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INBJUDAN 

2023-01-12 

Ulrika Stöök 
Nils Munthe 
Anders Nordh 
Demokratisektionen 

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är 

intresserade av att utveckla och systematisera 

medborgardialog och samverkan med civilsamhället. 

Sveriges Kommuner och Regioner inbjuder förtroendevalda i kommuner 

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

av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och 

samverkan med civilsamhället.  

De allt mer komplexa samhällsutmaningarna som kommuner och regioner 

ställs inför kräver ett inkluderande arbetssätt med såväl medborgare, 

brukare som det organiserade civilsamhället. Idag kan vi inte ta demokratin 

för given, vi ser att antalet länder som är fullvärdiga demokratier minskar, 

en utveckling som även vi behöver vara uppmärksamma på. 

En utvecklad dialog med medborgare och samverkan med civilsamhället  

bidrar till att öka tilliten och förtroendet för våra demokratiska institutioner. 

För att utveckla och främja den lokala demokratin utgör ett mer 

systematiskt arbetssätt med medborgardialog och en utvecklad samverkan 

med civilsamhället en viktig del.  

Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av 

forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får 

möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.  

Jag önskar er varmt välkomna att delta i nätverket. 

Vänliga hälsningar 

Lena Langlet 

Sektionschef 

Demokratisektionen 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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Bakgrund 

Demokrati som system utmanas runt om i världen så också i Sverige. 

Undersökningar visar att endast 1 av 15 personer i världen lever i en 

demokrati och endast 46 procent av världens stater uppfattas som 

demokratiskt styrda. Demokratin utmanas även i Sverige där vi ser ett lägre 

valdeltagande, större skillnader i valdeltagande mellan valdistrikt och en 

lägre tilltro till politiker enligt SOM-institutets valundersökning.   

Kommuner och regioner står inför utmaningar både vad avser ekonomiska- 

och kompetensförsörjnings förutsättningar det innebär att beslutsfattandet 

blir mer komplext och kommer att påverka medborgarnas välfärd.  

För att kunna utveckla och förändra välfärden krävs en ökad samverkan 

med medborgarna och civilsamhället både för att skapa förståelse för 

förändringar men också för att kunna ta del av medborgarnas behov, 

synpunkter och idéer till lösningar.  

Medborgardialogen och dialogen med civilsamhället behöver därför 

utvecklas till ett systematiskt arbetssätt som ingår i kommunen eller 

regionens styr- och ledningssystem och där ansvaret delas av alla i 

organisationen.. 

Sveriges Kommuner och  Regioner inbjuder därför kommuner och regioner 

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

medborgardialog och samverkan med civilsamhället.  

Nätverkets upplägg 

Nätverket fokuserar på att ge ny kunskap, aktuell forskning, goda exempel 

och utrymme för erfarenhetsutbyte. 

Nätverket pågår från 2023 till 2026, och en bekräftelse på att kommunen 

eller regionen vill fortsätta vara med skickas ut inför varje nytt år. 

Följande ingår i nätverket: 

• Två heldags nätverksmöten per år, varav ett digitalt och ett fysiskt. 

• 3-4 digitala webbsändning på ca en timme under januari till juni 

respektive september till december. 

• Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare 

Mål 

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

kommuner och regioner kan arbeta med medborgardialoger och samverkan 

med civilsamhället som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster och i 

utvecklingen av ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.  
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Målgrupp 

Ledande förtroendevalda i kommuner och regioner eller förtroendevalda 

som har ett särskilt ansvar för att utveckla och systematisera 

medborgardialog och samverkan med civilsamhället. 

Tidplan 

Projektet startar 2023 och avslutas 2026. Vårens träff är i februari och sker 

digitalt 

Kostnad 

Kostnad för att delta i nätverket är 900 kr/år/person.  

Första heldagsträffen i nätverket sker den 24 mars 2023 digitalt via 

ZOOM.  

10:00 – 15:00 inbjudan och program sänds ut i februari 

Den första webbsändningen sker den 10 februari 09:00 – 10:00, inbjudan 

med länk kommer när du anmält dig. 

Höstens heldagsmöte planera att bli på plats i Stockholm den 11 oktober. 

(Vid fysiska träffar står deltagarna för resa och ev. logi, SKR står för fika 

och lunch.) 

Anmälan 

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

utvecklande nätverk. 

Anmälan till nätverk för medborgardialog 2023 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=

19426&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=110941&EDIT=of

f&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1  

Information & kontakt 

Undertecknade projektledare  

Ulrika Stöök  ulrika.stook@skr.se  08-452 70 44 

Nils Munthe  nils.munthe@skr.se   08-452 7694 

Anders Nordh  anders.nordh@skr.se  08-452 7435  

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=19426&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=110941&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
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