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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-06-01 

Justerandes sign. 

Au§ 114 

Information, deltagande i Sveriges Kommuner och 
Landstings nätverk för medborgardialog i komplexa 
samhällsfrågor 

Ärendebeskrivning 
Processledare Bernard leRoux, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
projektledare Karin Wouda och folkhälsostrateg Linnea Hedkvist info1merade om 
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 25 maj 2016 § 142. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att förfrågan om deltagande i SKLs 

nätverk för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor förväntas inkomma. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Beslut om deltagande i SKL:s nätverk för medborgardialog i komplexa 

samhällsfrågor 

Bakgrund: 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjöd under 2015 in till deltagande i nätverk för 

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Ljusnarsbergs kommun har anmält sitt intresse och 

även deltagit i nätverksträffar under 2015 och 2016. 

Målet för nätverket är att: 

Med dia log som verktyg utveckla och genom praktisk t illämpning pröva förhå llningssätt, 

principer, system, metodik och metoder för att identifiera och hantera komplexa 

samhällsfrågor 

Arbetssätt ska ll kunna användas och utgöra en naturlig del av en kommuns/landstings 

styrningsprocess 

Få fram goda exempel som kan spridas till andra kommuner/landsting och ge inspiration till 

eget utvecklingsarbete. 

Nätverkets upplägg är följande: 

3 år med start i november 2015 

Alla som deltar ska ha en fråga att arbeta med 

Utvecklingsarbetet bedrivs i form av kontinuerliga nätverksträffar med processledare och 

styrgrupper 

Inspirationen och kunskapstillflöde från forskare och experter samt erfarenhetsutbyte mellan 

deltagarna 

Följeforskning 

Stöd i form av utbildning och mentorskap av experter 

Möjlighet till internationellt utbyte och studiebesök 

Projektorganisation med processledare 

Styrgrupp med förtroendevalda och ledande tjänstemän 

Möjlighet att köpa in utbildnings- och handledningsstöd 
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Elva kommuner deltar i nätverket och har valt ut en fråga eller ett problem som de kommer att 

arbeta med under projekttiden. För Ljusnarsbergs kommun har frågorna om integration i allmänhet 

och situationen med EU-migranter i Mossgruvan i synnerhet, lyfts som komplexa samhällsproblem. 

Information om nätverket, arbetssätt och mål har presenterats vid två tillfällen i kommunen av 

företrädare för SKL och projektet; dels vid möte med BRÅ den 7 september 2015, dels vid möte med 

kommunstyrelsen den 25 maj 2016. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

att delta i SKL:s nätverk för komplexa samhällsfrågor 

att utse kommunstyrelsen och kommunförvaltningens ledningsgrupp ti ll styrgrupp för projektet 

att ge kommunchefen i uppdrag att utse projektgrupp och processledare 

att ge kommunchefen i uppdrag att i samverkan med processledare återkomma med beräknat behov 

av medel för utbildnings- och handledningsstöd för projektarbetet i Ljusnarsbergs kommun samt 

även en projekt- och tidplan 

Linnea Hedkvist 

Fo lkhä I so strateg 




