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Ansökan om deltagande i SKL:s Masterclass medborgardialog i styrning
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att Älvsjö stadsdelsförvaltning
ansöker om att delta i SKL:s nätverk Masterclass medborgardialog i styrning.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att tillsätta en styrgrupp för
arbetet. I Styrgruppen ingår stadsdelsnämndens presidium,
stadsdelsdirektören och avdelningschefen för HR och extern
service.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Eva Frykler
Tf. avdelningschef

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2006 drivit
projektet medborgardialog där syftet är att stödja kommunernas,
landstingens och regionernas utveckling av medborgardialog där
resultatet av dialogerna används i styrning och
verksamhetsutveckling.
För att stödja och hjälpa kommuner/landsting/regioner i detta arbete
bjuder de nu in till en masterclass i medborgardialog i styrning.
Utvecklingsarbetet i masterclassen kommer att fokusera på att varje
kommun, landsting eller region utvecklar system för
medborgardialog utifrån en styrkartas beståndsdelar och utifrån sina
lokala förutsättningar.
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Enheten för HR och extern service
Älvsjö stationsgata 21
Box 48
125 21 Älvsjö
Telefon 08-508 21 150
Växel 08-508 21 000
linda.nordberg@stockholm.se
www.stockholm.se/alvsjo

Som ett första led i demokratiutvecklingsarbetet i Älvsjö föreslår
stadsdelsförvaltningen att Älvsjö stadsdelsförvaltning anmäler sitt
intresse för medverkan i SKL:s projekt Masterclass medborgardialog i styrning och ansöker därmed om att delta i
masterclassen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet har behandlats i pensionärsrådet, rådet för
funktionshinderfrågor och i förvaltningsgruppen den 22 oktober
2015.
Bakgrund
I Stockholms stads budget för 2015 ges stort utrymme för att stärka
den sociala hållbarheten genom ökad demokrati och mänskliga
rättigheter. Genom nya former ska den representativa demokratin
stärkas och valdeltagandet ska öka. Stockholms
kommunfullmäktige har därför beslutat att ett av
kommunfullmäktigemålen är att Stockholm är en demokratiskt
hållbar stad.
I detta arbete har stadsdelsnämnderna fått till uppgift att lokalt
arbeta med och stödja en utveckling där invånarna ökar sin
delaktighet i den representativa demokratin. Stockholmarna ska
känna att de har möjlighet att påverka det som sker i deras närmiljö.
Alla ska vara väl informerade om hur de kan delta i och påverka
demokratin.
För att demokratiarbetet ska bli en del av den ordinarie
verksamheten i Älvsjös stadsdelsförvaltning behöver man förändra
befintliga styrprocesser så att medborgardialog sker strukturerat och
blir en naturlig del av styrningen.
Sveriges kommuner och landstings arbete med
medborgardialog
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2006 drivit
projektet medborgardialog där syftet är att stödja kommunernas,
landstingens och regionernas utveckling av medborgardialog där
resultatet av dialogerna används i styrning och
verksamhetsutveckling.
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För att stödja och hjälpa kommuner/landsting/regioner i detta arbete
bjuder de nu in till en Masterclass - medborgardialog i styrning.
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på att varje kommun,
landsting eller region utvecklar system för medborgardialog utifrån
en styrkartas beståndsdelar och utifrån sina lokala förutsättningar.
Syftet är att utveckla befintliga styrprocesser så att
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medborgardialogen sker strukturerat och blir en naturlig del i
beslutsprocessen. Projektet pågår mellan december 2015-december
2017.
För att delta i projektet behöver stadsdelen ha en styrgrupp där
förtroendevalda och ledande tjänstemän ingår. Dessa
förtroendevalda och tjänstemän ska vara beredda att delta i arbetet
genom att bland annat driva utvecklingsprocessen på hemmaplan
samt genomgå utbildning i medborgardialog inom projektet.
Ett begränsat antal kommuner/landsting kommer att erbjudas plats i
Masterclassen eftersom målet är att få fram toppexempel på
medborgardialog i styrning. En urvalsprocess kommer därför att
ske.
Förslag om att ansöka om att delta i Masterclassen
Som ett första led i demokratiarbetet i Älvsjö föreslår
stadsdelsförvaltningen att Älvsjö stadsdelsförvaltning anmäler sitt
intresse för medverkan i SKL:s projekt Masterclass
medborgardialog i styrning och ansöker därmed om att delta i
nätverket. Masterclassen är ett bra sätt att få expertkunskap och –
stöd i arbetet att bygga upp en verksamhet där medborgardialog är
en naturlig del av styrprocessen. Kostnaden för masterclassen är
8 000 kronor per år (ej för 2015), med andra ord totalt 16 000
kronor.
Bilaga
Inbjudan till Masterclass- medborgardialog i styrning
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