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Uppföljning invånarmedverkan i politiska mål 

Dåvarande ordförande i socialnämnden föreslog i början av 2020 att invånare skulle 

vara delaktiga i processen att ta fram förslag till mål för socialnämnden och 

kommunfullmäktige. Sedan 2021 har nämnden mål som bygger på invånarnas 

delaktighet. Invånarna anser att denna delaktighet är självklart och nödvändig att 

fortsätta med för att främja tillit, hållbarhet och nå nya målgrupper. 

Processen 

Tjänstepersoner bjöd in invånare, politiker och föreningsrepresentanter till dialog vid 

två digitala möten, då pandemin rådde. Inför mötena hade tjänstepersonerna tagit 

fram underlag från en invånarresa och från andra delaktighetsinitiativ i syfte att ha ett 

material att utgå ifrån vid dialogerna. Deltagarna delades in i mindre, mixade grupper 

och tog tillsammans fram en bruttolista på förslag på mål. Vid nästa tillfälle kokades 

listan ner till färre förslag, som sedan överlämnades till förvaltningen. Där anpassades 

förslagen till stadens krav på målformulering och överlämnades till politiken. Dessa 

höll dialog om förslagen, fattade beslut om förslagen och föreslog dem för fullmäktige, 

som senare antog förslagen. Resultatet återkopplades därefter till invånarna och 

föreningarna.  

Uppföljning av processen 

I december 2022 träffades invånare, tjänstepersoner och politiker på nytt, nu 

övervägande fysiskt, för att lära av processen som skett. 

Slutsats 

Föreningarna och invånarna menar att det är självklart och nödvändigt att fortsätta 

att arbeta tillsammans med nämndens förslag på mål. All inkludering är värdefull och 

delaktighet ger ökad tillit och möjlighet att nå nya målgrupper, i synnerhet den yngre 

generationen. På så sätt ges bättre förutsättningar för hållbarhet och långsiktighet. 

Föreningarna är viktiga parter i processen och kan representera invånare som har 

svårt med liknande forum. Likväl skulle det vara värdefullt med personliga möten 

mellan politik och invånare när så kan ske.  

Det är viktigt att invånare och föreningar får återkoppling från politiken så att 

dialogen upplevs mer jämlik och värdefulla för alla parter. 

Digitala möten är försvårande av olika skäl. De blir opersonliga, det blir svårt att 

skapa relation och det är ibland svårt att höra vad som sägs.  

 

Det är svårt att få med sig unga invånare i dialogerna. Trots att flera påminnelser 

skickades ut kom inga ungdomar. Möjligen behövs andra format för att nå unga? 
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Deltagarna vid uppföljningen föreslår att den nya socialnämnden, och då i synnerhet 

ordförande, fortsätter med invånarmedverkan i processen med mål framöver. 
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