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Medborgardialog handlar om 
att ta till vara människors

  kunskaper 
  och 
  goda idéer      



Vad är 

  Medborgardialog?

Medborgardialog är ett sätt för Gislaveds kommuns 
förtroendevalda och tjänstemän att kontakta, bjuda in och 
prata med människor för att få reda på vad de tycker om
olika frågor i kommunen. 

Medborgardialog går ut på att människor får fler 
möjligheter att påverka och tycka till om utvecklingen i 
Gislaveds kommun.

Medborgardialog innebär att förtroendevalda och 
tjänstemän får veta vad människor tycker i olika frågor. 
Framförallt vilka frågor som är viktiga för medborgarna. 

Medborgardialog handlar om att ta till vara medborgarnas 
kunskaper och goda idéer. Idéer som sedan kan ligga till 
grund för politiska beslut och åtgärder.



Medborgardialog innebär att alla som bor i Gislaveds kom
mun kan delta i kommunens medborgardialogaktiviteter.

Medborgardialog ersätter inte val och det vanliga  
politiska arbetet.

Medborgardialog handlar inte om opinionsmätning.

Medborgardialog är inte krångligt och svårt.





Genom medborgardialog 
kan människor

  engagera sig 
  och 
  påverka



Världen förändras 

  Det gör även vi

Det demokratiska systemet med allmänna val och möjlig
heter att rösta på politiska partier har funnits i Sverige 
sedan 1921. Vissa förändringar har gjorts men i stort sett 
är grunden fortfarande densamma. 

Det som däremot har förändrats är svenskarnas sätt att 
engagera sig i samhällsfrågor. Färre och färre människor i 
dagens Sverige väljer att vara medlemmar i politiska partier. 
Även valdeltagandet har förändrats och skiljer sig åt mellan 
olika landsändar och mellan olika områden i kommuner 
och landsting. Människors socioekonomiska status har 
stor betydelse för om de väljer att rösta.



Ändå visar mätningar att svenska folket är samhälls
intresserade. Man vill engagera sig och kunna vara med 
och påverka. Därför kan medborgardialog fungera som ett 
komplement till det vanliga politiska systemet. Genom 
medborgardialog erbjuds människor fler möjligheter till att 
engagera sig och vara med och påverka. Därför har 
Gislaveds kommuns kommunfullmäktige beslutat att 
systematiskt börja arbeta med medborgardialog.



Information

Konsultation

Dialog

Inflytande

Medbeslutande



Metoder för 
medborgardialog

  skapar 
  olika 
  möjligheter



Medborgardialog  

  Metoder

Det finns olika sätt och olika metoder för medborgardialog 
som erbjuder människor olika möjligheter till att vara med 
och påverka och utöva inflytande.

Information innebär att medborgaren får tillräckligt med 
information för att kunna bilda sig en uppfattning i en 
fråga. Information kan fås genom broschyrer, webb, m.m. 
Konsultation kan vara medborgarpaneler eller undersök
ningar. Konsultation betyder att förtroendevalda tar reda 
på vad medborgarna tycker. I en dialog möts förtroende
valda och medborgare för att diskutera och utbyta åsikter 
med varandra. Formerna för det kan vara återkommande 
dialogmöten och workshops.  



Andra metoder för medborgardialog kan ge medborgarna 
ett direkt inflytande och medbeslutande, till exempel 
genom medborgarbudget eller genom folkomröstningar.

Det finns ingen gradering mellan de olika möjligheterna till 
att vara med och påverka och utöva inflytande. Alla metoder 
kan vara lämpliga beroende på vilken fråga det gäller.
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Kommuninvånarna ska ha 
möjlighet att

  diskutera 
  och 
  påverka



Medborgardialog 

  Projekt

Gislaveds kommuns arbete med medborgardialog 
kommer att bedrivas i projektform under 2012 – 2013. 
Därefter kommer arbetet att fortsätta i nämnder och i 
förvaltningar. Som styrgrupp för medborgardialogprojektet 
fungerar demokratiberedningen. Demokratiberedningen 
består av 11 kommunfullmäktigeledamöter som 
representerar kommunfullmäktiges partier.

Under 2012 genomförde demokratiberedningen flera 
dialogaktiviteter. Bland annat ordnades sex dialogmöten i 
maj. Temat för mötena var ”Dialog om dialogen”. Kommun
invånarna fick möjlighet att diskutera och tycka till om vilka 
områden i kommunens verksamhet som man vill vara med 
och påverka och föra en dialog kring.



Under hösten arrangerades ett Open Space (stormöte) i 
Gisle Sportcenter. Då möttes 650 gymnasieelever, förtroen
de valda från Gislaveds kommun och gymnasielärare under 
en heldag. Deltagarna fick möjlighet att lämna förslag på vad 
de ville ändra på i Gislaveds kommun. Erfarenheterna från 
aktiviteterna har sammanställts i en handbok för medborgar
dialog i Gislaveds kommun. Under 2013 kommer demo
kratiberedningen att fortsätta arrangera dialogaktiviteter.

Vill du veta mer om Gislaveds kommuns arbete med  
medbor gardialog gå in på kommunens webbplats  
gislaved.se/medborgardialog. Du kan också kontakta 
demokrati beredningens ledamöter.



Demokratiberedningens ledamöter

Elisabeth Andersson ordförande elisabeth.andersson@pol.gislaved.se

Susanne Josefsson v. ordförande susanne.josefsson@pol.gislaved.se

Fredrik Claar ledamot fredrik.claar@pol.gislaved.se

Staffan Sjöblom ledamot staffan.sjoblom@pol.gislaved.se

Kjell Thelin ledamot kjell.thelin@pol.gislaved.se

Lars-Ove Bengtsson ledamot lars-ove.bengtsson@pol.gislaved.se

Lars Park ledamot lars.park@pol.gislaved.se

Jan Ekström ledamot jan.ekstrom@pol.gislaved.se

Några av demokratiberedningens ledamöter
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Erik Andersson ledamot erik.andersson@pol.gislaved.se

Pia Åhman ledamot

Anders Gustafsson ledamot anders.gustafsson@pol.gislaved.se

Sven-Göte Bolmenius ersättare sven-gote.bolmenius@pol.gislaved.se

Bo Kärreskog ersättare bo.karreskog@pol.gislaved.se

Johan Larsson ersättare johan.larsson@pol.gislaved.se

Lennart Kastberg ersättare lennart.kastberg@pol.gislaved.se

Per Liljeqvist ersättare per.liljeqvist@pol.gislaved.se

Robert Erlandsson ersättare robert.erlandsson@pol.gislaved.se

Kent Heijel ersättare kent.heijel@pol.gislaved.se

Amir Horozic ersättare amir.horozic@pol.gislaved.se

Sören Axelsson ersättare soren.axelsson@pol.gislaved.se
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