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1. SYFTE OCH BAKGRUND 
 

Medborgardialog är ett komplement till den representativa demokratin och ger medborgare 
möjlighet att delta och påverka även mellan valen till kommunfullmäktige. Denna policy för 
medborgardialog beskriver kommunens löften för medborgardialog. Dokumentet beskriver 
också kommunens målsättning och önskade arbetssätt för att öka delaktigheten.    

Knivsta kommuns policy för medborgardialog är vägledande i arbetet med att stärka 
invånarnas inflytande och delaktighet i utvecklingen av Knivsta kommun.   

Det kommunala självstyret har en lång tradition i Sverige. Makten över gemensamma frågor 
ska finnas så nära medborgaren som möjligt. Personer med kunskap om lokala förhållanden 
har bäst förutsättningar att fatta lämpliga beslut.  

Sverige är en representativ demokrati. Makten utgår från medborgarna. Genom att rösta i 
allmänna val får kommuninvånare möjlighet att utse de förtroendevalda som ska fatta beslut i 
gemensamma frågor de kommande fyra åren. Valdeltagandet i Knivsta är högt, och har ökat i 
varje val sedan 2002. Det är bra och ger hög tilltro till de politiska besluten.  

Men viljan att delta i val genom att rösta skiljer sig mellan olika delar av kommunen. 
Kommunens ambition är att valdeltagandet ska vara högt i alla valdistrikt.  

1.1 Behovet av nya former av delaktighet  
 

Medborgares huvudsakliga inflytande sker genom att rösta i valet till kommunfullmäktige. 
Men ungefär en tredjedel av kommunens invånare är under 18 år och saknar rösträtt, och det 
är inte heller alla som väljer att rösta. Valdeltagandet påverkas bland annat av ålder, 
utbildning, civilstånd och kön1. På sikt är det skadligt för den lokala demokratin om 
valdeltagandet skiljer sig mellan olika grupper. Ökad delaktighet kan leda till starkare 
samhällsengagemang, bättre beslutsunderlag, stärkt tillit och effektivt resursutnyttjande.  

Fler av dagens samhällsfrågor är svåra och omstridda. Därför blir det viktigt att förstå 
problem och få med olika erfarenheter i beslutsfattandet. Forskning visar att en hållbar 
samhällsutveckling kräver att invånarna känner sig delaktiga. Delaktighet kan beskrivas som 
”en individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process som han eller hon upplever 
som angelägen och meningsfull för sig själv och andra”.2  

För att möta det ökade behovet av delaktighet har nya metoder tagits fram. I det här 
dokumentet presenteras Knivstas målsättning för ökad medborgardialog.  

  

                                                           
1 SCB (2019) Deltagande i de allmänna valen 2018 
2 KEKS FoU i Väst (2010). Inordnande eller utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra fritidsgårdar.  



2. POLICY FÖR MEDBORGARDIALOG 
 

Medborgardialog kan bara genomföras i frågor som går att påverka. Det är kommunens 
förtroendevalda som bestämmer när medborgardialog ska användas. De ska då också 
bestämma vilken grad av delaktighet kommunen som ska bjuda in medborgarna till.  

Medborgardialog används i frågor som rör många. Medborgardialog används inte i frågor som 
rör enskilda personer. Det finns flera möjliga metoder beroende på vad frågan handlar om. 
Kommunens förvaltning föreslår lämplig metod och hjälper till med att genomföra dialogen.  

I medborgardialogen kan de förtroendevalda lyssna av opinionen och ta del av enskilda 
människors synpunkter och förslag. Dialogen ger möjlighet till flera perspektiv och ett 
bredare underlag inför beslut. Medborgare ges insyn i kommunens verksamhet, möjlighet att 
framföra sina åsikter och att påverka. 

Policyn innehåller fem medborgardialoglöften. 

2.1 Medborgardialoglöften 
 

1) Knivsta kommun ska använda medborgardialogen för att möjliggöra direkt delaktighet 
för knivstaborna i strategiskt påverkbara beslut mellan valen till kommunfullmäktige.  
 

2) Medborgardialog ska övervägas tidigt i ärenden som är påverkbara och som direkt 
berör medborgare eller en grupp av medborgare i kommunen. Knivstas 
förtroendevalda beslutar om vilken grad av delaktighet de ska bjuda in till. 
 

3) Knivsta kommun ser att invånarna äger viktig kunskap som genom olika former av 
medborgardialog kan bidra till bättre beslut. För att få den kunskapen ska alla i 
kommunen ges goda möjligheter att kunna delta i medborgardialog.  
 

4) Knivsta kommun ska aktivt arbeta för att fortsätta utveckla medborgardialogen i dess 
olika former, för att så många som möjligt ska kunna delta.  
 

5) Knivsta kommun ska tydliggöra resultatet av medborgardialogen och på vilket sätt 
resultatet använts i beslutsprocessen. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet 
påverkar beslutet.  

 
  



3. ANSVAR, SPRIDNING OCH UPPFÖLJNING 
 

Medborgardialog genomförs mellan de förtroendevalda, invånare och förvaltning. Alla bidrar 
och har särskilda roller.  

3.1 De förtroendevalda 
 

De förtroendevalda beslutar vad dialogen ska handla om. Det är viktigt att de förtroendevalda 
tydligt definierar syftet med medborgardialogen.  

De förtroendevalda bjuder in, skapar intresse och deltar i medborgardialogen. De bedömer 
resultatet av dialogen tillsammans med förvaltningens underlag, och fattar ett beslut. De 
återkopplar också hur resultatet används.  

3.2 Förvaltningen 
 

Medborgardialogen behöver formas utifrån den särskilda fråga som politikerna vill hålla 
dialog kring. Förvaltningen ansvarar för att lämna förslag på lämplig metod för att genomföra 
dialogen (till exempel medborgarråd, workshops eller stormöten), att utreda frågan och ta 
fram underlag. Förvaltningen besitter metodkunskap och är behjälplig i genomförandet av 
dialogen genom att leda och dokumentera processen.  

3.3 Medborgare 
 

Medborgarna bidrar med kunskap och erfarenhet av ämnet, de deltar och delger sina 
perspektiv på frågan. De argumenterar och lyssnar på olika synpunkter. 
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