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Inledning 
Hur kan medborgare vara med och påverka Ljusdals kommuns framtid? Det är viktigt för hållbar 
samhällsutveckling att alla ges möjlighet till delaktighet, inflytande och påverkan i frågor som rör 
dem. Detta ska ske systematiskt, och tydliga riktlinjer bör finnas för att både politiska representanter 
och medborgare ska veta hur dialogen sker.  

Ljusdals kommuns vision är Agenda 2030. I Agenda 2030 – globala målen för hållbar utveckling - 
handlar mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) bland annat om att säkerställa ett lyhört, 
inkluderande, deltagarbaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.   

För att delaktighet och inflytande ska kunna ske på ett organiserat sätt har Ljusdals kommun 
utarbetat en modell för delaktighet i frågor och områden som kommunen ansvarar för: ”Ljusdal – vår 
kommun”.  

Modellen bygger på bred omvärldsanalys av best practices1 i andra kommuner och regioner, samt 
samtal med medborgare och representanter från kommunens föreningsliv . Delaktighetsmodellen 
redogör för hur kommunens politiker kan använda sig av medborgardialog för att fatta bättre, mer 
förankrade politiska beslut; hur kommunens medborgare kan göra sina röster hörda i det kommunala 
arbetet; hur resultaten från dialoger bör användas samt hur arbetet med dialoger ska organiseras 
rent praktiskt.  

Medborgardialog  
Vad är medborgardialog, och varför har det blivit en allt viktigare del av det offentliga samtalet? 
Medborgardialog är samtalsdemokrati som stöd  till det representativa systemet, inte bara för att 
möjliggöra kloka beslut utan också för att bygga tillit och ett nytt samhällskontrakt. 

Begreppet medborgardialog kan förstås på olika sätt i förhållande till andra samtal och dialoger. 
Ljusdals kommun följer SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioner, definiering:  

“Medborgardialog innebär att dialoger anordnas i frågor som är påverkbara och där beslutsfattare är 
påverkbara. Frågan och målgrupp ska vara tydligt definierad liksom påverkbarheten. Det ska ske 
systematiskt och resultatet ska användas”.2 

Vad är inte medborgardialog?3 
För att tydliggöra begreppet medborgardialog ytterligare kan underlätta att förstå vad som inte är 
medborgardialog.  

Det är inte medborgardialog när  

• Ett beslut redan är fattat 
• När förtroendevalda går in i mötet med medborgaren med ett tydligt ställningstagande där 

de inte är beredda att ändra sin ståndpunkt   
• En enskild politiker har samtal i olika forum och på olika platser. (Dessa samtal är viktiga för 

att prata politik och upprätthålla det demokratiska samtalet - det är dock inte 
medborgardialog.)  

• Dialog förs med de som använder välfärdstjänsterna- kunder, elever, föräldrar, klienter, 
patienter etc. Sådant är viktigt för att få återkoppling på verksamheter och ger 

                                                           
1 Vedertaget uttryck för god praxis, branschnorm, bästa förfarande. 

 
2 Medborgardialog i styrning - För ett stärkt demokratisk samhälle. SKR 2019, ISBN 978-91-7585-780-0.  
3  SKR. Medborgardialog i styrning. S 10-11 



utvecklingsmöjligheter, men ”brukardialog” är inte medborgardialog eftersom den riktas mot 
endast en grupp som använder en tjänst och oftast svarar på frågan hur tjänster upplevs eller 
behöver utvecklas.   

• Förtroendevalda försvarar partipolitik vid möten med medborgare. 
• Kommunen kommunicerar ut beslut eller budskap. Kommunikation är inte samma sak som 

medborgardialog. Kommuner och regioner kommunicerar om verksamheten på ett flertal 
sätt för att göra den känd, för att beskriva kvalitetsnivåer, för att informera om vad som 
kommer att hända inom olika verksamheter med mera. 

• Kommunen marknadsför sin verksamhet. Marknadsföring är inte heller medborgardialog, 
utan har ett eget syfte för att framstå som attraktiv för etablering av medborgare, företagare 
och andra aktörer. I det långa loppet kan dock ett framgångsrikt arbete med 
medborgardialog bidra till att öka kommunens attraktivitet.  

Bakgrund och historik  
Olika former av lokala inflytandeforum för medborgare har använts under lång tid för att stärka 
demokratin mellan valåren. Medborgardialog är en del av det arbetet och har sedan 60-talet 
utvecklats som en komplettering till det representativa demokratiska systemet. Metoden har blivit 
allt mer populär som ett sätt att verka för en ökad lokaldemokratisk utveckling i en tid av negativ 
medlemsutveckling för de politiska partierna. Medborgardialog har även använts riktat, med syftet 
att försöka stärka den demokratiska utvecklingen i socioekonomiskt utsatta områden. 
Medborgardialog förespråkas i demokratiutredningen som ett verktyg för att öka politisk jämlikhet. 

Vi ser en utveckling i vår demokrati med ett ojämnt valdeltagande, stora skillnader mellan olika 
områden inom kommuner och regioner, ett minskat intresse för att bli medlem i de politiska 
partierna och ett minskat förtroende för politiker och politiska institutioner. Samtidigt säger sig 
svensken vara intresserad av att diskutera samhällsfrågor och politiska frågor, vill engagera sig i olika 
frågor utifrån eget intresse och påverka beslut som får konsekvenser för den egna vardagen.  

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har varit drivande i utvecklandet och implementering av 
medborgardialog i Sverige. SKR menar att det är avgörande att lyckas fånga upp det lokala 
engagemanget i politiska frågor. Mot bakgrund av en negativ samhällsutveckling fattade SKR 2011 ett 
kongressbeslut på att utveckla metodmaterial gällande medborgardialog för Sveriges kommuner och 
regioner. Syftet med detta metodmaterial är just att stärka utvecklingen av kommunala 
medborgardialogspolicyer så dessa integreras i lokala styrprocesser och samtidigt håller fokus på 
ökad demokrati och effektivitetsutveckling, för att söka motverka en trend av försvagad demokrati.  

Vikten av medborgardialog  
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en 
allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet 
och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Genom medborgardialog fogas de värderingar som 
råder bland invånarna samman med de faktakunskaper som tjänstepersoner tar fram inför ett beslut. 

Det finns ett antal utmaningar som gör att behovet av att utveckla en systematisk medborgardialog 
framträder allt tydligare:  

• I internationella jämförelser har Sverige ett högt valdeltagande men det har sjunkit från 
1970- och 1980-talets höga nivåer. Särskilt oroande är att det är stora skillnader mellan olika 
kommuner, områden och valkretsar. Socioekonomiska förhållanden är det som framförallt 
avgör om människor går till valurnorna eller ej. 
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• Färre och färre blir medlemmar i politiska partier. Drygt 5 procent av svenskarna är 
medlemmar i ett politiskt parti och knappt 2 procent är aktiva. Medelåldern är hög och 
partierna har svårt att locka ungdomar och nya svenskar till medlemskap och 
förtroendeuppdrag. 

• Förtroendemannauppdraget har blivit allt svårare och mer professionaliserat. Kommuner och 
regioner omfattar allt större och komplexare verksamheter som kräver kunniga och insatta 
förtroendevalda. De förtroendevalda blir färre och ska klara en större kontaktyta mot sina 
medborgare.  

• Inom kommuner och regioner bildas allt fler lokala partier och enfrågepartier. Koalitioner 
med många partier är mer regel än undantag. En stor koalition kan innebära att 
partipolitiken blir otydlig för medborgarna. 

• Det finns ett ökat stöd för antidemokratiska rörelser som för fram värderingar som strider 
mot de konventioner som Sverige har undertecknat. 

De allra flesta kommuner i Sverige har haft medborgardialoger i någon form. Det som saknats har 
varit systematik där dialogen är återkommande och kopplad till de beslut som ska fattas av de 
förtroendevalda. Medborgardialogen sker oftast på arenor där politiker och tjänstepersoner känner 
sig trygga och man ställer sig sedan frågande till varför medborgarna inte möter upp.  

En trend för att komma åt detta problem är att både bjuda in och söka upp medborgarna i 
kommunen. Det handlar om att tillägna sig goda kunskaper om hur invånare vill kommunicera och 
föra dialog med kommunen. Detta innebär att det inte räcker att välja en dialogmetod för alla 
invånare. Man kan inte utgå ifrån att ingen är intresserad och nöja sig med det när få kommer till det 
möte som man bjudit in till. Menar man allvar med att man vill få kunskap om medborgarnas 
värderingar, prioriteringar och synpunkter innebär det ett ansvar för att finna metoder som passar 
olika grupperna i samhället.  

Samtidigt måste de som deltar i mötet få veta hur deras tid och engagemang används och vad det 
leder till. Kommunens politiker och tjänstemän måste vara tydliga med hur de förvaltar kunskapen 
de får, och vara beredda att förändra.  

Erfarenheter visar att det 
gäller att gå ifrån de 
konventionella 
mötesformerna till att 
utveckla nya former för 
dialog. Detta kan ske 
genom ny teknik, genom 
uppsökande verksamhet 
och genom samarbete 
med det civila samhällets 
organisationer samt 
enskilda personer som är 
betydelsefulla för enskilda 
grupper i samhället. 

Dialogen måste ske i ett så tidigt skede som möjligt, då det finns en reell möjlighet att påverka. 
Utmaningen ligger i att identifiera och kommunicera tydligt inom vilka ramar man har möjlighet att 
påverka genom de frågor man formulerar. 



I dialogprocessen är det viktigt att tydliggöra rollerna och ansvarsfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Ett trepartsamarbete mellan politiker, tjänstepersoner och 
medborgare krävs för en kvalitativ fungerande dialog.  

En tydlig internationell och nationell trend är att det behövs dialoger där de förtroendevalda ges 
möjlighet att få en bredare kunskap om medborgarnas värderingar, som underlag för beslut i viktiga 
frågor. Som förtroendevald har man ansvar för alla invånare och det är en utmaning att få kunskap 
om hur olika grupper i kommunen ser på en fråga.  

Medborgardialog i Agenda 2030 
Alla kommuner står inför stora utmaningar i att omsätta globala visioner om hållbar utveckling på 
lokal nivå och i det dagliga arbetet i kommunen. Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål som 
syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld år 2030. Varje kommun är en 
viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030, genom att en föra politik och ta beslut som utvecklar 
kommunen i riktning mot Agenda 2030. Ljusdals kommuns fullmäktigemål tar sikte på de tre 
dimensionerna för hållbar utveckling: Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

Delaktighet är en av hörnpelarna i Agenda 2030 – det fångas i uttrycket ”Leave No One Behind - 
Ingen får lämnas utanför” där alla aktörer uppmanas att fokusera på att alla medborgare finns med i 
utvecklingsarbetet. ”Att ingen får lämnas utanför är en av de övergripande principerna i Agenda 
2030. Det är både en förutsättning och ett mål för hållbar utveckling och bör genomsyra allt vårt 
arbete för att uppnå de 17 målen för hållbar utveckling.”4  

Bland de sjutton utvecklingsmålen lyfts delaktighet specifikt fram i 16.6: ”bygga upp effektiva och 
transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer” och 16.7: ”säkerställa ett lyhört, 
inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.”  

 
  

                                                           
4 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/sweden-and-the-leave-no-one-behind-principle/ 



7 
 

  
 

ljusdal.se 

Delaktighetsmodell 2030 – ”Ljusdal – vår kommun” 
 
Om modellen 
Mot bakgrund av vikten av systematisk förankring och tydliga riktlinjer för medborgardialoger 
presenteras här en delaktighetsmodell för Ljusdals kommuns politiker, tjänstemän och medborgare: 
”Ljusdal – vår kommun”.  

Ljusdals kommuns förutsättningar: Ljusdals kommun är en glesbygdskommun i Norrlands inland med 
knappt 19 000 medborgare. Cirka 20 procent av befolkningen är 0-15 år, drygt hälften är i åldrarna 
16-64 år och drygt 25 procent av befolkningen är över 65 år. Till ytan är Ljusdals kommun 5 643 
kvadratkilometer stor. Centralorten är Ljusdal med knappt 8 000 invånare, Järvsö har cirka 1 900 
invånare och Färila knappt 1 500. Därutöver finns orterna Tallåsen, Los, Hybo, Ramsö, Korskrogen, 
Hennan, Kårböle, Hamra och Tandsjöborg.  

För att som medborgare vara engagerad och delaktig behövs kunskap om kommunen, hur och vilka 
beslut som fattas, vad medborgare faktiskt kan påverka och vilka frågor som förtroendevalda 
beslutar etc. På följande sätt kan medborgare skaffa sig den kunskapen: 

• Dokumentet Kommunkunskap. 
• Kommunens webbplats. 
• Webplatsen ska ha information om samtliga pågående processer där medborgare kan vara 

med och påverka.   
• KF via dator, TV och radio. 
• Kommunstyrelsens webbdiarum. 
• Protokoll från alla nämnder. 
• Öppna nämndssammanträden 

 

Redan etablerade kanaler för delaktighet: 

• Medborgarförslag (under förändring till E-förslag).  
• Samråd. 
• Allmänhetens frågestund vid KF. 
• Formulär för frågor, förslag och synpunkter. 
• Årlig träff för frågor om kommunens årsredovisning. 

Syfte: Syftet med delaktighetsmodellen är att bredda demokratin genom att skapa möjligheter för 
delaktighet för alla medborgare oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet- eller 
uttryck, funktionsnedsättning, religion eller trosuppfattning, var i kommunen du bor eller krav på 
föreningstillhörighet. Modellen hjälper Ljusdals kommuns förtroendevalda, tjänstemän och 
medborgare definiera när och hur en medborgardialog ska genomföras, vem som ansvarar för 
dialogen och hur  

Mål: Samtliga kommunala bolag, nämnder och förvaltningar ska aktivt arbeta mot Agenda 2030 
målet 16.7: Säkerställ ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande 
på alla nivåer. Detta kan mätas genom: 

o Nyckeltal 16.7.2 (Andel av befolkningen som tycker att beslutsfattandet I kommunen 
är inkluderande och mottagligt)  

o Antal genomförda medborgardialoger 



o Antal engagerade medborgare 
 Uppdelade på kön, ålder, geografisk distribution etc.  

o Andel nämndsbeslut som fattas med medborgardialog som en del av beslutsunderlag 
o Andel politiskt aktiva som anser sig ha god kunskap om medborgardialoger 

 

Principer 
För att modellen ska vara användbar bör man anta principer för medborgardialog. Dessa bör 
prioriteras politiskt.  

1. Röster och åsikter ska aktivt uppsökas från en bred grupp medborgare, där ålder, kön, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariationer, könsidentitet eller uttryck, religiös & 
geografisk representation m.m. tas på allvar.  

2. Dessa röster och åsikter ska ges utrymme i den kommunala verksamheten och få faktiskt 
inflytande – nämnder och förvaltningar ska vara öppna och transparenta i sina 
beslutsprocesser och villiga att ändra sina arbetssätt. SKR:s DialogGuiden anger fem steg på 
“delaktighetstrappan”: Information, Konsultation, Dialog, Inflytande och Medskapande. Att 
nå steg 4 och 5 kräver total uppslutning hos politiker och förvaltning. (Se bilaga 1) 

3. Fokus ska läggas på medborgardelaktighet med landsbygdsperspektiv. Medborgardelaktighet 
med utgångspunkt i Ljusdals kommuns geografiska verklighet innebär en förståelse för olika 
kommundelars behov.  

4. En bred samling kanaler bör användas för att ge alla medborgare möjlighet att påverka 
processer.  

5. Medborgardialog bör även ske i komplexa frågor. Ibland uttrycks farhågor kring 
medborgarens möjlighet att sätta sig in i komplexa frågeställningar, men dessa typer av 
beslut kräver att den offentliga organisationen måste anstränga sig för att fungera som ”tolk” 
och sätta frågeställningar i sitt sammanhang. Medborgardialog kring dessa komplexa frågor 
kan istället leda till ökad acceptans och har en påverkan på besluten. (Se bilaga 2) 

6. Den högsta politiska ledningen vill arbeta systematiskt med medborgardialoger. 
7. Medborgardialog finns integrerat i styr och ledningssystem.  
8. Medborgardialogen är en trovärdig process där resultatet tas om hand.   
9. Processen för medborgardialog ska vara tydlig och väldefinierad. 
10. Medborgardialogen ska utvärderas vad gäller både resultat och process. 
11. Medborgarna ska alltid få återkoppling på vad dialogen bidragit till i styrningen. 

För att bidra till inkludering och för att uppnå det första nationella jämställdhetsmålet, en jämn 
fördelning av makt och inflytande, bör vissa frågor ställas och besvaras i planeringen: Vilken är 
dialogens målgrupp? Hur ser representation ut inom målgruppen? Vid ojämn fördelning, hur når vi 
den underrepresenterade gruppen? Är tid/plats optimal för allas deltagande? Finns det något som 
kan underlätta deltagande för fler inom målgruppen? 
 
Roll- och ansvarsfördelning  
För att resultatet av en medborgardialog ska ge ett användbart beslutsunderlag för förtroendevalda 
behöver roller och ansvar tydliggöras. Ansvarsfördelning för medborgardialoger mellan innevånare, 
förtroendevalda och tjänstepersoner:  

Innevånarnas roll är att föra fram sina åsikter, tankar och förslag samt argumentera och lyssna på 
olika ståndpunkter  
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Förtroendevaldas roll ska vara att leda processen, lyssna och diskutera för att förmedla, förstå och få 
kunskaper om invånarnas åsikter och värderingar. Det handlar inte om att försvara partipolitiken.  

Tjänstepersonernas roll är att ta fram faktaunderlag och stå för dokumentation av resultaten samt 
återkoppling.  

 
 

 

 
Arvodering och ersättning 
Delaktighetsmodellen ska implementeras successivt under tre år, 2021-2023. Under 
införandeperiodens första år utgår inget arvode eller ersättning till enskilda medborgare eller till 
föreningar som deltar i exempelvis medborgardialoger, e-paneler eller om de fungerar som 
remissinstans. Frågan om eventuella arvoderingar eller ersättningar utvärderas vid behov.   

Demokratiutvecklare 
För att medborgardialog ska kunna genomföras på ett professionellt sätt bör ett centralt 
kunskapsstöd skapas. Denna funktion, som ersätter det tidigare administrativa stöd som funnits för 
Ljusdals kommuns två råd, ska ha expertis inom medborgardialogsutformning, implementering, 
utvärdering och kommunikation. Personen ska dels fungera som föreningars och medborgares ”väg 
in” i kommunen, dels stötta nämnder och förvaltningar i att genomföra medborgardialoger. Det är 
också denna centrala funktion som är ansvarig för att kommunicera resultaten av 
medborgardialogen tillbaka till deltagarna. (Se bilaga 3.)  

Två fokusområden 
Medborgardialog kan ske både i specifika frågor (projektdialog), utvalda av politiker eller initierade 
av medborgare, eller mer generellt och förutsättningslöst om kommunens framtid och utveckling 
(systematisk dialog).  

Delaktighetsmodellen ”Ljusdal – vår kommun” inkluderar aspekter av både projekt- och systematisk 
dialog i två fokusområden:   



1: Tydliga riktlinjer för medborgardialog i projekt/specifika frågor initierade av nämnder eller 
medborgare (projektdialog) 

2: Öppna möten mellan politiker och organisationer där kommunens verksamhetsmål presenteras 
(systematisk dialog)  

Både projekt – och systemdialog bygger på att transparenta, väldefinierade partnerskap sätts upp 
med föreningar, organisationer och individuella medborgare. Rent praktiskt kan detta uppnås genom 
att skapa en väg in för föreningar och organisationer att engagera sig i kommunens arbete, samt 
förbättra möjligheten till e-dialog med medborgare.  

Fokusområde 1: Medborgardialog i specifika frågor 
 

Initierade av nämnder 
Medborgardialog i specifika frågor ska initieras av nämnder innan beslut tagits, efter man klargjort 
att man frågan uppfyller kraven för medborgardialog (se bilaga 4). Förvaltning, nämnd och 
demokratiutvecklare diskuterar vilken typ av dialog som är lämplig i den aktuella frågan, vilka globala 
mål frågan berör (och därmed vilka partnerorganisationer som kan bli aktuella om en sådan dialog 
önskas).  Förvaltningen/demokratiutvecklare ansvarar för att genomföra densamma och 
sammanfatta resultatet.  

Detta presenteras sedan till nämnden som om en del av det beslutsunderlag förvaltningen tar fram. 
Både resultatet av medborgardialogen och det beslut som fattas i nämnden ska alltid kommuniceras 
till de som deltagit i dialogen av demokratiutvecklaren.  

 

Initierade av medborgare eller föreningar  
Medborgare och föreningar bör också ha ett tydligt, transparent sätt att initiera medborgardialog i 
specifika frågor och projekt. Demokratiutvecklaren ska svara på frågor från partnerorganisationer, 
skapa förutsättningar för medborgare kan föreslå ”snabba bollar” (förslag som inte kräver en 
komplicerad typ av medborgardialog utan enkelt kan lösas) via hemsida/annan digital plattform, 
samt anordna medborgardialoger som initierats av medborgare eller föreningar.  

Processen för medborgar/förenings-initierade dialoger liknar den som för nämnder – förslag lämnas 
genom en öppen e-portal eller via direktkontakt med ombudet, ombudet analyserar förslaget 
tillsammans med beredning för hållbar utveckling och/eller nämnder som berörs av förslaget, om det 
finns utrymme och möjlighet att gå vidare så diskuteras en lämplig metod fram tillsammans med alla 
parter. Resultaten analyseras av ombudet och kommuniceras till politiker, tjänstemän och 
medborgare/förening.  

 

Fokusområde 2: Öppna möten (strategisk) 
Förutom dialog i specifika frågor så kan kommunen initiera förutsättningslösa, mer generella 
diskussioner om framtidsfrågor och strategiska prioriteringsområden. Denna typ av dialog kan vara 
speciellt användbar för att lyfta frågor som rör till exempel ett specifikt geografiskt område eller ett 
övergripande kommunalt mål. Sådana diskussioner kan komma att generera mer specifika 
medborgardialoger vid ett senare skede.  

För att öppna möten ska vara produktiva krävs dock att de är förankrade i kommunens faktiska 
arbete, och resultaten bör kunna användas eller ge upphov till användbara förbättringar i 
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förvaltningarnas verksamhetsmål.  Därför föreslås följande metod för systemdialog genom öppna 
möten:  

Beredning för hållbar utveckling håller fyra öppna möten per år. Dessa ska vara tematiska och 
geografiskt spridda. Samtliga modereras av det centrala kunskapsstödet/demokratiutvecklaren. Vid 
mötena ska beredning för hållbar utveckling presentera kommunens nuvarande arbete och framtida 
vision för de utvalda Agenda 2030-målen och bjuda in representanter från partnerorganisationer att 
kommentera och ställa frågor kring desamma.  

Schemat för dessa öppna möten föreslås vara följande:  

o Februari (Ramsjö) 
 Tema: Mål 1-4 + lokala frågor Ramsjö 
 Medverkande från kommunen: Beredning för hållbar utveckling, berörda 

förvaltningschefer och nämndsordföranden 
 Inbjudna: Remissinstanser som är engagerade i mål 1-4, allmänheten kan 

lyssna och lämna in frågor skriftligen (innan och under mötet), byalag, 
elevråd. Möjlighet att delta digitalt.  

o Maj (Järvsö)  
 Tema: Mål 5-8 + lokala frågor Järvsö 
 Medverkande från kommunen: Beredning för hållbar utveckling, berörda 

förvaltningschefer och nämndsordföranden 
 Inbjudna: Remissinstanser som är engagerade i mål 5-8, allmänheten kan 

lyssna och lämna in frågor skriftligen (innan och under mötet), byalag, 
elevråd. Möjlighet att delta digitalt. 

o Augusti (Loos)  
 Tema: Mål 9-12 + lokala frågor Loos/Hamra 
 Medverkande från kommunen: Beredning för hållbar utveckling, berörda 

förvaltningschefer och nämndsordföranden 
 Inbjudna: Remissinstanser som är engagerade i mål 9-12, allmänheten kan 

lyssna och lämna in frågor skriftligen (innan och under mötet), byalag, 
elevråd. Möjlighet att delta digitalt. 

o Oktober (Färila)  
 Tema: Mål 12-16 + lokala frågor Färila/Kårböle 
 Medverkande från kommunen: Beredning för hållbar utveckling, berörda 

förvaltningschefer och nämndsordföranden 
 Inbjudna: Remissinstanser som är engagerade i mål 12-16, allmänheten kan 

lyssna och lämna in frågor skriftligen (innan och under mötet), byalag, 
elevråd. Möjlighet att delta digitalt. 

 

Föreningar som partnerorganisation 
 

Förutsättningen för att kunna ha både projektspecifik och mer generell medborgardialog är att 
kommunen sätter värde i och ger tydliga riktlinjer för hur individer och föreningar kan påverka 
kommunen. Föreningar eller organisationer ska ges insyn i och möjlighet till påverkan av arbete som 
berör deras intresseområden, samtidigt ska de ej slösa tid och energi på processer där deras åsikter 
inta tas om hand om eller ej kan influera besluten.  



Föreningar och organisationer ska därmed uppmuntras att registrera sig som partnerorganisationer 
till kommunen. Samtidigt som registreringen sker uppger de också vilka ämnesområden de är 
intresserade av, representerade i den 17 globala målen. Man kan därmed kontaktas när en 
medborgardialog initieras i en fråga som berör just dessa mål. Partnerorganisationerna inbjuds också 
till en mer generell/strategisk diskussion kring ”sina” mål (se ”öppna möten”).  

För att kunna bli partnerorganisation krävs att föreningen har ett säte i Ljusdals kommun, vara aktiv i 
kommunen och /eller ha medlemmar i kommunen. Man ska även ha styrelse och stadgar, samt 
kunna uppvisa mötesanteckning och protokoll. Demokratiutvecklaren bör ta fram riktlinjer/process 
för registrering tillsammans med beredning för hållbar utveckling.  

Beredningen för hållbar utveckling  

Beredningens uppgifter i samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar är att:  
 
1. Leda kommunens strategiska planering och arbete gällande hållbar utveckling. 

2. Följa och omvärldsbevaka frågor inom hållbar utveckling. 

3. Initiera ärenden utifrån Agenda 2030. 

4. Bereda ärenden gällande hållbar utveckling från kommunstyrelsen och andra nämnder. 

5. Bereda inkomna medborgarförslag, synpunkter och idéer inom hållbar utveckling som ska 
behandlas i kommunstyrelsen. 

6. Hålla sig underrättad vad medborgare och civilsamhället anser vara prioriterade frågor gällande 
hållbar utveckling inom kommunala ansvarsområden samt inhämta synpunkter vid specifika ärenden 
när så beslutas. 

7. Efterfråga och stödja nämndernas och de kommunala bolagens arbete med hållbar utveckling. 

8. Vid behov initiera revidering och upprättande av styrdokument inom hållbar utveckling. 

Demokratiutvecklaren ska rapportera till och fungera som administrativt stöd till beredningen.   

Utvärdering 
Modellen ska utvärderas efter det första implementeringsåret, därefter vartannat år. Utvärderingen 
ska göras av beredning för hållbar utveckling och presenteras till kommunstyrelsen. 

Tidslinje delaktighetsmodellen: 
December – januari: Förutsättningslösa diskussioner med intressegrupper.. 

Februari: Formulera utkast till delaktighetsmodell – till KSO – till KSAU – remiss (bred?) – 
sammanfattning kommentarer -  

2021: Modellen antas, rekrytering av demokratiutvecklare 

Tidslinje för implementering  
 
2021 

• Baslinje gällande engagemang genom enkäter, insamling av röster. 
• Initiera projektspecifik medborgardialog i nämnder (utbilda i medborgardialog). 
• Utveckla fliken ”påverka din kommun” på Ljusdal.se 
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• Skapa tydliga riktlinjer för partnerorganisationer – ramar för engagemang. Öppna ansökan 
för föreningar som önskar vara partnerorganisation. Beredningen för hållbar utveckling 
utvärderar ansökningarna och etablerar partnerskap 

• Utveckla och besluta vilka metoder för delaktighet som bör användas.  

2022 
• Första implementeringsåret utvärderas 
• Medborgarmöten - öppna möten fyra gånger per år, tematiska och geografiskt spridda. 
• E-panel.  
• Medborgarinformation  
• Systemet för medborgar- och föreningsinitierad dialog har etablerats 

2023 
• Visselblåsarfunktion. 
• Medborgarbudget. 
• Medborgardialog i komplexa frågor. 
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Bilagor 
 

I delaktighetsmodellen hänvisas det i texten till bilagor. Dessa nedanstående bilagor ger en ger en 
utökad förklaring och beskrivning av delaktighetstrappan, vad medborgardialog i komplexa frågor 
innebär, tjänst som demokratiutvecklare, guide till nämnder, metodkatalog, agenda för 
medborgarmöten och vad en visselblåsarfunktion är.  

 

Bilaga 1: Delaktighetstrappan5  
Vid medborgardialog kan medborgarna få insyn i planeringen och få möjlighet att påverka den. 
Information är inte detsamma som dialog, och inflytande innebär inte nödvändigtvis 
medbestämmande. Det är viktigt att ha klart för sig vad det egentligen är fråga om vid varje enskilt 
tillfälle och att vara tydlig med det inför medborgarna. Om det inte handlar om en dialog utan om 
ren information, bör det klargöras. Man bör tidigt i processen besluta sig för vilken grad av 
delaktighet innevånarna skall ha och utifrån det välja metod. Ingen delaktighetsform är bättre än 
någon annan, istället är det syfte, mål, målgrupp och tillgängliga resurser som tillsammans avgör 
valet av delaktighet och metod för medborgardialog. Lägsta graden av delaktighet är dock rätten att 
bli hörd (konsultation). 

Begreppen kan sorteras i en så kallad delaktighetstrappa, efter vilken grad av inflytande det är fråga 
om. Men verkligheten är sällan så renodlad. Ofta kan dialogprocessen befinna sig på olika nivåer 
samtidigt.  

 

 
 
 

Information - För att kunna vara delaktig behöver invånarna information om vad som ska ske och 
varför, även ha möjlighet att ta till sig kunskap om den fråga som ska behandlas. Om kommunens 
avsikt enbart är att informera måste det deklareras tydligt. Information är en grundförutsättning för 
medborgardialog.  

                                                           
5 Resonemanget här bygger på de olika varianter av "delaktighetstrappor" som utvecklats och använts av bland 
andra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Båstad, Haninge och Huddinge kommuner samt Boverket, som 
i sin tur inspirerats av forskaren Sherry Arnsteins "Ladder of participation". 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdialogguiden.se%2Farticle%2Fshow%2F671&psig=AOvVaw3nICQtVUjkkKUGl0WcK5wc&ust=1610801073776000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC_4tL7ne4CFQAAAAAdAAAAABAK


Konsultation - Ger medborgarna möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på ett mer eller mindre 
färdigt förslag. Det kan handla om flera alternativ till lösningar på en fråga som beretts av 
tjänstepersoner och beslutats av de förtroendevalda. Medborgarna får ta ställning till vilket 
alternativ de föredrar. Konsultationen är rådgivande.  
 
Dialog -  Utgångspunkten är ett samtal mellan människor som möts och är beredda att försöka förstå 
varandras tankar, tolkningar och perspektiv. Dialogen är den del av medborgardialogen där 
kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner ska lyssna och samtala, inte informera och styra 
inriktning på samtalet. Medborgare ska vara idégivare och rådgivande. Det är viktigt att information 
som behövs för dialogens genomförande presenteras innan dialogen ska föras. Grunden är att man 
inte behöver vara överens. 
 
Inflytande - ger medborgarna möjlighet att tillsammans med de förtroendevalda och tjänstepersoner 
i kommunen vara delaktiga i att planera och utforma. Det kan innebära att medborgarna är med i en 
längre utvecklingsprocess och deltar från det att en fråga väcks till att det finns ett färdigt förslag till 
beslut. 
 
Medbeslutande - Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att invånarna i viss mening 
medverkar i beslutsfattandet. Det kan ske genom en omröstning som blir styrande för det politiska 
beslut som sedan fattas. Det kan också innebära att få mandat att själva bestämma över hela eller 
delar av en budget. 

De olika nivåerna speglar inte en kronologisk ordning. Även om det ofta är så att information är det 
första steget i en medborgardialog så behöver de andra nivåerna inte nödvändigtvis följa på varandra 
tidsmässigt. Under en dialogprocess är det naturligt att man rör sig fram och tillbaka mellan de olika 
nivåerna, beroende på vilken fråga som behandlas. 

 
 
Bilaga 2 Medborgardialog i komplexa frågor  
För att förstå de komplexa problem som kommuner och regioner ställs inför behöver vi förstå vår 
omvärld. Tittar vi tillbaka har mycket förändrats i vårt samhälle som påverkar kommuner och 
regioners uppdrag6. Förändringar som kommer ur de globala megatrenderna globalisering, 
migration, urbanisering, individualisering och teknisk utveckling/digitalisering innebär att allt fler 
frågor präglas av komplexitet. 

Hur identifieras en komplex fråga?  

En komplex fråga skiljer sig från enkla och komplicerade frågor. En enkel fråga definieras av att det 
går att resonera logiskt och linjärt, det är därför möjligt att planera, följa en handbok eller recept för 
att nå det resultat som önskas. En komplicerad fråga är många enkla frågor som påverkar varandra i 
en linjär följd. En komplex fråga däremot har många dimensioner som hänger ihop på synliga såväl 
som mindre tydliga sätt. En enskild aktör kan inte lösa en komplex fråga utan de som berörs måste 
både vara delaktiga i problemformuleringen och i hanteringen av frågan. Om en organisation 
försöker behandla en komplex fråga som en enkel är risken stor att resultatet uteblir och förtroendet 
minskar eller så blir problemet värre. Alltså behövs fungerande relationer och förtroende mellan de 
olika parterna vilket kan skapas med en väl utförd medborgardialog. Komplexa frågor definieras av 
att de som är berörda behöver vara involverade i processen för att hantera dem på ett hållbart sätt. 

                                                           
6 Abrahamsson, 2018, Omvärldskunskap samhällsförändring och medborgardialog. 
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Förekommer olika former av motstånd eller om vissa perspektiv inte får komma fram är det tecken 
på att frågan behöver hanteras som en komplex fråga. Andra tecken kan vara att frågan är 
återkommande trots många olika försök att lösa den. Eller att blunda för problemet inte gör att det 
försvinner. Ett tecken kan också vara att det uppstår en konflikt mellan kommunen och grupper 
utanför organisationen där de polariseras allt mer ju längre tiden går. Kommunen behöver således 
agera i frågan samtidigt som de är en part i konflikten.  

Tillgång till information 

Komplexa och konfliktfyllda frågor har även gemensamt att inte all information kring en fråga är 
tillgängligt för alla. Sakfrågan behöver också kompletteras med fler dimensioner såsom värden och 
känslor. Om saker som finns under ytan inte tillåts att sägas kommer konflikten att bli allvarligare. 
Det är därför en viktig princip i medborgardialog i komplexa frågor att vara medveten om och leta 
efter tecken på att det finns perspektiv som inte kommer fram. 

Principer för dialog 

SKR:s arbete med komplexa frågor har resulterat i ett antal principer. Principen som allt börjar med 
är ”Öppna upp”. Det innebär att fler behöver inkluderas i att formulera problemet och i arbetet med 
att hantera det. Det innebär att kommunen behöver arbeta med ett ”Inkluderande arbetssätt”. Detta 
arbetssätt är aktivt, nyfiket och alla deltagare behandlas likvärdigt. Här7 finns mer läsning om 
principer för medborgardialog i komplexa frågor.  

Arbetet med medborgardialog i komplexa frågor 

Efter det förberedande arbetet börjar perspektivinsamlingen. Det innebär att genomföra samtal med 
alla involverade och berörda parter kring den aktuella frågan, personer inom kommunens 
organisation såväl som utanför. När perspektivinsamlingen är sammanställd finns en bättre bild av 
frågan. Då inleds arbetet med att designa den fortsatta processen. Det är alltså inte automatiskt ett 
möte öppet för alla, i vissa fall avråder SKR från öppna möten. Det är frågans karaktär och resultatet 
av perspektivinsamlingen som avgör vilka möten som behövs. Sedan genomförs dessa möten, förslag 
arbetas fram och beslutas av de folkvalda. Det entydigt tydligaste resultatet är att medborgardialog i 
komplexa frågor ökar förtroendet mellan dem som är med i processen såväl medborgare som 
tjänstepersoner och politiker. 

 

Bilaga 3: Demokratiutvecklare 
Enligt best practices8 bör ett centralt kunskapsstöd skapas som kan finnas till för både 
partnerorganisationer, politiker och tjänstemän. I dagsläget finns ingen sådan funktion, och 
kommunen saknar även ett administrativt stöd för beredning för hållbar utveckling. Detta bör 
rimligtvis samlas i en tjänst enligt följande:  

• En funktion med specialiserad kunskap om medborgardialog samt kommunikation  
• Ska fungera som en de facto medborgarombud dit föreningar, organisationer och 

medborgare kan vända sig för att få svar på frågor om delaktighet och inflytande  
• Funktionen ska stötta nämnder och förvaltningar i genomförande av medborgardialog  
• Funktionen ska ta fram och implementera ett sätt för medborgare att anmäla oegentligheter 

och dåligt bemötande från kommunens representanter (visselblåsarfunktion)  

                                                           
7 https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-778-7.pdf S. 12 f. 
8 Vedertaget uttryck för god praxis, branschnorm, bästa förfarande. 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-778-7.pdf


• Funktionen ska också vara administrativt stöd till beredningen för hållbar utveckling, ta fram 
rapporter och förbereda möten till densamma.  

• Ersätter administrativa stödet till råden 
• Arbetar aktivt med att söka upp personer som inte annars deltar i det demokratiska samtalet 

men berörs av beslut 
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Bilaga 4 – Guide till nämnder 
När nämnden står inför ett beslut där man tror att 
medborgardialog kan användas som en del i 
beslutsunderlaget bör man ställa sig följande frågor:  

• Är frågan påverkbar? 
• Är jag/vi som beslutsfattare påverkbara? 

Båda dessa frågor kräver ett ”JA”.  

Om nämnden anser att frågan är påverkbar och att man 
som beslutsfattare är påverkbara så bör man vidare fundera 
på:  

 
• Vad är målgruppen/vilka ska bjudas in? (se figur 19) 
• Vad ska resultatet användas till?  
• Hur ska resultatet rapporteras? 
• Vilka kanaler/typer av medborgardialog skulle 

kunna vara aktuella?  
• Vilka partnerorganisationer vill man se kontaktas i 

frågan? 

 

 

När nämnden beslutar om att genomföra en 
medborgardialog ska en styrgrupp bestående av 
nämndens ordförande, förvaltningschef, 
representant från beredningen för hållbar 
utveckling samt demokratiutvecklare träffas för 
att planera den beslutade medborgardialogen. 
Tjänstepersonen har i uppgift att ta fram förslag 
på hur genomförandet ska gå till. Förslaget bör 
bland annat innehålla en kommunikationsplan, 
plan för dokumentation och återkoppling och hur 
utvärdering ska ske. 

 

 

 

 

                                                           
9 
https://www.lulea.se/download/18.755b37e6154a7105dfd3a4c/1463390613919/Medborgardialog,%20riktlinj
er.pdf 

Vilka ska bjudas in? 

Grundidén är att skapa arenor även för 
de grupper som vanligtvis inte hörs i 
debatten. När dialogen planeras behöver 
därför en enklare kartläggning göras över 
vilka grupper som är viktigast att nå. 
Rimligen bör de största resurserna sedan 
läggas på de grupper som är mest 
berörda av frågan men sällan gör sin röst 
hörd, medan de som ”alltid hörs” 
sannolikt kommer att delta även om 
inbjudan bara består av en enda annons i 
lokalpressen. 

I detta skede bör även ett resonemang 
föras kring vilken dialogmetod som ska 
väljas – vissa gruppers åsikter kanske 
kommer fram bäst via fokusgrupper 
medan andra i högre grad nås via SMS-
enkäter.  



Checklista för medborgardialog10 

 

 

 

 

 

                                                           
10 
https://www.lulea.se/download/18.755b37e6154a7105dfd3a4c/1463390613919/Medborgardialog,%20riktlinj
er.pdf 
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Bilaga 5: Metodkatalog 
En bred samling kanaler bör användas för att ge olika målgrupper möjlighet att påverka. SKR har i sin 
dialogguide konkreta exempel på en lång rad dialogmetoder som tillsammans kan utgöra en bred 
dialog med en mängd olika grupper; Onlinemöten, e-förslag, picknickmöten för politiker, sms-panel, 
medborgarstämma, forumteater, fokusgrupp, framtidsstämma, gamification, crowdsourcing m.fl.  

Denna sammanfattande metodmatris ger en förenklad översiktlig bild av metoder att använda vid 
medborgardialoger.  De fyra frågorna ”Hur går metoden till?”, ”Vilka når man?”, ”Vad passar det att 
föra dialog om?” samt ”Varför välja denna metod” används för att beskriva de olika metoderna. 
Under respektive fråga anges respektive metods huvudsakliga inriktning. Mer kunskap om 
metoderna finns hos region Skåne11. 
 

 

                                                           
11 https://www.skane.se/siteassets/organisation_politik/publikationer_dokument/metodkatalog.pdf 



Bilaga 6: Agenda medborgarmöten 
o Februari (Ramsjö) 

 Tema: Mål 1-4 + lokala frågor Ramsjö 
 Medverkande från kommunen: Beredning för hållbar utveckling, berörda 

förvaltningschefer och nämndsordföranden 
 Inbjudna: Remissinstanser som är engagerade i mål 1-4, allmänheten kan 

lyssna och lämna in frågor skriftligen (innan och under mötet), byalag 
 Agenda:  

• Beredning för hållbar utveckling presenterar 
verksamhetsplaneringen för mål 1-4, lyfter frågor och beslut som kan 
komma att fattas under året som faller under dessa.  

• Föreningar och partnerorganisationer får chansen att presentera 
sina kommentarer till verksamhetsplaneringen, samt ställa frågor om 
densamma. Beredning för hållbar utveckling/respektive ordföranden 
och tjänstemän svarar.  

• Allmänhetens frågestund  mål 1-4 (frågor samlas ihop av moderator).  
• Rast 
• Lokala frågor (Ramsjö) –kort presentation från beredning för hållbar 

utveckling + byaråd frågestund (frågor samlas ihop av moderator) 
o Maj (Järvsö)  

 Tema: Mål 5-8 + lokala frågor Järvsö 
 Medverkande från kommunen: Beredning för hållbar utveckling, berörda 

förvaltningschefer och nämndsordföranden 
 Inbjudna: Remissinstanser som är engagerade i mål 5-8, allmänheten kan 

lyssna och lämna in frågor skriftligen (innan och under mötet), byalag 
 Agenda:  

• Beredning för hållbar utveckling presenterar 
verksamhetsplaneringen för mål 5-8 lyfter frågor och beslut som kan 
komma att fattas under året som faller under dessa.  

• Föreningar och partnerorganisationer får chansen att presentera 
sina kommentarer till verksamhetsplaneringen, samt ställa frågor om 
densamma. Beredning för hållbar utveckling/respektive ordföranden 
och tjänstemän svarar.  

• Allmänhetens frågestund  mål 5-8 (frågor samlas ihop av moderator).  
• Rast 
• Lokala frågor (Järvsö) –kort presentation från beredning för hållbar 

utveckling + byaråd, frågestund (frågor samlas ihop av moderator) 
o Augusti (Loos)  

 Tema: Mål 9-12 + lokala frågor Loos/Hamra 
 Medverkande från kommunen: Beredning för hållbar utveckling, berörda 

förvaltningschefer och nämndsordföranden 
 Inbjudna: Föreningar och partnerorganisationer som är engagerade i mål 9-

12, allmänheten kan lyssna och lämna in frågor skriftligen (innan och under 
mötet), byalag 

 Agenda:  
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• Beredning för hållbar utveckling presenterar 
verksamhetsplaneringen för mål 9-12 lyfter frågor och beslut som 
kan komma att fattas under året som faller under dessa.  

• Remissinstanser får chansen att presentera sina kommentarer till 
verksamhetsplaneringen, samt ställa frågor om densamma. 
Beredning för hållbar utveckling/respektive ordföranden och 
tjänstemän svarar.  

• Allmänhetens frågestund  mål 9-12 (frågor samlas ihop av 
moderator).  

• Rast 
• Lokala frågor (Loos-Hamra) –kort presentation från beredning för 

hållbar utveckling + byaråd, frågestund (frågor samlas ihop av 
moderator) 

o Oktober (Färila)  
 Tema: Mål 12-16 + lokala frågor Färila/Kårböle 
 Medverkande från kommunen: Beredning för hållbar utveckling, berörda 

förvaltningschefer och nämndsordföranden 
 Inbjudna: Föreningar och partnerorganisationer som är engagerade i mål 12-

16, allmänheten kan lyssna och lämna in frågor skriftligen (innan och under 
mötet), byalag 

 Agenda:  
• Beredning för hållbar utveckling presenterar 

verksamhetsplaneringen för mål 12-16 lyfter frågor och beslut som 
kan komma att fattas under året som faller under dessa.  

• Remissinstanser får chansen att presentera sina kommentarer till 
verksamhetsplaneringen, samt ställa frågor om densamma. 
Beredning för hållbar utveckling/respektive ordföranden och 
tjänstemän svarar.  

• Allmänhetens frågestund  mål 12-16 (frågor samlas ihop av 
moderator).  

• Rast 
• Lokala frågor (Färila-Kårböle) –kort presentation från beredning för 

hållbar utveckling + byaråd, frågestund (frågor samlas ihop av 
moderator) 

Bilaga 7: Visselblåsarfunktion 
Som ett sätt att arbeta förebyggande mot korruption och oegentligheter. Visselblåsarfunktionen kan 
användas anonymt av medarbetare och medborgare som misstänker allvarliga oegentligheter som 
rör personer i ledande ställning i Ljusdals kommun, eller medarbetare som jobbar för personer som 
är i beroendeställning till dem. Allvarliga oegentligheter kan vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig 
bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det 
kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer 
och regler i tjänsten. Anmälningarna ska gå till extern part och ärenden som faller inom ramen för 
visselblåsarfunktionen utreds också av en extern part.  
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