
Känsla av 
samhörighet
och gemensamt 
ansvar 
(medborgare)

Deltagande medborgare ska engagera 
sig i hela kommunen. Ambitionen är att 
minst en tredjedel av synpunkterna 
handlar om andra delar av platsen 
Skellefteå än endast den egna orten. 

Bred sammansättning vad gäller 
deltagande

Juni -14?

April -14

Anteckningar från 
möten

Mentometerenkät 
som besvaras av 
deltagare vid 
dialogmöten. 

Andel synpunkter som handlar 
om den egna orten respektive 
hela kommunen. 

Ålder
Kön
Bostadsort/kommundel
Utbildningsnivå

Kunskap om 
medborgarnas
prioriteringar 
och behov för 
ett bättre 
beslutsunderlag 
(politik)

Dialogen ska vara en del av ett 
beslutsunderlag till politikerna

Dialogen ska tillgängliggöras  som ett 
fakta och beslutsunderlag för 
intresserade aktörer

Politiker (majoritet och opposition) 
deltar vid alla öppna möten och vid 
50% av de uppsökande mötena

En majoritet av alla politiker som 
deltagit i dialogmöten tycker att 
dialogen gett ökad kunskap och bättre 
beslutsunderlag till strategiarbetet. 

Juni -14?

April -14

Juni -14?

Fråga till politiker i 
styrgrupp. 

Kontrollera att 
materialet har 
tillgängliggjorts

Uppföljning 
politikers 
deltagande  vid 
dialogmöten

Webbenkät till 
politiker när 
dialogen är klar

Resulterade dialogen i ett 
kompletterande underlag?
Fanns dialogens 
kvalitetssäkrade resultat med i 
politikens beslutsunderlag? 
Besvaras ja eller nej. 

Har materialet 
tillgängliggjorts? Besvaras ja 
eller nej. 

Deltog politiker vid alla öppna 
möten och 50% av de 
uppsökande mötena?

Har dialogen gett bättre 
beslutsunderlag?

Ökat inflytande 
och aktivt 
medborgarskap 
(med)

Alla medborgare som deltagit i 
dialogmöten ska känna att de fått goda 
möjligheter att komma till tals. 

50% av alla medborgare som deltagit 
ska känna mersmak.

Återkommande synpunkter från 
dialogen tas tillvara i strategin. Målet är 
att minst hälften av dessa synpunkter 
ska tas tillvara på ett tydligt sätt i 
strategin. 

Mars -14

April -14

Jan -2015

Mentometerenkät 
till deltagare vid
dialogmöten

Mentometerenkät
till deltagare vid 
dialogmöte

Stämma av 
sammanställning av 
synpunkter mot 
den färdiga 
strategin.

Tycker du att du har haft 
möjlighet att komma till tals?

Kan du tänka dig att fortsätta 
engagera dig i Skellefteås 
framtid? Besvaras med ja eller 
nej. 
Har minst hälften av de 
återkommande synpunkterna 
tagits tillvara på ett tydligt sätt 
i strategin? 

Medborgarna Minst två tredjedelar av deltagarna på Juni-14 Mentometerenkät Har du fått en bättre bild av 


