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Erbjudande om utbildning och stöd

Medborgardialog för att förebygga och hantera den
komplexa samhällsfrågan kring inkludering och integration
Projektet Medborgardialog inom SKL erbjuder kommuner kostnadsfri utbildning
kring medborgardialog för ett förebyggande arbete kring inkludering och
integration.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit projekt
Medborgardialog. Projektet har i samarbete med kommuner och landsting i
nätverk arbetat för att utveckla system och metoder för medborgardialog.
Utgångspunkten har varit att dialogen med medborgarna behöver utvecklas för att
skapa en större tillit till det representativa systemet och öka effektiviteten inom
verksamheterna.
Flera av våra nätverkskommuner/landsting/regioner uttrycker också behov av
hantera frågor av mer komplex art, där man kan förutse att det kan uppstå
konfliktsituationer med medborgare, intressenter och andra i samhället. Under de
senaste två åren har frågor som rör inkludering och integration blivit allt mer
konfliktfyllda vilket ställer krav på nya arbetssätt. Kommuner har ägnat stor kraft
åt ett gott mottagande av nyanlända för att kunna erbjuda boende, förskola/skola,
socialt stöd med mera. Nu inträder för många nästa fas där fokus måste riktas mot
inkludering i samhället. För att lyckas med detta måste hela samhället vara
delaktigt, i detta arbete kan medborgardialog vara ett stöd.
Inom Medborgardialogprojektet har vi utvecklat system och metoder för att
hantera och förebygga konflikter i komplexa frågor. Vi har erhållit resurser från
regeringen för att stödja kommuner i arbetet med medborgardialog kring
inkludering och integration, vi erbjuder utifrån detta kostnadsfri utbildning och för
ett mindre antal särskilt intresserade ett processtöd i arbetet med medborgardialog
kring inkludering.
Målgrupp
Kommuner som är intresserade av att utveckla medborgardialoger kring området
inkludering och integration.
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Erbjudande
Vi erbjuder:








Föreläsning kring medborgardialog i komplexa frågor och hur man kan
arbeta särskilt kring inkludering och integration. Under ca en timme
presenteras modellen för att arbeta med medborgardialog kring
inkludering, framgångsfaktorer samt politiker och tjänstepersoners roll i
arbetet. Föreläsningen vänder sig både till politiker, ledande tjänstemän
och projektledare som en introduktion till arbetet,
En halv eller heldagsworkshop kring medborgardialog i den komplexa
frågan inkludering där vi går djupare in i de olika stegen i modellen och
vad som krävs för att nå framgång.
En processledarutbildning för personer i kommunen som arbetar med
medborgardialog och andra som man anser kan ha nytta av en utbildning
kring hur man kan arbeta med dialog kring inkludering och integration. Ca
2 dagar.
En kombination av de tre ovanstående stegen.
Om man genom utbildningen blir intresserad att pröva att arbeta med ett
fall kan vi bistå med viss processledning, men kommunen måste också då
bidra med resurser för genomförande

Intresseanmälan
Intresseanmälan ställs till Nils Munthe, nils.munthe@skl.se eller till Lena Langlet,
lena.langlet@skl.se
Varmt välkomna.
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