhälle
med flera och delvis överlappande demokratiarenor
(Falun, Dalarna, Sverige, Europa och världen).
Därför antog Falu kommunfullmäktige under 2015
plattformen ”Demokratikommun 2020” och inrättade en ny val- och demokratinämnd (med representanter från samtliga partier i fullmäktige), som har
det övergripande ansvaret för den lokala demokratipolitiken. Dessutom formulerades målsättningen att
Falun ska bli ”bäst på medborgardialog”.
Falu Dialogguide är ett steg på vägen. Denna vägledning till medborgardialoger har tagits fram av valoch demokratinämnden i samarbete med kommunens nämnder, styrelser och bolag samt Högskolan
Dalarna. Dialogguiden kompletterar styrdokumentet

”Demokratikommun 2020” och medborgarvägledningen ”Falu Demokratipass” och riktar sig i första
hand till den politiska organisationen och förvaltningen i kommunen - men ska också ses som viktig
information för den breda allmänheten samt externa
intressenter i Falu kommuns långsiktiga demokratiarbete.
Med stöd av Falu Dialogguide får kommunens
dialoger med medborgarna en tydlig metodisk och
tillförlitig ram. Guiden ska ses som en inbjudan,
uppmuntran och ett stöd till alla förtroendevalda och
medarbetare i kommunen. Den anger gemensamma
spelregler till strukturerade och meningsfulla medborgardialoger som
ska bidra till ett Falun – som det
formuleras i ”Demokratikommun
2020” – där ”makten hela tiden
utgår från och återkopplas till
medborgarna”.
Bruno Kaufmann, ordförande,
val- och demokratinämnden
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DEL 1
VÅRT FALUN
Medborgardialogen är ett komplement till den representativa lokala demokratin och ett samspel mellan
förtroendevalda och tjänstemän. Kommunen är en
politisk organisation som har kommunfullmäktige
som högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder
och samordnar det praktiska arbetet i kommunen,
det tjänstemannaorganisationen utför. Övriga kommunala nämnder samt de kommunala
bolagen fattar sina beslut självständigt, men

kommunstyrelsen har uppsikt över deras verksamhet.
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi. Val- och demokratinämnden, som ansvarar för Falu kommuns demokratipolitik, står under
kommunfullmäktige och får sitt uppdrag därifrån.

Organisationsschema för Falu kommun

Organisationsschema för Falu kommun.

Kommunrevisionen

Valberedningen

Gemensamma
nämnder

Socialnämnden
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Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunala bolag:
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Falu Energi & Vatten AB
Kopparstaden AB
Lugnet i Falun AB
Västra Falun Fastighets AB
Frauenzimmer AB
Skid VM i Falun 2015 AB

Kommunfullmäktige

Val- och
demokratinämnden

Kommunstyrelsen

Kommunalförbund:
Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM

Överförmyndare

Kultur- och
fritidsnämnden

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsnämnden för
bygg- och miljöfrågor

Nämnd för alkohol, tobak, livsmedel och receptfria läkemedel
Nämnd för
upphandlingssamverkan

Utvecklingsutskottet

Ledningsutskottet

Serviceutskottet

Verksamhetsutskottet

Förhandlingsutskottet

Hjälpmedelsnämnden i
Dalarna
Språktolknämnden i
Dalarna
Nämnd för
löne- och
pensionsadministration
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Majoriteten 31 mandat:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Miljöpartiet

I Falu kommunfullmäktige
sitter 61 ledamöter tillhörande
9 olika partier.

MANDATFÖRDELNING EFTER VALET 2014

Oppositionen 30 mandat:
Moderaterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Falupartiet
Kristdemokraterna

20
7
4

KOMMUNALRÅD

13
5
5
4
2
1

Susanne Norberg (S)
Jonny Gahnshag (S)
Joakim Storck (C)

OPPOSITIONSRÅD
Mikael Rosén (M)

FALU KOMMUNS BUDGET (2016)
En medborgardialog kan både
gälla en fråga som redan har
en beslutad budgetram eller en
fråga där medborgardialogen
i sig påverkar budgeten. Men
all medborgardialog måste ta
hänsyn till kommunens samlade budget, vilket ytterst är den
ram som finns för verksamheten att förhålla sig till.

Ett ärendes gång
Medborgardialogen kan ske i olika steg i en ärendeprocess, antingen under beredningen av ärendet
eller i samband med ett beslut. Varje ärendeprocess
ser olika ut, men det finns några steg som de flesta
ärenden går igenom.
1. En handling kommer in till kommunen, centralt eller till någon förvaltning. Det kan vara en
skrivelse från en myndighet, en organisation eller
en privatperson, till exempel i form av ett medborgarförslag eller ett folkinitiativ. Det kan också
vara en motion från en förtroendevald.
2. Handlingen diarieförs och blir en allmän handling.
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Barn och utbildning (39 %)
Socialtjänsten (18 %)
Omvårdnad (21 %)
Övrig gemensam verksamhet (11 %)
Miljö- och samhällsbyggnad (5 %)
Kultur och fritid (6 %)

3. Ärendet bereds, det vill säga ett underlag för
beslut tas fram, av en eller flera tjänstemän som
kan frågan. Om det är komplicerat kan flera
förvaltningar bli inkopplade.
4. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut.
5. Politikerna i berörd nämnd diskuterar och tar
beslut om ärendet. Vissa ärenden går vidare för
beslut i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige.
6. Politikernas beslut skrivs in i ett protokoll. De
som berörs av beslutet får en kopia på det.
7. Tjänstemännen ser till att beslutet genomförs.

DIALOGEN – DEMOKRATINS KÄRNA
Dialog kan föras på olika sätt
Politikerdialoger pågår ständigt genom de politiska
partierna, deras ombud och förtroendevalda, medlemmar och intresserade invånare. Det sker genom
spontana och organiserade möten i vardagen – och
intensifieras inför allmänna val och folkomröstningar. I Falu kommun finns många politiska partier,
varav nio är representerade i kommunfullmäktige.
Brukardialoger är kanske den vanligaste dialogformen i Falu kommun där representanter för kommunorganisationen och kommuninvånare möts. Vid
dessa dialoger deltar människor i rollen som användare av en specifik verksamhet och samtalen handlar
ofta om hur kvaliteten ska förbättras eller utvecklas.
Dessa frågor kräver ofta inte några politiska beslut.
Därför förs dialogen främst sker mellan medarbetare
i kommunorganisationen och brukare.
Organisationsdialoger handlar om strukturerade
möten och samtal för att tillvarata specifika gruppers synpunkter. För detta ändamål finns olika råd i
Falu kommun (till exempel funktionshinderråd och
pensionärsråd) samt regelbundna träffar runt om i
kommunen (landsbygdsrådet). Dessa dialoger förs
mellan representanter för olika intresseorganisationer
och förtroendevalda och stöds av kommunmedarbetare som bidrar med fackkunskap.
Remissdialoger är ett klassiskt dialogverktyg i
svensk demokrati, som går ut på att hämta in synpunkter och ställningstagande från berörda grupper,
organisationer och individer i första hand i skriftlig
form. Som en variant av remissdialogen finns dessutom lagstiftade samrådsmöten som ofta används i
större planärenden.

Falu Dialogguide handlar om en vägledning för
medborgardialoger i vår kommun. Med en medborgardialog menas en politiskt beslutad, planerad och
strukturerad dialog som initieras och arrangeras av
kommunorganisationen och riktar sig till alla eller
en utvald del av kommuninvånarna och eventuellt
andra berörda grupper.
Bakom en medborgardialog står alltid en del av
kommunorganisationen som kommunfullmäktige,
en nämnd, en styrelse eller ett kommunägt bolag.
En medborgardialog är ett samtal om samhällsfrågor
där medborgare, förtroendevalda och medarbetare i
kommunorganisationen är delaktiga och där allmänintresset, det som är viktigt för alla, står i centrum.
Medborgardialog är inte ett självändamål i sig,
utan ska användas för att öka kunskapen, förbättra
beslutsunderlagen och öka medborgares förtroende i stort. För att lyckas med det behöver de frågor
som behandlas upplevas som viktiga, relevanta och
påverkbara för deltagarna.
Utöver att mer deltagande ökar medborgarnas, de
förtroendevaldas och medarbetarnas kunskaper om
de demokratiska processerna, visar forskningen också
att deltagande i olika sammanhang stärker det sociala
kapitalet både i kommunen och hos den enskilde medborgaren. Enkelt uttryckt innebär det att
demokratin stärks av genomtänkta och strukturerade
medborgardialoger – genom att se medborgarna som
medskapare av samhällsbyggandet och därmed ta ett
steg framåt i förverkligandet av idén med demokratin
– folkstyret.
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DELAKTIGHET – FRÅN INFORMATION TILL MEDBESLUTANDE
I en representativ demokrati, där de valda besluten
ska spegla olika samhällsintressen så bra som möjligt,
finns det olika nivåer av inflytande inom ramen för
en medborgardialog. Dessa olika nivåer kan beskrivas

som en inflytandetrappa som omfattar allt från rena
informationsinsatser till den högsta graden av delaktighet – medbeslutande.

Medbestämmande
Inflytande
Kommunorg.

Dialog

Medborgare

Konsultation
Information

Information är grunden för att kunna vara delaktig
överhuvudtaget. Inför en medborgardialog ställer det
krav på ökad transparens från kommunens sida.
Konsultation går ut på att låta medborgarna ta ställning mellan mer eller mindre färdiga beslutsförslag.
Dialog innebär ett ömsesidigt utbyte av tankar, åsikter och idéer samt syftar till ett gemensamt lärande.
Inflytande betyder att dialogprocessen pågår under
en längre tid – från det blanka pappret till ett färdigt
förslag och ger beslutsunderlag för de förtroendevalda.
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Medbeslutande tar medborgarnas delaktighet till
högsta nivån genom till exempel rådslag och folkomröstningar där de förtroendevalda ingår ett kontrakt
med de röstberättigade om att följa deras beslut.
Med utgångspunkt i inflytandetrappan är det
grundläggande att se informations- och konsultationsdelarna som nödvändiga men inte tillräckliga
inflytandesteg i en medborgardialog. Det betyder:
medborgarna som bjuds in ska informeras kring dialogens sakinnehåll och också konsulteras kring olika
alternativ – men för att skapa en genuin och attraktiv
medborgardialog behövs också riktiga, konkreta och
beslutsrelevanta samtal mellan kommunorganisationen och medborgarna.

DEL 2
En grundläggande fråga ska kunna besvaras med JA innan en
medborgardialog överhuvudtaget övervägs:

GÅR FRÅGAN ATT PÅVERKA – ELLER HAR VI REDAN
BESTÄMT OSS?
I de fall då påverkansfrågan kan besvaras med JA,
då finns det goda möjligheter att planera för och genomföra en strukturerad och systematisk dialog som
bidrar till en ökad effektivitet inom den kommunala

förvaltningen och en bättre samstämmighet mellan
kommunorganisation och dess medlemmar – invånarna.
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VÄGLEDNING FÖR MEDBORGARDIALOGER I FALU KOMMUN
Här följer en vägledning till en strukturerad och
systematisk medborgardialog – i tio steg. Varje steg
innehåller en checklista med punkter att ta hänsyn
till i planeringen.
Syftet med vägledningen är att den ska vara ett stöd
och en inspiration för dig som planerar att genomföra en medborgardialog i din verksamhet. En fram-

gångsrik medborgardialog innebär ofta ett noggrant
för- och efterarbete och att det finns en plan för hela
processen.
Oavsett var i processen det finns behov av stöd, är
rekommendationen att läsa igenom vägledningen i
sin helhet, för att vara säker på att alla steg täcks in.

Planering

Genomförande

Uppföljning

1:
2:
3:
4:

5: RAM
6: METOD
7: KOMMUNIKATION

8: ÅTERKOPPLING
9: UTVÄRDERING
10:		 RESULTAT

VARFÖR
VEM
HUR
NÄR

Processen för en övergripande medborgardialog i
Falu kommun kan delas in i planering, genomförande
och uppföljning. Processen leder fram till ett beslutsunderlag, antingen för fortsatt dialog eller för beslut i
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Besluts
underlag

Utvecklingsarbete/
implementering



Förbättring

fullmäktige, styrelse eller nämnd. Efter beslutet följer
ett avslutande implementeringsarbete som leder till
konkreta förbättringar.

STEG 1: VARFÖR?
Vissa politiska beslut är mer komplexa, långsiktiga
och öppna än andra. De handlar om frågor som berör kommunmedborgare på olika sätt och där det är
meningsfullt och rentav klokt att bjuda in en del av
eller alla invånarna att vara med. Det är till exempel
när nya lösningar söks, när alternativ börjar tas fram
och när långsiktiga beslut behöver förankras. En
grundregel ska vara att en medborgardialog ska övervägas om sakfrågan är konkret, komplex, långsiktig
och lämplig.

Checklista:
 Kan medborgarna påverka i sakfrågan?
 Om ja på föregående fråga, är medborgarnas
möjlighet till påverkan i frågan tydligt definierad?
 Är syftet med medborgardialogen tydligt, det vill
säga vad dialogen ska leda till?
 Är det tydligt vilka politiska beslut som är möjliga?
 Finns det kunskap om vilka dialoger som genomförts tidigare i samma fråga (i Falu kommun eller
i andra kommuner)?

STEG 2: VEM?
En av de viktigaste aspekterna av att planera medborgardialogen är att nå ut och lyckas engagera dem som
påverkas av och kan vilja vara med och påverka den
aktuella sakfrågan. En bra medborgardialog involverar de som är berörda av frågan, istället för enbart de
som är lättast att nå. Därför krävs en god kännedom,
innan medborgardialogen sätts igång, om hur olika
individer och grupper i kommunen tillgodogör sig
information – och att det satsas särskilda resurser på
individer och grupper som är underrepresenterade
och på grupper som är svåra att nå. Det kan vara
svårt att säkra ett helt representativt deltagande, men
för att i största möjliga mån åstadkomma detta bör
den dialogansvariga i inbjudningsskedet ägna särskilt
fokus åt de grupper som normalt inte deltar i det
offentliga samtalet, exempelvis genom uppsökande
arbete.

Checklista:
 Vilka målgrupper berörs av frågan?
 Finns det kunskaper om hur berörda medborgare
tar till sig information i vardagen?
 Vilka kanaler är bäst lämpade för att nå ut till de
som är mindre aktiva?
 Finns det information som behöver översättas
eller anpassas för vissa målgrupper?
 Var och när det är mest lämpligt att dialogen
äger rum för att bäst möjliggöra ett representativt
deltagande?
 Finns det föreningar och/eller organisationer som
bör rådfrågas för att bäst nå ut till de berörda
målgrupperna?
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STEG 3: HUR?
För att lyckas med en medborgardialog är det viktigt
att redan inledningsvis ha tänkt igenom vilken eller
vilka nivåer av delaktighet som dialogen kan innebära och hur mycket inflytande medborgarna ska få
över det slutliga beslutet i en sakfråga.
I det politiska beslutet som föregår en medborgardialog behöver den tilltänkta inflytandenivån anges. Det
tydliggör önskat resultat och bemöter förväntningar.

Checklista:
 På vilket sätt är den aktuella sakfrågan konkret
och beslutsrelevant?
 Vilken eller vilka nivåer av delaktighet innebär
medborgardialogen – information, konsultation,
dialog, inflytande eller medbestämmande?
 Eftersträvas ett medborgerligt medbeslutande i
sakfrågan?
 Om svaret är ja, är det klargjort på vilket sätt detta medbeslutande kommer att säkras?
 Finns det en beredskap hos de förtroendevalda
att respektera och säkerställa implementeringen
av det medborgerliga medbeslutet?

STEG 4: NÄR?
En medborgardialog kan sättas in vid olika tillfällen
under denna process, beroende på vad syftet är med
dialogen:
ÆÆ Tidigt i processen för att kartlägga behov av en
viss utveckling eller förändring.
ÆÆ När behov är kartlagda och kommunorganisationen vill ha idéer kring lösningar för att genomföra förbättringar.
ÆÆ När det har tagits fram ett antal lösningsidéer
och en analys av konsekvenser behöver ske och
där medborgarnas erfarenheter är viktiga att
beakta.
ÆÆ Inför beslut där dialogen primärt syftar till att
uppmärksamma beslut man avser att ta ställning
till.
ÆÆ I en implementeringsfas där medborgarna kan ge
sin syn på hur detta ska ske på bästa sätt.
ÆÆ I en utvärderingsfas där medborgarna kan ge
återkoppling på om det önskade resultatet nåddes.
Det är naturligtvis inte alltid möjligt att involvera
medborgarna i alla faser. Beroende på resurser och
tidsplan behöver en prioritering göras utifrån var det
bedöms finnas störst nytta av att genomföra en medborgardialog. Generellt är dialog tidigt i en process
att föredra eftersom frågan ofta är mest påverkansbar
då.

Checklista:
 Finns det en tidplan för berednings- och beslutsprocessen?
 Är det något som talar emot att genomföra en
medborgardialog tidigt i processen ovan?
 Ska medborgardialogen genomföras under en del
av, under hela eller vid flera tillfällen i processen?
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STEG 5: RAMEN
Vid övervägande, planering och genomförande av
en medborgardialog i en sakfråga krävs det att tidigt
tydliggöra och ange de organisatoriska och finansiella
ramarna. Till att börja med behövs en organisation
och ansvarsfördelning för att kunna driva arbetet och
fatta nödvändiga beslut under dialogens gång.
En medborgardialog i Falu kommun bör föregås (1)
av ett politiskt beslut om att inleda processen samt (2)
att det utses en styrgrupp och (3) en dialogansvarig.
Som stöd till medborgardialogsprocessen finns valoch demokratinämnden och demokrativägledarna i
Falu kommun.
Kostnaderna för själva medborgardialogen behöver
inkluderas i de planerade kostnaderna för ett konkret projekt. En sådan innebär bland annat utgifter
för styrgruppens och dialogansvarigas arbete samt
kostnader för olika metoder för medborgardialog
samt för kommunikationen och dokumentationen
av dialogprocessen. En grundprincip för medborgardialoger i Falu kommun är att kostnaderna för dessa
ska täckas internt av respektive beslutsorgan (kommunfullmäktige, nämnder, styrelse) inom ramen för
befintliga medel.

Checklista:
 Vem ansvarar för att genomföra de olika delarna i
medborgardialogen?
 Finns det en budget/kostnadsberäkning för den
aktuella frågan?
 Om inte, kommer medborgardialogen genomföras i ett så tidigt skede att resultaten kommer
att kunna påverka budgetprocessen?
 Vilka kostnader/resurser behövs för att kunna
genomföra medborgardialogen – och vem står
för dessa?
 Ifall det finns en klar budget/kostnadsram för
den aktuella frågan: På vilket sätt kommer medborgardialogen att kunna påverka utformningen
inom kostnadsramen?
 Om medborgardialogen ska utmynna i ett medbeslutande: Vilka finansiella utfall kommer valet
av olika alternativ att kunna ha?

STEG 6: METODEN
Hur själva medborgardialogen ska gå till är nära sammankopplat med vilken metod som väljs, vilket i sin
tur beror på sakfrågan, målgruppen och den önskade
nivån av inflytande för deltagarna.
Valet av metod kan komma att påverka vilka medborgare som vill delta i dialogen och även vilka som
kommer till tals under dialogen. Ofta bidrar stora
och öppna dialoger till att främst aktiva och talföra medborgare tar plats, medan dialoger i mindre
grupper möjliggör att också underrepresenterade
individer kan göra sina röster hörda. Det kan därför
också vara en fördel att kombinera olika metoder för
medborgardialog för att säkerställa att olika perspektiv får utrymme.
En aspekt i metodvalet handlar om var en medborgardialog ska äga rum: på biblioteket, på ett café, på
ett torg – eller endast på falun.se?

Checklista:
 Har en lämplig metod valts utifrån syfte, målgrupp, resurser och tidsperspektiv?
 Har alla praktikaliteter tänkts igenom (bokning
av tillgänglig lokal, beställning av tilltugg, framtagning av presentationsmaterial etc)?
 Behövs en språk- eller teckenspråkstolk för att
inkludera alla deltagare?
 Behöver eventuellt material finnas tillgängligt på
flera språk, eller för synskadade?
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STEG 7: KOMMUNIKATION
Ingen dialog utan kommunikation. För att en medborgardialog ska lyckas behövs en genomtänkt kommunikationsplan hos dem som styr och genomför
dialogen. Det börjar med den interna kommunikationen inom kommunorganisationen efter ett beslut
om medborgardialog, fortsätter med information
riktad till de tilltänkta deltagarna och en plan för hur
det som sägs och görs under medborgardialogen ska
dokumenteras samt hur återkoppling, utvärdering
och resultatrapportering ska ske.
Kommunikationen behöver anpassas utifrån det
valda syftet och metoden. Därför är det viktigt att
redan på förhand bestämma hur (på vilken detaljnivå) kommunikation och dokumentation ska ske och
om skriftliga delar ska kompletteras med exempelvis
foto, ljud och film.

Checklista:
 Vilken information behöver deltagarna få innan
dialogen startar? Vem tar fram den?
 På vilket sätt och av vem ska deltagarna informeras?
 Vilka övriga bör informeras och när ska detta
ske?
 Vem eller vilka dokumenterar medborgardialogen?
 Hur kan det säkerställas att dokumentation
också går att förstå för någon som inte deltagit i
dialogen?

STEG 8: ÅTERKOPPLING
Med återkoppling menas information till deltagarna
i en medborgardialog kring själva processen och dess
utfall. Det är viktigt för att bygga trovärdiga och ömsesidiga relationer och för att deltagarna ska uppleva
att deras synpunkter och engagemang har betydelse.
Det finns en stor poäng med att kontinuerligt
återkoppla till deltagarna i den dialog, från att de
anmäler sitt intresse tills det att medborgardialogen
har utvärderats och resultat kan redovisas. Att visa
respekt för det aktiva deltagande genom att planera
för en seriös återkoppling ingår i de dialogansvarigas
uppdrag.
Möjliga återkopplingsalternativ inkluderar email,
sms, brev och telefonsamtal samt information på
falun.se, i Falu Demokraticentrum, ”Vårt Falun” och
pressinformation.

Checklista:
 Vad ska återkopplas till medborgarna: tack och
beslutsprocessen framåt, sammanställning av
synpunkter, när det kommer finnas ett resultat
och konkreta förbättringar?
 Är återkopplingen beslutad om?
 Vilka grupper ska nås av återkopplingen? Endast
registrerade deltagare eller även andra grupper?
Kanske alla invånare?
 Vilka kanaler är bäst lämpade för att säkerställa
att målgruppen nås?
 Är målgruppen informerad om var, hur och när
återkopplingen kommer att ske?
 Finns det en plan för att återkoppla resultat även
på lång sikt?
14

STEG 9: UTVÄRDERING
Efter att en medborgardialog genomförts bör en
grundlig utvärdering ske, både internt och utifrån
deltagarnas upplevelser. Styrgruppen bör utvärdera
varje steg/del i dialogprocessen, bland annat:
ÆÆ Om syftet uppnåddes.
ÆÆ Om rätt målgrupp identifierades och var närvarande vid dialogtillfällen.
ÆÆ Om rätt metod valdes.
ÆÆ Om dokumentationen och återkopplingen genomfördes på ett bra sätt.
ÆÆ Om den valda nivån av inflytande uppnåddes
och kändes passande.
När det kommer till att utvärdera deltagarnas upplevelse av dialogen finns det olika tillvägagångssätt,
beroende på vilken dialogmetod som används. Ett
sätt är att låta dem svara på en kortfattad enkät efter
dialogens avslutande (eller efter varje dialogtillfälle).
Exempel på frågor kan vara ålder, kön, hur fick
du information om medborgardialogen?, deltog
du aktivt i dialogen, fick du möjlighet att framföra dina synpunkter, vet du hur du kommer att
informeras framöver om den fortsatta beslutsprocessen, vad var bra/mindre bra, vill du gärna
bli kontaktad igen inför framtida medborgardialoger i Falu kommun?

Checklista:
 Är det tydligt att medborgarna genom sitt deltagande har utövat inflytande på den fortsatta
processen?
 Är formerna för utvärderingen beslutade redan
innan dialogen inleds?
 Är det klart vem som ansvarar för utvärderingen?
 Är det beslutat på vilket sätt deltagarna ska medverka i utvärderingen?

STEG 10: RESULTAT
När dialogen är genomförd och alla synpunkter har
dokumenterats behöver informationen från medborgardialogen analyseras och sammanställas till ett
underlag för den fortsatta beslutsprocessen. Detta
kommer sedan att ligga till grund för arbetet mot ett
resultat och det fortsatta förbättringsarbetet i Falu
kommun. Målet med hela uppföljningsdelen i en
medborgardialog är att få svar på den fråga eller de
frågor som definierats under planeringsskedet. För att
lyckas med det krävs att dokumentationen (steg 7)
och utvärderingen (steg 9) genomförts på ett strukturerat och lättolkat sätt och att nivån för inflytande
för dialogen varit tydlig under hela processen.
Oavsett vilken dialogmetod (steg 6) som använts
finns det ett antal dimensioner som är lämpliga att ta
hänsyn till i analysen, till exempel om en synpunkt
har varit positiv, neutral eller negativ, hur utbredd
synpunkten var och om resultatet i den samlade
utvärderingen kommer att omsättas i den fortsatta
beslutsprocessen och en faktisk åtgärd – eller varför
detta inte kommer att ske. Det senare kommer i
slutändan vara det som deltagarna i en medborgardialog kommer att uppfatta som viktigast med sitt
deltagande.

Checklista:
 Hur ska resultaten av medborgardialogen analyseras?
 Är medborgardialogens syfte på ett tydligt sätt
kopplat till resultatanalysen?
 På vilket sätt länkas medborgardialogens resultat
till den fortsatta berednings- och beslutsprocessen?
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DEL 3
METODER FÖR MEDBORGARDIALOG
Det finns många möjliga metoder för hur en medborgardialog kan genomföras. Metodvalet påverkar
dels vilka medborgare som kommer till dialogen och
dels vilka som kommer till tals under dialogen. Det
är därför ofta en fördel att kombinera olika metoder
för att säkerställa att olika perspektiv får utrymme,
att olika grupper ges möjlighet att delta liksom att
olika metoder bidrar till olika typer av beslutsunderlag för kommunen.
Studier av lyckade dialoger visar att den individuella
handlingskraften hos engagerade och kunniga tjänstemän, processledare och politiker har varit avgörande för legitimitet och kvalitet i dialogen. Skickliga
ledare för själva genomförandet är en nyckelfaktor
i att upprätthålla konstruktiva medborgardialoger.
De kan i bästa fall bidra till att ett lärande sker både
bland medborgarna och bland förtroendevalda och
medarbetare, vilket kan lägga grunden för fortsatt
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fördjupning och nya konstruktiva dialoger. Erfarenheterna visar också att framgångsrika dialoger
grundar sig i ett systematiskt arbetssätt som följer de
tio steg som Falu Dialogguide beskriver.

En metodöversikt

Här ges en översiktlig presentation av ett antal metoder som används för medborgardialoger runt om
i Sverige och internationellt. Det rekommenderas
att både läsa in sig på den valda metoden och dess
principer likväl som på fallbeskrivningar från andra
kommuner där metoden har prövats. Ingen enskild
metod tillgodoser alla önskvärda krav på en medborgardialog och ofta behöver olika metoder kombineras
under dialogprocessen.

Tabellen sammanfattar syfte, för- och nackdelar samt 14 metoder för medborgardialog
METOD

SYFTE

FÖRDELAR

NACKDELAR

Chatt

Konsultation,
information

Direktkontakt, enkelt, når unga.

Inget fysiskt möte, når ut sämre
bland t ex äldre och synskadade.

Facebook/Sociala
medier

Information,
konsultation

Direktkontakt, enkelt, synligt, når
ut relativt brett.

Kommunen är ansvarig utgivare
och ansvarar för debattens nivå.
Svårare att nå äldre.

Webbsida/Blogg

Information
(primärt)

Anpassningsbart, stort informationsutrymme.

Information snarare än konsultation. Designen viktig.

Öppet hus

Information
(primärt)

Når ut till många, möjlighet till
personlig kontakt.

Envägskommunikation snarare än
dialog.

Stormöte

Information
(primärt)

Enkelt att genomföra. Når många
intresserade samtidigt.

Risk för envägskommunikation.
Särintressen kan få för stort
utrymme.

Arbetsgrupper/
fokusgrupper

Dialog, konsultation

Möjliggör dialog, fokus, engagemang. Tid att belysa en fråga ur
flera perspektiv.

Tidskrävande. Sammansättning
av grupperna avgörande liksom
återkoppling. Risk för otålighet om
resultat dröjer/uteblir. Begränsad
grupp.

Seminarier/
workshop

Konsultation,
information, dialog

Möjliggör kreativ process och
diskussion. Når intresserade. Visst
dialogutrymme.

Begränsad målgrupp. Kräver god
återkoppling. Vad blir resultatet?

Studiecirkel

Dialog, konsultation, lärande

Kunskapsbyggande. Utrymme för
förståelse och komplexitet. Initierade deltagare. Dialog på djupet.

Begränsad målgrupp och svårigheter med representativitet. Tidskrävande. Förutsätter mycket engagerade deltagare.

Stadsvandring

Konsultation, dialog

Enkel metod, konkret. Kunskaper
om den fysiska plats som en fråga
gäller. Metod med ”låg tröskel”
både för kommun och medborgare.

Punktinsats. Dåligt planerad kan
den upplevas meningslös. Begränsad målgrupp.

Studieresor

Dialog, konsultation, lärande

Kunskaper om den fysiska plats
som en fråga gäller. Kan väcka engagemang och gemensamt fokus.

Kan upplevas krävande och kostsamt att arrangera. Begränsad
målgrupp. Representativitet vs
exklusivitet.

Medborgarbudget

Dialog, konsultation, medbestämmande

Konkret och interaktiv metod.
Kunskapsbyggande. Direktinflytande över central politisk process.

Ställer ofta stora krav på att kommunorganisationen är öppen för
de förslag som lämnas och på att
deltagarna är väl insatta i frågan.

Medborgarpanel

Konsultation

Når grupper som vanligtvis inte
deltar. Möjliggör konsultation med
representativitet.

Resurskrävande, kräver betydande
förberedelse.

E-petitioner

Konsultation,
medbestämmande

Erbjuder faktisk möjlighet till påverkan och inflytande till de som
använder metoden.

Förutsätter en genomtänkt hantering från kommunens sida för att
undvika upplevelser av skendemokrati. Återkoppling och tydlighet
helt avgörande.

Rådslag

Medbestämmande

En genomtänkt och sammanhållen
dialog under en kortare tid för att
ge uppmärksamhet till en viktig
sakfråga.

Resurskrävande. Ställer höga krav
på att kommunorganisationen
verkligen är öppen för att följa
medborgarnas förslag i stor utsträckning.
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Sociala medier, chatt och webbsida
Bland enkelt tillgängliga verktyg som inte behöver
någon närmare beskrivning och som kan användas
just därför, är Facebook den mest uppenbara. Facebook fungerar både för konsultation och information och har potential att nå brett och få spridning.
Facebook når allt fler även om det fortfarande finns
en generationsklyfta att ta hänsyn till där äldre i klart
lägre utsträckning använder plattformen. Sociala
medier (även t ex Twitter är effektivt för att länka
information) kopplat till medborgardialog kräver en
genomtänkt idé om hur och vad det ska användas
till. Information, konsultation, chatt och/eller diskussion? Moderatoruppgiften är viktig och kommunen är ”ansvarig utgivare” för vad som publiceras
på kontot liksom för att diskussionstrådar håller
acceptabel debattnivå och att kränkningar undviks.
Flexibiliteten gör att ett Facebook- och Twitterkonto
är mer eller mindre användbart genom hela dialogprocessen.
En webbplats där dialogen och dess innehåll presenteras och marknadsförs, där information finns samlad
och uppdateras, och där möjlighet till konsultation
och interaktion ges, är i det närmaste en självklarhet.
Att aktivt länka från sociala medier är nödvändigt för
att få uppmärksamhet för webbplatsen.

Öppet hus, stormöten, seminarier,
fokusgrupper, studiecirklar
Att under en medborgardialog möjliggöra personliga
möten för information, konsultation, lärande och dialog är nödvändigt. Även om merparten av en dialog
sker digitalt så är vältänkta former för fysiska möten
en viktig del i en demokratisk process, inte minst
eftersom det är tillgängligt och jämnar ut digitala
klyftor bland medborgare.
Faluexempel SIMHALLSDIALOGEN 2016
I arbetet att ersätta Faluns 45 år gamla simhall
med en ny spelar medborgardialogen en central roll
och genomförs i två steg.
Steg 1: Under 2016 genomfördes dialogträffar med
medborgare för att ge information och föra samtal
om prioriteringar, visioner och önskemål.
Steg 2: Med ambitionen att bygga en ny simhall
där alla ska känna sig välkomna genomfördes fokusgrupper med olika identifierade målgrupper som
var viktiga att nå för att samla in alla perspektiv
kring hur en simhall bör se ut och fungera. Till
hjälp skapades användare i form av fiktiva generaliserade personer som ges en tydlig identitet, så
kallade persona. Denna metod kan vara en bra modell för att tydliggöra de olika behov som vi önskar
använda skattemedel till.

Stadsvandring, studieresor
Olika typer av organiserade besök på den fysiska
plats som en viss fråga berör kan användas som en
kompletterande metod i en medborgardialog. Med
bra guidning kan det skapa en känsla för platsen, fördjupad förståelse och engagemang för de involverade.
I samband med till exempel planfrågor är detta en
enkel och tidsmässigt effektiv del av en större process.
Under tiden som studiebesök görs finns möjlighet till
diskussion och samråd utan att det behöver upplevas
formaliserat eller stelt.
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Medborgarpanel
Medborgarpanel är en konkret metod för att skapa
folklig förankring och fördjupat beslutsunderlag i en
fråga. Ett representativt slumpvist urval av befolkningen bjuds in för att delta i gemensamma samråd
(online eller fysiskt), de får möjlighet att diskutera
frågan med varandra och med experter, och därefter
avger varje panelmedlem sina åsikter. Metoden ger
möjlighet att få en uppfattning av vad ett tvärsnitt
av befolkningen tycker i en fråga. Man skulle därför
kunna säga att den mäter medborgares vilja så som
den skulle sett ut om alla haft tid och lust att delta i
den önskvärda åsiktsbildningsprocessen.
Faluexempel ÅRUMSDIALOGEN 2014
Inom projekt Årummet genomfördes en idéinsamling 2013/2014, i ett tidigt skede i processen innan
det ännu fanns färdiga förslag på förändringar. Ett
digitalt 3D-verktyg lades ut på www.falun.se/årummet för att samla in idéerna. Flera workshops och
informationstillfällen arrangerades också. Dessutom fanns det möjlighet att skicka in sina idéer via
e-post eller brev. Totalt lämnades 1939 idéer av
drygt 240 personer .

E-petitioner
E-petitioner är en form av e-deltagande som erbjuder
medborgare möjligheten att på webben komma med
förslag på förbättringar eller förändringar och sen
samla signaturer på sitt förslag. Ofta har kommunen
bestämt att förslaget behandlas politiskt när det uppnått ett visst antal signaturer, men formerna skiljer
sig åt mellan olika organisationer.

Medborgarbudget
Medborgarbudget innebär att medborgarna inom en
budgetram kommer med synpunkter och eventuellt
röstar om ekonomiska prioriteringar. Grundtanken
är att skapa förtroende och engagemang bland medborgarna genom att de involveras i diskussion och
ges påverkan kring hur de gemensamma resurserna
ska användas. För medborgarbudget kan anges fem
kriterier:
1. processen måste innehålla budget/resurs dimen
sioner
2. processen ska gälla på en nivå som styrs av en
politisk församling såsom fullmäktige eller nämnd
3. processen ska upprepas över tid
4. processen ska innehålla delaktighetsprocesser för
medborgarna i forum eller i råd
5. kommunen eller regionen ska vara ansvarig för
genomförandet av resultatet och återkopplingen
till medborgarna
Avestaexempel
Avesta har genomfört två större medborgarbudgetar
under de senaste åren, varav den senare handlade
om att 5 miljoner kronor avsattes för att utveckla
parkområdet kring Metropoolen, Skateparken och
Avestaparken. Sammanlagt inkom 127 förslag som
med hjälp av externa konsulter processades ner till
tre huvudalternativ (”Sportparken”, ”Måbra-parken”,
och ”Sol&bad-parken”) som sedan ställdes till digital omröstning. Röstdeltagandet landade på 1033
personer och störst deltagande i gruppen riktigt
unga, 10-19 år. Förslaget ”Sportparken” vann med
ca 45 procent av rösterna och invigdes 2014.

Rådslag
Ett rådslag innebär att medborgarna aktivt deltar i
samtal under en kortare, avgränsad tid. Ofta kan det
vara vägledande samtal inför ett beslut. Rådslag kan
både riktas mot en särskild målgrupp eller mot den
bredare allmänheten, men omfattar oftast en mindre
grupp personer som fördjupar sig i en eller flera frågor. Det kan vara en bra metod för större planeringsfrågor som till exempel anläggande av en ny park
eller en ny stadsdel .
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FALU KOMMUNS DEMOKRATIARBETE
Falu kommun har sedan 2011 varit en kommun med
ett strukturerat politiskt arbete för lokal demokratiutveckling. Falu kommuns samlade demokratiarbete
ska bidra till:
 Ett större, demokratiskt, socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart Falun där alla, medborgare,
förtroendevalda och medarbetare i kommunen är
delaktiga i utvecklingen och formandet av Faluns
kommuns framtid.
 En plats för alla där varje människas unika uttryck,
drivkraft, intelligens och kreativitet kommer till
uttryck och tas till vara, och alla känner sig som
en del i det samhället vi lever i.
 Ett Falun där relationen mellan medborgare, förtroendevalda, medarbetare i kommunen genomsyras av öppenhet, tillit och respekt för varandras
åsikter, attityder och värderingar och Falu kommun uppfattas som enkla att samarbeta med.
 Ett Falun där makten hela tiden utgår från och
återkopplas till medborgarna och där de demokratiska grundvärderingarna och mänskliga rättigheterna respekteras.
Sedan 2015 har Falu kommun en val- och demokratinämnd som har huvudansvaret för den kommunala
demokratipolitiken. Val- och demokratinämnden är
sammansatt av representanter från samtliga fullmäktigepartier för en bred förankring och ett gemensamt
politiskt ansvar för demokratipolitiken i kommunen.
Enligt nämndens reglemente har val- och demokratinämnden bland annat följande uppgifter:
Huvudansvar för demokratipolitiken
Val- och demokratinämnden har huvudansvaret
för kommunens arbete med aktivt medborgarskap,
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deltagande demokrati och medborgardialog. Det
innebär utvecklandet av demokratipolitiska policydokument som är kommunövergripande och innefattar
kommunens politiska organisation och förvaltning. I
uppdraget ligger även uppföljning av styrdokument.
Deltagardemokratisk infrastruktur
Val- och demokratinämnden har till uppgift att stärka den deltagardemokratiska infrastukturen i kommunen genom att stödja och vägleda kommunens
politiska organisation och förvaltning i frågor som
rör medborgardialoger, medborgarförslag, folkinitiativ och andra deltagardemokratiska verktyg.
Aktivt medborgarskap
Val- och demokratinämnden har också till uppgift
att möjliggöra och uppmuntra aktivt medborgarskap
genom att stödja och vägleda medborgare att aktivt
delta i utvecklingen av Falu kommun.”

Falu kommuns demokrativägledare
Till stöd för val- och demokratinämndens arbete
har Falu kommun två demokrativägledare – varav
en jobbar fokuserat mot unga. Demokrativägledarnas uppgift är att bygga broar och stärka relationen
mellan medborgare, förtroendevalda och anställda
i kommunen. De ska vara ett stöd och bollplank
till förvaltningar och den politiska organisationen i
inflytande- och delaktighetsfrågor samt uppmuntra
och vägleda kommuninvånare att göra sin röst hörd,
komma in med förslag och ta egna initiativ.

FALUN DEMOCRACY CITY USER GUIDE TO CITIZENS’ DIALOGUE
Within the long-term strategy (2011-2020) for
strengthening the Municipality of Falun as a “Democracy City” (providing a comprehensive public
infrastructure for active citizenship and participatory democracy) we are now proudly presenting a new
practical tool: The Falun Democracy City Guide to
Citizens’ Dialogue.
This manual primarily provides for a step-by-step
approach for reaching out with policy proposals and
concrete public projects to the citizens of the city at
an early stage in the process of decision-making. The
Guide to Citizens’ Dialogue concretizes the strategic
goals set by the municipal parliament in 2015, including the promise that in Falun every vote is counted
on election day – and every voice heard on every day
in between. Commissioned by the municipal Commission for Democracy and Elections, this Guide
provides all involved political and administrative
entities within the city with the key preconditions,
as well as the main steps to be considered during a
structured and well-planned citizens’ dialogue.
In Falun the city now applies five preconditions and
ten steps or considerations for each process of citizen
dialogue launched and conducted by the municipality:
Preconditions
1. Each citizens’ dialogue should be preceded by a
political decision.
2. For each dialogue process a steering committee is
established composed of elected politicians and
public officials.
3. A citizens’ dialogue responsible person is appointed for each process.
4. The City Commission for Democracy and Elections should be consulted ahead of each process.
5. The municipal Democracy Advisors can offer
support to the process.
The following steps should be considered in planning, implementing and evaluating a citizens’
dialogue:
Planning
1. WHY? What is the purpose of a specific citizens’
dialogue? And is the proposed issue suitable?
2. WHO? Who is invited to participate? How can
the participation of traditionally under-represented groups be secured?

3. HOW? In what way does the citizens’ dialogue
process influence the formal decision-making
process? What should be achieved: simply dialogue as such - or influence or even co-decision
by the citizens?
4. WHEN? At what time during a decision-making
process should the citizens’ dialogue be conducted? On one or several occasions?
Implementing
5. HOW MUCH? The money and human resources available for the issue at stake and the process
as such must be carefully considered.
6. METHOD? What kind of citizens’ dialogue
tools should be used?
7. COMMUNICATION? How can the various steps of the citizens’ dialogue be communicated to
the public in the best way?
Evaluation
8. RECONNECTING? On which occasion during
the process do you want to reconnect with the
participating citizens?
9. ASSESSMENT? How are the results of the citizens’ dialogue linked to the further decision-making process? What is the final assessment of the
process about? [Or perhaps: What aspects should
the final assessment of the process cover?]
10. OUTCOME? In what way has the citizens’
dialogue process contributed to concrete improvements? How can the citizens’ dialogue as such
be improved for further use?
Within the municipality of Falun a series of citizens’
dialogues have been experienced in recent years including a fascinating process to define the functionalities of a new swimming center and the process
of creating a new municipal comprehensive plan
which sets the frame for a long-term development
of the physical environment. These experiences
have contributed to the development of this Guide
which is the result of a close cooperation between
the Municipality and the Dalarna University Centre
for Intercultural research and Development. The
municipality of Falun is interested in finding its own
democratic way forward, together with municipalities from around the world, and also in learning
from others. Contact us at jenny.antonsson@falun.se,
learn more at falun.se/democracy and follow us at
#mindemokratifalun.
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Falu Dialogguide ska ses som en inbjudan, uppmuntran och ett stöd till dig som vill eller ska
genomföra någon form av medborgardialog. Den sätter gemensamma spelregler till strukturerade
och meningsfulla medborgardialoger och är ett metodiskt hjälpmedel som kan användas av alla.
Första upplagan, första tryckningen

Mer information och kontakt:
falun.se/demokrati
falun.se/democracy

Falu kommun • 023-830 00 • www.falun.se

Falu kommun, kommunikationskontoret, mars 2017 • Foto: Ulf Palm, Falu kommun, Scandionav Bildbyrå • Tryck: Strålins

I din hand håller du Falu Dialogguide. Det är en vägledning i tio steg till hur en strukturerad
medborgardialog genomförs. Den riktar sig både till förtroendevalda och kommunmedarbetare
och är ett led i Falu kommuns demokratiarbete, vilket leds av val- och demokratinämnden.

