
Checklistor
om medborgardialog.

 

Kontaktuppgifter, styrgrupp 

Politiker:

Johan Rocklind, kommunstyrelsens ordförande

Ann-Sofie Lifvenhage, oppositionsråd

Mats Dellrud, förste vice ordförande i kultur- och tekniknämnden

Michael Gustafsson, ordförande i miljö- och byggnämnden

Inga-Lill Fredriksson, andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Tjänstemän:

Nils-Erik Selin, kommunchef

Bengt Klintbo, kultur- och teknikchef

Christer Andén, samhällsbyggnadschef

Anna Sandklef, information- och näringslivschef

Staffan Lind, samhällsplanerare

Johan Dahlberg, förvaltningsstrateg
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Under dialog
 Förmöte 30 min innan dialog om förutsättningar
 Inledning på dialog (syfte - lyssnande, avgränsning, målgrupp,        
 metod, hantering av övriga frågor efter mötet, vad händer sen etc.)
 Personlig presentation av deltagare (om mindre än 15 deltagare)
 Kort sammanfattning av dialogen (om möjligt)
 Informera om fortsättning i frågan (vad händer sen, inga svar från     
 politiker direkt, kanske återkommer)
  Utvärdering i slutet av dialog
  Inga ställningstaganden under dialogen eller i media

Planering av dialog

Vad vill vi med dialogen?
- Är frågan avgränsad och rätt ställd 
 inför dialog?

- Vad kan medborgarna förvänta sig? 
 (Information, konsultation, dialog, 
 inflytande eller medbeslutande?)

Hur ser tidplanen ut?
- När i processen ska dialog  
 genomföras?

- När i processen övergår 
 frågan till poltisk behandling?

Hur ska dialogen genomföras?
- Vilka grupper vill vi nå? 

- Vilken metod vid dialog? (fokusgrupp, webb-enkät,  
 medborgarpanel, rådslag etc.) 

- Vilka forum eller lokaler ska vi använda?

- Vilka ska delta och hur många? (politiker/tjänstemän)

- Vilka ansvarar för dialogen? (presidiet med stöd av  
 tjänstemän – mötesledare och sekreterare)

Vad händer inför dialogen?
- Inbjudan (vilken fråga, när, var, hur, vilka är inbjudna)

- Dokument till mötet: Mall för inledning, manual/agenda 

 för mötet och deltagarlista (kön, åldersintervall etc.)

Vad händer efter dialogen?
- Information till deltagarna/medborgarna? 
- Kommunikation efteråt?

Övrigt
- Hur hantera övriga frågor som kommer upp? (t.ex. att de får återkopplas 
 vid annat tillfälle)

- Hur hantera media? - före, under och efter dialog (Eftersom det pågår ett  
 lyssnande i frågan: total öppenhet, berätta för media innan etc.)

Efter dialog
 Utvärdera dialogen med berörda politiker och tjänstemän

 Sammanställning av dialogen (på hemsida, facebook etc.)  
 – mall för sammanställning
 Återkoppling till deltagare, nämnd, medborgare etc.
 Informera berörd förvaltning om övriga frågor
 Redovisa i beslutsunderlag vad som framkom vid dialog

Före beslut om dialog
- Är jag som förtroendevald/parti beredd att låta mig påverkas? 

- Kan resultatet av dialogen påverka frågan? 

- Är frågan av den arten att den kommer till beslut inom snar framtid för  
 rimligt snabb återkoppling till medborgare? 

- Har vi tid i förhållande till tidplan för frågan?

- Har vi resurser (arbetsbelastning hos politiker och tjänstemän)? 

- Finns det politisk enighet om att genomföra medborgardialog i  
 föreslagen fråga?


