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Riktlinjer för och övergripande, generell planering av 
medborgardialog i Nyköpings kommun 
 

A. Principer för medborgardalog 
Medborgardialog är en del av kommunens demokratiska arbete. Med 
medborgardialog menas den dialog som skapas mellan politiker och 
medborgare. Beslut om genomförande av medborgardialog fattas alltid utifrån 
ett politiskt initiativ. 

Nyköpings kommun vill utveckla medborgardialogen för att 

- få mer kunskaper om medborgarnas värderingar för att fatta de bästa 
besluten 

- ge medborgarna större kunskap om kommunens prioriteringar 
- genom medborgardialog utveckla effektivitet i styrningssystemet 

Resultaten ska användas systematiskt i ledningssystemet genom  

- tydlig koppling till vision och värdegrund 
- dialog vid rätt tidpunkt – tidigt i processen – så att påverkan blir möjlig 
- kunskap om vilka metoder som passar frågetyper och målgrupper 

Politikernas roll 
 

- Att kunna lyssna utan att svara eller försvara 
- Att vara öppna för att bli påverkade 
- Beslut om frågetyper och målgrupper 

Tjänstemännens roll 

- Att ta fram fakta, vara processledare och dokumentera 
- Välja rätt metod eller metoder för önskad dialogprocess, frågetyp, 

målgrupp, nivå av delaktighet och återkoppling av resultat 
- Pedagogiskt visualisera förutsättningarna inför beslut = ge ett 

helhetsperspektiv 
 

Under medborgardialogen ska tydligt informeras om: 

- vägen fram till beslut 
- fattade beslut och varför besluten fattats 
- dialogens syfte, ramar och spelregler 
- dialogens roll i beslutsprocessen 
- dialogens resultat 
-  

Kommunikativa mål för medborgare: 

- Man ska uppleva att man är välinformerad 
- Man ska uppleva att det är möjligt att påverka 
- Man ska uppleva att det finns alternativ att välja mellan 
- Man ska acceptera att perspektivet på kommunens verksamhet är brett 

– att det inte bara handlar om den fråga som intresserar just mig 
- Man ska förstå politikernas dilemma 
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Kommunikativa mål politiker: 

- Man ska uppleva att det är OK att bara lyssna 
- Man ska uppleva att det är OK att inte vara överens med medborgarna 
- Man ska uppleva att det är OK att låta sig påverkas 
- Man ska uppleva att man lyckats förmedla ett helhetsperspektiv 
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B. Planering av medborgardialogen 
 

Frågor att besvara inför varje enskild medborgardialog 

1. Vad vill vi åstadkomma med denna medborgardialog? Vad är vår 
målsättning? 

a. Vilken eller vilka frågeställningar ska medborgardialogen belysa? 
b. Behöver vi mer kunskaper om medborgarnas värderingar för att fatta 

de bästa besluten? 
c. Kan en dialog ge medborgarna större kunskap om kommunens 

prioriteringar? 
d. Till vilken nivå av delaktighet bjuder vi in medborgarna i dialogen? (se 

delaktighetstrappan nedan) 
e. Hur avgör vi om dialogen varit framgångsrik? 

 
 

 
 
 

Information  - informera medborgarna om en särskild fråga eller 
särskilt beslut 

 

Konsultation - inhämta synpunkter om vilket av olika alternativ 
för en aktuell fråga som är mest lämpligt utan krav 
på att synpunkter tas till vara i kommande beslut 
eller process 
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Dialog  - föra diskussion om en särskild fråga eller ett 
särskilt beslut för att öka den ömsesidiga 
förståelsen. Grunden är att man inte behöver nå 
konsensus 

 

Inflytande - medborgare deltar under en lägre tid och är del i 
en utvecklingsprocess som utgör underlag för 
politiska beslut  

  

Medbeslutande - den representativa församlingen har valt att 
delegera ansvar för beslut till delegater som inte är 
valda utifrån partitillhörighet utan som person. 
Exempelvis skolstyrelser 

 

 

 

2. Hur kommer vi att använda resultatet av dialogen? 

- Kan du som politiker låta dig påverkas? 
- Kan dialogen bidra till effektivitet i beslutsprocessen? 
- Hur återkopplar vi resultatet till dem som deltagit? 
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3. Vilka är målgrupper för dialogen?  

 Vilka är högt berörda och lågt aktiva? 

- var finner vi denna målgrupp? 
- hur når vi denna målgrupp? 
- Hur söker vi upp bjuder in denna målgrupp? 

 
Vilka är högt berörda och högt aktiva? 

- var finner vi denna målgrupp? 
- hur når vi denna målgrupp? 
- Hur söker vi upp/bjuder in denna målgrupp? 

 

 

 

 

 

4. Vilken metod lämpar sig bäst för att föra dialog om vald fråga med 
vald målgrupp för önskad process, nivå av delaktighet och återkoppling 
av resultat? 

 

 

5. När genomför vi dialogen? 

a. Vid vilken tidpunkt når vi målgruppen bäst? 
b. Finns det parallella processer runt samma fråga som vi tidsmässigt 

behöver ta hänsyn till? 
 


