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Yttrande angående – om att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler. 
 
 
Yttrandet: 
Att politiker önskar lyssna till och kommunicera med medborgarnas i olika frågor 
är positivt. Motionen berör i varma ordalag även tanken på att i varierandade 
grad inkludera medborgarna i stadens beslutsprocesser. 

Sverigedemokraterna är positiva till grundtanken att öka medborgarnas 
engagemang i stadens utveckling. Historien förskräcker dock. Historien visar med 
all tydlighet att ansvariga politiker hittills (trots alla välsinnade ord) väldigt sällan 
(för att uttrycka sig välvilligt) lyssnat till folket vid de tillfällen medborgarna tydligt 
uttryckt sina åsikter. Det räcker att se på hantering av frågor såsom 
trängselskatten, den publika verksamheten i Guldhedstornet, västlänken för att 
nämna några. Frågor där medborgarna i tusental tydligt kommunicerat sin vilja 
men där politiken skamfullt kört över folkviljan. 

Sverigedemokraterna befarar, utifrån historien, att fokusgrupperna riskerar att 
mest bli en chimär, en illusion, ett skådespel för folket, möjlighet till 
godhetssignalering utan några synliga resultat eller förpliktelser gentemot 
befolkningen. 

Engagerade medborgare är positivt. Medborgare som känner att de enkelt kan 
påverka kommer naturligt vilja engagera sig. Medborgare som upplever att 
möjligheterna att påverka är närmast obefintliga kommer helt naturligt visa litet 
eller inget intresse för arbetet med stadens utveckling. 

I Göteborg finns redan en väl etablerad funktion där medborgare kan lämna egna 
förslag och även rösta för andras förslag – det så kallade Göteborgsförslaget. 
Administrationen kring Göteborgsförslaget fungerar väl och flera av förslagen 
engagerar både göteborgare och politiker. Intentionen i motionen att i större 
utsträckning engagera och involvera stadens medborgare kan enkelt uppnås – 
genom att ledande politiker visar större respekt för, och i betydligt större 
omfattningen än idag bereder de förslag som befolkningen lämnar in via 
Göteborgsförslaget. Ett ytterligare steg vore att ta lärdom av hur engagemang 
hos befolkningen uppnås i Schweiz där direktdemokrati och beslutande 
folkomröstningar tillämpas. 
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Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) 
och Bosse Parbring (MP) om att utforma och 
införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler 
Motionen 
Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att nämnden för demokrati och medborgarservice får i 
uppdrag att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, i syfte att skapa 
en breddad dialog med invånarna i Göteborg. 

Motionärerna menar att det i samhället är en utmaning att nå de som i hög grad berörs av 
kommunens verksamheter, men som inte själva söker sig till forum för inflytande. 
Medborgarpanelen kan fungera som en uppskattning av folkopinionen och kan till 
exempel diskutera och ge perspektiv på olika större sakfrågor som beslutsfattare sedan 
kan dra nytta av i beslutsfattandet. I skapandet av medborgarpaneler är det viktigt att 
skapa en bredd så att panelen återspeglar medborgarnas socioekonomiska förhållanden 
samt att ett genusperspektiv antas. 

I motionen ges exempel på olika sätt medborgarpaneler kan sammankallas, så väl fysiskt 
som digitalt, eller genom en kombination av dessa. Motionen lyfter även andra aspekter 
som bör vara klara inför ett användande av medborgarpaneler, såsom syftet, 
frågeområdet, grad av inflytande och formen för återkoppling till panelen. Motionen 
lyfter framgångsrika exempel från Åbo kommun i Finland. I motionen anförs nämnden 
för demokrati och medborgarservice sedan 2021 har fått en ny och utökad roll för att 
stärka demokratiarbetet i staden men även att varje nämnds ansvar för medborgardialog 
har skärpts.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden, nämnden för demokrati och 
medborgarservice, idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnd Hisingen och 
socialnämnd Sydväst samt äldre samt vård och omsorgsnämnden. Remissinstansernas 
svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Nämnden för demokrati 
och medborgarservice 

Avstyrker Nämnden anser att pågående 
arbete ihop med redan 
etablerade kanaler för att samla 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-25 
Diarienummer 0213/22 
 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén, Helena Österlind 
Telefon: 031-368 02 28 
E-post: helena.osterlind@stadshuset.goteborg.se 
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Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande MP 

Yttrande S 
Yttrande V 
Omröstning 
Protokollsanteckning S 
Protokollsanteckning V 

in göteborgarnas åsikter kan 
uppfylla motionärernas önskan 
om breddad dialog med 
invånarna i Göteborg och 
dessutom ger bra grund för 
fortsatt utveckling av dialogen 
utifrån Göteborgs Stads och 
göteborgarnas egna behov. 

Idrotts- och 
föreningsnämnden 

Tillstyrker Det finns behov att inhämta 
önskemål och förslag från 
allmänheteten kring idrotts- och 
fritidsfrågor och förslaget ses 
som positivt. Medborgarpaneler 
bedöms kunna bli ett av flera 
verktyg i utvecklingen av 
medborgardialog.  
 

Socialnämnd Hisingen Tillstyrker 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande MP 
Yrkande S 
Yttrande S 
 

Nämnden har valt att tolka 
motionen som en möjlighet för 
politiken att föra en dialog med 
medborgarna. Nämnden ställer 
sig frågande till att metoden, 
slumpmässigt urval, beskrivs i 
motionen innan det står klart 
vad som ska frågas. 
Slumpmässigt urval är heller 
ingen garanti för att nå de 
medborgare som sällan kommer 
till tals i liknande sammanhang. 

Socialnämnd Sydväst Tillstyrker 

Yrkande SD 
Yrkande V 
Yrkande S 
Yrkande M 

Nämnden ser att 
medborgarpaneler kan vara ett 
gott instrument och komplement 
som verktyg för dialog men 
betonar vikten av klargörandet 
av syfte och påverkansgrad 
samt en tydlig distinktion 
mellan andra former av 
påverkan.  

Äldre- samt vård och 
omsorgsnämnden 

Tillstyrker 

Översänder 
förvaltningens 

Betonar vikten av att det ska 
finnas ett syfte och mål med 
panelen, att det finns en 
efterfrågan på medborgarnas 
synpunkter i de frågor som 
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tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkanden D 
Yrkande M  
Yrkande MP 

diskuteras samt att det som 
kommer fram vid dialogen 
tas om hand. Om så är fallet 
bedömer nämnden att 
slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler på ett 
positivt sätt kan öka 
medborgarnas engagemang 
och delaktighet. 

Byggnadsnämnden Avstår från att ta 
ställning  

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Nämnden bedömer att slumpvis 
utvalda medborgarpaneler är en 
metod som framför allt är 
tillämpbar i den politiskt 
initierade medborgardialogen. 
Bedömningen är vidare att 
metoden är mindre lämplig i 
konkreta 
stadsbyggnadsprocesser. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Erfarenheter från arbetet med medborgardialoger av olika slag i Göteborgs Stad visar att 
det krävs olika metoder samt ett uppsökande- och relationsbyggande arbetssätt för att nå 
ut till medborgare, inklusive de grupper som staden idag har svårt att nå. Kostnader som 
uppkommer är tjänstepersoners arbetstid, kommunikationsinsatser, kostnader för lokaler 
och förtäring samt arvoden för politiker och eventuellt även för deltagare. 
Medborgarpaneler är vanligtvis resurskrävande men det är svårt att göra en bedömning av 
exakt vilka resurser som kommer att krävas då metoden och omfattningen inte är 
klargjord. 

Nämnden för demokrati och medborgarservice anger att kostnaden för att bedriva ett 
arbete med medborgarpaneler och liknande är resurskrävande, även om kostnaden kan 
variera beroende på val av metod och omfattning. Förvaltningen undersöker just nu 
möjligheterna för en digital plattform för delaktighet, vilken skulle kunna innefatta en 
framtida medborgarpanel såsom motionärerna beskriver. Plattformen skulle i så fall vara 
en redan existerande lösning vilket bedöms mer kostnadseffektivt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Remissinstanserna bedömer generellt att ökade möjligheter för invånare att vara delaktiga 
i de politiska besluten kan komma att påverka hur staden tar sig an frågor ur den 
ekologiska dimensionen.  

Bedömning ur social dimension 
Arbetet med demokratiska verktyg och metoder stämmer väl överens med Agenda 2030 
och Göteborgs Stads program för en jämlik stad. Möjligheten att ha inflytande och kunna 
påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället har ett klart samband med 
hälsa och motverkar utanförskap och känslor av maktlöshet. Att arbeta med 
medborgarpaneler är även ett sätt att bidra till en god folkhälsa. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4) 
   
   

Medborgarpaneler kan vara ett forum för göteborgare i alla åldrar och inkludera ungas röster 
och utifrån barnkonventionen behöver särskild hänsyn tas till barn och ungdomars rätt att få 
vara delaktiga och få höras i dialoger. Medborgarpaneler bedöms också kunna ge en ökad 
legitimitet till fattade beslut samt ge möjligheter för människor som inte har en organisering 
bakom sig att få inblick i och påverkansmöjligheter på kommunal verksamhet. Forskningen 
visar dock att i de fall deltagandet inte uppfattas som meningsfullt och inte har fått en tydlig roll 
i beslutsprocesserna har dialogerna varit direkt skadliga för demokratins legitimitet. Det bedöms 
viktigt att staden har kapacitet och förmåga att även tillvarata de initiativ, åsikter och behov som 
invånarna själva lyfter i dialogerna. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Kommunfullmäktiges gav 2020-02-20 § 8 punkt 5, i uppdrag till nämnden för demokrati 
och medborgarservice att utreda hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i 
för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad. Uppdraget förklarades fullgjort av 
kommunfullmäktige 2022-03-24 § 14. I ärendet framgår att utveckling av 
medborgarpaneler samt samarbete och samverkan kring digitala tjänster ryms inom 
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice befintliga uppdrag.  

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Nämnden för demokrati- och medborgarservice handlingar 2022-05-24, §5 
3. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2022-04-20, § 254 
4. Socialnämnd Hisingens handlingar 2022-05-24, § 148 
5. Socialnämnd Sydvästs handlingar 2022-05-25, § 144 
6. Äldre- samt vård och omsorgsnämndens handlingar 2022-05-24, § 132 
7. Byggnadsnämndens handlingar 2022-05-17, 254 
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Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) 
och Bosse Parbring (MP) om att utforma och 
införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler 
 

Den första januari 2021 gick de tidigare stadsdelsnämnderna i Göteborg över i en ny 

organisation. Stadsdelarna ansvarade tidigare för områdesutveckling och 

medborgardialog. Nu har nämnden för demokrati och medborgarservice fått en ny, 

utökad roll för att stärka demokratiarbetet. Varje nämnd har också fått en utökad 

uppgift för medborgardialog.   

En av utmaningarna med att nå fram i medborgardialog är att skapa positiva möten 

med en mångfald av medborgare. Det är inte minst en utmaning att nå de som i hög 

grad berörs av kommunens verksamheter, men som inte själva söker sig till forum för 

inflytande. Det kan till exempel vara viktigt att skapa en bredd, så att panelen 

återspeglar medborgarnas socioekonomiska förhållanden samt att ett genusperspektiv 

antas. 

I Finland har modellen slumpmässigt utvalda medborgarpaneler testats med goda 

resultat, i projektet “Åbo samtalar”. Enligt forskare vid Åbo Akademi och Tammerfors 

Universitet som arrangerade projektet, hjälpte diskussionerna i panelen deltagarna att 

förstå åsikter och livssituationer hos människor med olika bakgrund, vilket är ett 

viktigt resultat med tanke på den samhälleliga polarisering som har väckt oro på 

senare tid. Mer än 90 procent av deltagarna önskade att liknande medborgarpaneler 

skulle användas i kommunalt beslutsfattande och de skulle själva vara villiga att delta i 

dem. Även politiker upplevde projektet som positivt.  

Även EU testar medborgarpaneler för diskussioner om hur EU ska utvecklas för att 

tackla framtida utmaningar, inför konferensen om Europas framtid. Panelerna ska 

lägga fram rekommendationer för diskussioner med EU-institutionerna och med andra 

intressenter. Panelmedlemmarna har valts ut slumpmässigt, men på ett sätt som 

speglar EU:s mångfald- hänsyn tas bland annat till ålder, kön och om personen bor i 

stad eller på landsbygd. 

Medborgarpanelen fungerar som en uppskattning av folkopinionen och kan till 

exempel diskutera och ge perspektiv på olika större sakfrågor som beslutsfattare sedan 

kan dra nytta av i beslutsfattandet.  

En medborgarpanel kan sammankallas till fysiska möten eller hållas som en e-panel 

digitalt eller som en kombination av dessa. En e-panel ger snabbare resultat och kan 

locka medborgare som har svårt att hinna gå på möten och som har lättare att delta en 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2022 nr 21 
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stund via datorn för att lämna sina synpunkter. Fysiska möten kan å andra sidan skapa 

bättre förutsättningar för ömsesidig förståelse, problemlösning och engagemang.  

Det är viktigt att panelens syfte är tydligt. Gäller exempelvis dialogen en konsultation 

och/eller en djupare dialog? Ska panelen behandla ett avgränsat frågeområde eller 

användas för bredare frågor? Vilket utrymme för påverkan och medskapande finns? 

Det är också mycket viktigt att panelen får snabb feedback  för att visa hur deras 

synpunkter tas tillvara i processer.  

En fråga som kan vara lämplig för dialog är arbetet för en fossilfri stad.  

Vi föreslår att Göteborgs stads Nämnd för Demokrati och medborgarservice ska införa 

medborgarpaneler bestående av slumpmässigt utvalda invånare. 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 

Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att utforma och införa 

slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, i syfte att skapa en breddad dialog med 

invånarna i Göteborg. 

 

 

Karin Pleijel (MP) Ulf Carlsson (MP)  Bosse Parbring (MP) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

Svar på remiss om motion av Karin Pleijel (MP),  
Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om 
att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler 

§ 50, diarienummer N043-0052/22 
Jenny Antonsson informerar nämnden om ärendet. 

Beslut 
1. Nämnden för demokrati och medborgarservice avstyrker motionen från Karin 

Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och 

införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice skickar förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-04 med bilagan ”Motion från Karin 

Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa 

slumpmässigt utvalda medborgarpaneler”. 

Yrkande 
Jonas Svensson (MP) och föreslår att nämnden för demokrati och medborgarservice 

tillstyrker motionen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och kommer fram till att nämnden beslutar att 

avstyrka motionen från Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) 

om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

Protokollsanteckning från (S) 
Ulf Johansson (S) lämnar yttrande daterat 2022-05-20 om medborgarpaneler, se bilaga 1. 

Protokollsanteckning från (V) 
Jesper Berglund (V) och Tove Wikehult (V) lämnar yttrande daterat 2022-05-23 om 

medborgarpaneler, se bilaga 2. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Demokrati och medborgarservice 
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Sammanträdesdatum: 2022-05-24 
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Dag för justering 

2022-05-27 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Irene Gustafsson 

 

 

Ordförande 

Björn Jedvert (L) 

 

Justerande 

Jesper Berglund (V) 
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Yttrande p.5 

 

2022-05-20  

Socialdemokraterna 

   

Yttrande angående medborgarpaneler 

Yttrandet  

Vi avser hantera ärendet med tillhörande remissvar i sin helhet när detta når kommunstyrelsen.  

 

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att medborgare i alla åldrar får möjlighet att göra sin röst 

hörd och därmed ges möjligheten att påverka i frågor som berör dem. Vi vet att skillnader i 

samhällsengagemang och politiskt deltagande är stora mellan olika människor i Göteborg. Det får i sin 

tur följder för politiska beslut och prioriteringar.  

 

Demokrati- och medborgarservice har sedan tidigare ett utpekat ansvar att bedriva ett proaktivt 

demokratiarbete, det arbetet menar vi måste ha sin utgångspunkt i befintliga strukturer för 

beslutsfattande för att stärka och tillskapa fler arenor för invånare att möta politiskt förtroendevalda. 

Den svenska demokratin utgår från våra politiska partier och de folkvaldas uppdrag riskerar att 

urholkas när kontakten med medborgarna läggs över på nämnder och tjänstepersoner utan någon 

tydlig koppling mellan medborgare och deras förtroendevalda. Det spelar roll vilka politiska partier 

som styr staden, fler behöver engagera sig politiskt och påverka vilka politiska idéer som kommer att 

prägla Göteborg. Det är viktigt att alla som bor här tar ansvar för samhällets utveckling, precis så som 

många redan gör på olika håll i staden genom sitt engagemang för en viss fråga eller i en viss förening.  

 

Eftersom nämnden för demokrati och medborgarservice har fått en ny och utökad roll för att stärka 

demokratiarbetet i staden samt att varje nämnd också fått en utökad uppgift i att genomföra 

medborgardialoger utgår vi ifrån att arbetet kan ske inom ordinarie ramar. Både utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv och utifrån en prioritering av personella resurser och övriga uppdrag.  

 

Vi menar också att det är mycket viktigt att eventuella medborgarpaneler måste byggas upp 

systematiskt och genom bred samverkan. Inte genom ett enstaka pilotprojekt här och där. Om staden 

ska ta ett större ansvar för delaktighet måste det ske på ett sätt som gör att alla göteborgare bemöts på 

ett likvärdigt vis. Vi vill också betona vikten av att staden måste ha kapacitet och förmåga att ta 

tillvara de initiativ, åsikter och behov som medborgare lyfter i panelerna. Annars riskerar arbetet att 

snarare urholka förtroendet för staden och politikerna.  

 

 

 

 



Nämnden för demokrati och medborgarservice 

 

________________________________________________________________________ 

  

 

   
 

Yttrande   (Vänsterpartiet) 

 

2022–05–23   Ärende 5 2022–05–24 

 

Yttrande gällande Svar på remiss: Motion om att 

utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler 

Yttrandet 

Vi i Vänsterpartiet ser att samtal mellan medborgare är en väsentlig del av demokratin. I ett samhälle 

där olika grupper inte möts är det svårt att få en samhällsgemenskap. Vi ser att, av staden initierade, 

medborgarpaneler kan ha väldigt olika syften. Stundtals anges syftet till att klarlägga befolkningens 

vilja i olika spörsmål. Vi ser inte att det är huvudsyftet med de medborgarpaneler vi vill se. Inte heller 

ser vi at det huvudsakliga syftet är att hos deltagarna skapa förståelse för varandra. För det är andra 

former av sammanslutningar ett rimligare verktyg. Vad medborgarpaneler, och många andra former 

av medborgardialog, kan bidra med i hög utsträckning är istället att ge, såväl tjänstemän som 

politiker, nya infallsvinklar och möjlighet att se vilka olika åsikter som finns bland medborgarna. Det 

kan röra sig om perspektiv som annars inte skulle beaktas eller till och med förslag på lösningar som 

annars ej hade kommits på.  

Samtidigt måste det finnas reella möjligheter för medborgare att organisera sig, i såväl partier som 

intresseföreningar, och reella möjligheter att mötas. Därför hade vi också i vårt (V, Mp, Fi) förslag till 

budget för staden ett uppdrag om att säkerställa att samlingslokaler för föreningslivet finns 

tillgängliga över hela Göteborg.  

Samtidigt kan inte demokratin begränsas till de formella befintliga strukturer som idag finns. 

Demokratin behöver fördjupas och utökas till fler delar av livet. Medborgare ska känna att de har, och 

ha, reell möjlighet till demokratisk påverkan på sina liv och livsvillkor. I det ingår att komma med 

synpunkter såväl inför beslut som inför implementering av beslut i de frågor där man berörs – givetvis 

med hänsyn tagen till lagar och regler.  

Vi ser gärna försök och demokratiexperiment för att i mindre skala utvärdera och se om metoder ska 

implementeras över hela staden. Samtidigt behöver arbetet med att utöka demokratin ske systematiskt 

och på ett sätt som inte riskerar demokratiska bakslag utifrån en oförmåga hos staden att uppfylla de 

förväntningar och behov som finns hos medborgarna. 

Utifrån ovanstående vill vi bifalla förvaltningens förslag till beslut i ärendet. Det positiva avstyrkandet 

i förvaltningens bedömning delar vi. Istället för att ge ytterligare uppdrag ser vi att förvaltningen kan 

arbeta vidare enligt plan och hoppas att ytterligare resultat nås inom kort.  
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Svar på remiss om motion av Karin Pleijel (MP), 
Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om 
att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler 

Förslag till beslut 
I nämnden för demokrati och medborgarservice 

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice avstyrker motionen från Karin Pleijel 

(MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa 

slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice skickar förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden för demokrati och medborgarservice är en av nämnderna som har fått möjlighet att 

yttra sig om en motion om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

Motionen är skriven av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP). 

Motionärerna lyfter utmaningen med att ”skapa positiva möten med en mångfald av 

medborgare” och föreslår att demokrati och medborgarservice får i uppdrag att utforma och 

införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler för att skapa en breddad dialog med invånarna 

i Göteborg. 

Förvaltningen instämmer med motionärerna att en breddad dialog är viktig i stadens arbete 

med delaktighet och inflytande och gör bedömningen att förvaltningen redan tagit en rad 

initiativ som är i linje med motionärernas intentioner. Förvaltningen anser att pågående arbete 

hos nämnden för demokrati och medborgarservice samt andra nämnder kan uppfylla 

motionärernas önskan om breddad dialog med invånarna i Göteborg och dessutom ge bra 

grund för fortsatt utveckling av dialogen utifrån Göteborgs Stads och göteborgarnas egna 

behov. Nämnden har redan ett pågående arbete med att utveckla stadens existerande 

medborgarpaneler ihop med verktyget Min stad. Nämnden tog över ansvaret för dessa två 

medborgarpaneler när stadsdelarna upphörde. Utöver det har nämnden ett pågående 

utvecklingsarbete som till exempel innefattar att skapa ett medborgarråd för att diskutera 

klimatomställningen, utveckling av Göteborgsförslaget och andra digitala verktyg där 

förvaltningen nu bland annat ser över möjligheterna för en digital plattform för delaktighet. 

Allt detta arbete syftar till att lyssna in göteborgarna brett men även på ett representativt sätt. 

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen. 

Demokrati och medborgarservice 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-05-04 

Diarienummer N043-0052/22 

 

Handläggare: Jenny Antonsson 

Telefon: 031-3650930 

E-post: 

jenny.antonsson@demokratimedborgarservice.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnaden för att bedriva ett arbete med medborgarpaneler och liknande är resurskrävande, 

även om kostnaden kan variera beroende på val av metod och omfattning. Det kostar mer att 

hantera en representativ panel och ofta väljer kommuner att anlita externt företag för att 

hantera medlemsregister, rekrytering till panelen, marknadsföring samt utskick. Interna 

personalkostnader för administrering tillkommer och är beroende av mängden utskick samt 

vilken organisation kommunen väljer för att identifiera, sammanställa och återkoppla de frågor 

som ställs till panelen.  

De två redan existerande medborgarpanelerna som finns i Göteborgs Stad; medborgarpanelen 

Askim-Frölunda-Högsbo samt medborgarpanelen i Angered ligger inom nämnden för 

demokrati och medborgarservice ansvar och förvaltningens bedömning är att dessa i sin 

nuvarande form ryms inom befintlig budget att arbeta vidare med, vilket är planerat ihop med 

3D-verktyget Min stad. Men om panelerna skulle förändras gällande till exempel antalet 

deltagare så skulle budgeten behöva ses över.  

 

Ett urval för en kvantitativ panel för snabba frågor till göteborgarna som kan representera hela 

Göteborg skulle behöva bestå av minst 1000 personer då vi antar att svarsfrekvensen är runt 

40 procent, eftersom alla inte svarar på alla undersökningar. En engångskostnad för att köpa 

ett representativt panelurval med ett underlag på 1000 intervjuer uppskattas till cirka 30 000 

kronor, men det varierar utifrån antalet frågor. Kostnaden för att rekrytera och bibehålla en 

egen panel skulle uppskattningsvis innebära 2–3 månaders heltidsjobb för en person med 

planering och uppstart. Vidare skulle det behövas resurser till att underhålla panelen över tid, 

inklusive nyrekrytering av de som faller ifrån.  

Förvaltningen undersöker just nu möjligheterna för en digital plattform för delaktighet. En 

sådan plattform skulle även kunna innefatta en framtida medborgarpanel såsom motionärerna 

beskriver. Plattformen skulle i så fall vara en redan existerande lösning för rekrytering, 

insamling och lagring så att vissa kostnader skulle kunna sparas in på. Men även om en 

framtida plattform skulle användas så skulle kostnader fortfarande tillkomma för till exempel 

planering, administration och arbetet med att göra urvalet. Ytterligare tillkommande kostnader 

skulle kunna vara ersättning till paneldeltagarna för sin insats för att säkerställa ett 

representativt urval.  

Det kan också antas att en medborgarpanel skulle innebära samverkan mellan flera nämnder 

och förvaltningar eftersom det troligtvis skulle vara flera nämnder som har rådighet i frågorna 

som skulle diskuteras i panelen. Det innebär att fler nämnder skulle behöva avsätta resurser för 

arbetet och att vissa moment i planering och genomförande skulle kräva tid för att möjliggöra 

denna samverkan. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Motionärerna lyfter förslag på att använda medborgarpaneler i stadens klimatarbete. Om 

panelerna skulle användas i detta syfte så knyter det an till stadens pågående klimatstrategiska 

arbete och skulle kunna bidra till ett bättre beslutsunderlag för politiken i klimatrelaterade 

frågor. Miljö- och klimatprogrammet innehåller högt satta mål inom klimatområdet och för att 

nå dessa mål krävs att staden säkerställer en bred representation för att kunna arbeta med en så 

rättvis klimatomställning som möjligt.  
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En bred representation i dialoger med göteborgarna talar för att de som drabbas svårast av 

klimatförändringarna, även på lokal nivå, ges chans att göra sin röst hörd och att komma med 

idéer för ett hållbart Göteborg.  

Bedömning ur social dimension 
Arbetet med demokratiska verktyg och metoder, såsom medborgarpaneler och medborgarråd, 

stämmer väl överens med Agenda 2030 och Göteborgs Stads program för en jämlik stad. När 

det gäller Agenda 2030 så bidrar arbetet med verktyg och metoder som ökar göteborgarnas 

delaktighet bland annat till målet för minskad ojämlikhet, målet för hållbara städer och 

samhällen samt målet för fredliga och inkluderande samhällen då fler medborgare ges 

möjlighet att utöva inflytande. I Göteborgs Stads program för en jämlik stad finns fyra 

målområden och arbetet med medborgarpaneler kan framför allt bidra till två av dessa; Skapa 

hållbara och jämlika livsmiljöer samt Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och 

tillit.  

Utifrån barnkonventionen behöver särskild hänsyn tas till barn och ungdomars rätt att få vara 

delaktiga och få höras i dialoger. Medborgarpaneler kan vara ett forum för göteborgare i alla 

åldrar och inkludera ungas röster. 

Erfarenheter från arbetet med medborgardialoger av olika slag i Göteborgs Stad visar att det 

krävs olika metoder samt ett uppsökande- och relationsbyggande arbetssätt för att nå ut till 

medborgare, inklusive de grupper som staden idag har svårt att nå. Medborgarpaneler skulle 

kunna vara ett sätt att nå ut och ett slumpmässigt urval skulle, om det utfördes noggrant, kunna 

bidra till att nå en bra representativitet. Oavsett urvalsmetod är det viktigt att urvalet i sig speglar 

den grupp som ska involveras eller undersökas. 

Bilaga 
1. Motion från Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om 

att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 
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Ärendet  
Nämnden för demokrati och medborgarservice har fått möjlighet att yttra sig över motion av 

Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa 

slumpmässigt utvalda medborgarpaneler.  

Svar ska lämnas senast den 27 maj 2022. 

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen. 

Frågan om medborgarpaneler och andra liknande förslag på metoder för att nå ut till 

göteborgarna har behandlats av nämnden för demokrati och medborgarservice under senaste 

året. Bland annat ”Utredning om hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för 

staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad” 2021-12-15, § 123. 

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna föreslår att nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att 

utforma och införa medborgarpaneler bestående av slumpmässigt utvalda deltagare, i syfte att 

skapa en breddad dialog med invånarna i Göteborg. 

I motionen förklaras att en av utmaningarna med att nå fram i medborgardialog är att skapa 

positiva möten med en mångfald av medborgare. Framför allt gäller detta med personer 

som berörs av kommunens verksamhet men inte aktivt deltar i stadens forum för 

inflytande. Det finns en önskan om att kunna spegla socioekonomiska förhållanden samt ett 

genusperspektiv i en medborgarpanel. 

Motionärerna lyfter fram två exempel på medborgarpaneler som valts ut slumpmässigt, 

dels finska ”Åbo samtalar”, dels paneler som EU använder inom konferensen om Europas 

framtid. 

En medborgarpanel kan ge en uppskattning av folkopinionen och kan hållas antingen 

fysiskt eller digitalt. Motionärerna lyfter fram arbetet för en fossilfri stad som en fråga som 

skulle kunna vara lämplig att lyfta med en medborgarpanel. 

 

Förvaltningens bedömning 

Behov av att definiera vad en medborgarpanel är 

Förvaltningen ser ett behov av att kort förtydliga olika former av medborgarpaneler för att visa 

hur motionen har tolkats samt tydliggöra de rekommendationer som beskrivs nedan. 

Medborgarpaneler används ofta som benämning på vanligtvis större grupper av representativt 

utvalda invånare som deltar genom att ta ställning i olika frågor som en kommun presenterar. 

Detta är en metod som oftast kräver en snabb insats från deltagarna med syftet att lyssna in 

deras åsikter och kunna känna av folkopinionen.  
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Det finns även en annan typ av metoder som idag har olika benämningar (till exempel 

medborgarråd, citizens assemblies eller medborgarjury) som i stället sätter det fördjupade 

samtalet i fokus och genomförs med en representativ men ofta mindre grupp. Dessa metoder 

förenas i att de alla innebär:  

• möjlighet för deltagarna att lära sig om frågorna som ska diskuteras 

• att syftet är att deltagarna tillsammans ska diskutera sig till en lösning eller förslag på 

nästa steg i de aktuella frågorna 

• att resultatet presenteras öppet och lyfts in i den politiska organisationen för vidare 

hantering 

Denna sistnämnda typ av metod används oftast för att behandla en specifik fråga eller ett 

specifikt ämnesområde och lägger stort fokus på att deltagarna är välinformerade så att de kan 

ge kvalificerade rekommendationer. Detta kan ge en stark känsla av inflytande för deltagarna 

men är samtidigt tids- och resurskrävande att arrangera. Motionärerna refererar till ”Åbo 

samtalar” som är en sådan typ av samtalsmetod men som ändå behandlar en rad olika frågor i 

stället för bara en eller ett par. Göteborgs Stads existerande medborgarpaneler är en blandning 

av de två ovanstående metoderna, där deltagare deltar för att ge sin åsikt, men där det även 

finns utrymme för dialog och samtal. 

Nämndens pågående demokratiarbete relaterat till motionens förslag 

Förvaltningen håller med motionärerna om vikten av att nå ut brett till göteborgarna och att 

det krävs medvetet arbete för detta för att även nå ut till dem som inte självmant söker sig till 

forum för delaktighet och inflytande.  

Nämnden för demokrati och medborgarservice har, liksom även nämns i motionen, ett 

uppdrag om lokal demokrati, inflytande och delaktighet (kommunfullmäktige 2020-02-20. § 8, 

1373/19). En del i detta uppdrag är att nämnden ansvarar för att skapa förutsättningar för 

invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande i samskapande med nämnder/styrelser och 

andra aktörer. Nämnden ansvarar för att upprätthålla en väl utbyggd infrastruktur för att stärka 

den lokala demokratin och skapa förutsättningar för alla medborgare att delta. Detta kräver ett 

strategiskt kompensatoriskt arbete för att nå ut och ge invånare en chans att delta på sina 

villkor och i frågor som engagerar dem. Arbetet med infrastrukturen innebär att samverka och 

stötta andra nämnder och bolag. I detta strategiska arbete innefattas även att utveckla nya och 

befintliga metoder för delaktighet och inflytande på ett sätt så att de kan komplettera varandra. 

Nämnden ansvarar för de befintliga medborgarpaneler som innan omorganisationen 

administrerats av stadsdelsförvaltningar. Dessa var medborgarpanelen i Askim-Frölunda-

Högsbo, som hittills varit digital, och medborgarpanelen i Angered, i vilken deltagarna har 

träffats fysiskt. Nämnden för demokrati och medborgarservice har gjort en utvärdering 

tillsammans med panelernas deltagare. Syfte med utvärdering var att få paneldeltagarnas syn 

på medborgarpanelernas syfte, funktion och representation för att knyta samman erfarenheter 

med pågående utredning kring om och hur staden kan arbeta med medborgarpaneler framöver. 

Förvaltningen har även på uppdrag av kommunfullmäktige gjort en utredning om att framöver 

arbeta med dessa medborgarpaneler som en del av 3D-kartan ”Min stad”. Förvaltningen ihop 

med stadsbyggnadskontoret ser just nu vidare på hur detta kan realiseras. Utredningens förslag 

på framtida arbete med medborgarpanelerna ihop med Min stad innefattar att kunna 

visualisera möjligheter för invånare att få inflytande och vara delaktiga i staden; att använda 

Min stad för att lyfta in idéer till medborgarpanelerna samt att i Min stad kunna visualisera 
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resultaten från medborgarpanelerna. Eftersom dessa paneler legat vilande sedan stadens 

omorganisation krävs det ett arbete att utveckla och nyrekrytera till dem. 

Nämnden för demokrati och medborgarservice ansvarar också för strategin ”Vi skapar 

förutsättningar att leva hållbart” i Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021–2030. 

Inom ramen för projektet Klimatneutrala Göteborg 2030 2.0 som syftar till att titta på nya 

former och strukturer för ökad omställningsförmåga ansvarar nämnden för demokrati och 

medborgarservice för en del som kallas ”labb för medborgare”. I denna del av projektet testas 

metoden medborgarråd med bred representation av medborgare genom slumpmässigt urval 

men med särskilt urval för underrepresenterade grupper. För att säkerställa en bred 

representation ses möjligheterna att arvodera deltagarna över för att möjliggöra deras närvaro.  

Inom ramen för nämndens uppdrag att utveckla den digitala demokratin i staden så undersöker 

förvaltningen just nu möjligheterna för en digital plattform med öppen källkod för delaktighet 

som skulle kunna vara en samlingsplats för olika processer för medborgarinflytande. De 

bostadsbolag i staden som har ett pågående arbete med boendebudgetar prövar nu att använda 

en plattform med öppen källkod för sitt arbete. Denna plattform skulle också kunna användas 

för en central medborgarbudget om kommunfullmäktige beslutar att införa en sådan. 

Nämnden ansvarar även för Göteborgsförslaget, som inte är ett representativt verktyg eftersom 

det är valfritt att använda för de personer som har intresse av det, men med över 59 000 

registrerade användare och över 1600 inkomna förslag de senaste fem åren ger det ändå en bra 

indikation på vad göteborgarna vill och brinner för. Det har nyligen påbörjats ett 

utvecklingsarbete av Göteborgsförslaget för att ytterligare förankra arbetet med verktyget 

internt inom Göteborgs Stad samt för att bredda användandet av verktyget bland göteborgarna.  

Nämnden för demokrati och medborgarservice driver också ett stort arbete med att 

kontinuerligt samla in åsikter från medborgare, företagare och besökare för att dels kunna 

utvärdera befintligt arbete och tjänster, dels för att kunna utveckla nya relevanta tjänster för 

rätt målgrupper. Det arrangeras även referensgrupper för särskilda frågor eller projekt. 

Demokrati och medborgarservice har sedan 2016 ett samarbete med SOM-institutet som 

årligen genomför en Göteborgs-SOM, specifikt inriktat på demokratiska frågor om tillit och 

trygghet. Sedan kan detta kompletteras med ett urval som staden gör riktat till särskilda 

områden eller grupper för att kompensera för lågt deltagande i vissa områden eller grupper.  
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Förvaltningens rekommendation på framtida arbete  

Utifrån nämndens nuvarande demokratiuppdrag och demokratiarbete anser förvaltningen att 

det som redan är på gång i byggandet av infrastrukturen för lokal och digital demokrati ligger i 

linje med det som motionärerna föreslår. Arbetet med infrastrukturen är under ständig 

utveckling med fokus på att bygga en sammanhängande helhet med kompletterande arbetssätt 

och metoder för att erbjuda göteborgarna möjlighet till delaktighet och inflytande på flera sätt 

och kunna nå ut till många. Utveckling och förankring är viktiga delar för att gå framåt och få 

infrastrukturen på plats. Förvaltningen arbetar mycket med att testa nya metoder för 

deltagande och inflytande för invånare som en del i detta men betonar att metoder behöver 

backas upp av tydligt behov och syfte samt förankras väl, både bland förvaltningar och 

nämnder.  

Utvecklingen av medborgarpanelerna ihop med Min stad är ett sätt att testa nya former av 

deltagande. Det planerade medborgarlabbet som förvaltningen i dagsläget planerar att 

genomföra 2023 ihop med miljöförvaltningen är ett annat, där dessutom slumpmässigt urval 

kommer att testas. Nämnden väntar även in beslut i kommunfullmäktige vad gäller införande 

av central medborgarbudget och stöttar kontinuerligt i utvecklingen av bostadsbolagens 

boendebudgetprocesser. Utöver detta så pågår även utvecklingsarbetet av Göteborgsförslaget. 

För de tillfällen då det finns behov av att på ett representativt sätt fånga in åsikter från 

göteborgarna i stort finns som ovan nämnt redan etablerade arbetssätt för detta, till exempel 

genom att använda SOM-institutets tjänster.  

Förvaltningen anser att nämnda pågående arbete ihop med redan etablerade kanaler för att 

samla in göteborgarnas åsikter kan uppfylla motionärernas önskan om breddad dialog med 

invånarna i Göteborg och dessutom ger bra grund för fortsatt utveckling av dialogen utifrån 

Göteborgs Stads och göteborgarnas egna behov. Därmed föreslår förvaltningen att nämnden 

avstyrker motionen. 

 

 

 

Lotta Sjöberg 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Karim Zendegani 

 

Avdelningschef utveckling och analys 
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§ 61, diarienummer 0086/22     

Svar på remiss om medborgarpaneler  
 

Beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker motionens förslag att nämnden för demokrati 

och medborgarservice får i uppdrag att utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler.  

 

Handlingar 
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2022-03-31 

- Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att 

utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler 

 

Protokollsutdrag skickas till 
-Avdelning utveckling & ekonomistyrning 

-Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2022-04-26 

Vid protokollet 
 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-04-20 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

 

 

Ordförande 

Magnus Berntsson (KD) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 
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Svar på remiss om medborgarpaneler  

Förslag till beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker motionens förslag att nämnden för demokrati 

och medborgarservice får i uppdrag att utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och 

Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

Remissen är även skickad till byggnadsnämnden, socialnämnd Hisingen, socialnämnd 

Sydväst och äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för demokrati och 

medborgarservice. Förslaget i motionen innebär att den sistnämnda skulle ges uppdraget 

att utforma och införa medborgarpaneler.   

 

Förslaget motiveras av att det i samhället är en utmaning att nå de som i hög grad berörs 

av kommunens verksamheter, men som inte själva söker sig till forum för inflytande.  

 

Då det finns behov att inhämta önskemål och förslag från allmänheteten kring idrotts- och 

fritidsfrågor ses förslaget som positivt. Medborgarpaneler bedöms kunna bli ett av flera 

verktyg i utvecklingen av medborgardialog.  

 

Förvaltningen har regelbunden dialog med det organiserade föreningslivet men har inte 

på samma sätt erfarenhet av dialog med allmänheten, därför är det positivt om detta kan 

ske förvaltningar emellan utifrån grunduppdrag. Det är viktigt, precis som motionärerna 

lyfter fram, att en panel sätts samman så att den kan anses vara representativ för 

befolkningen samt att syfte och graden av inflytande är tydligt. Dessa aspekter 

tillsammans med upplägg kring exempelvis geografisk indelning och frågeområden samt 

andra nämnders möjlighet att använda sig av panelen behöver mottagande nämnd utreda 

vidare om motionärernas förslag antas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Som en del i en utvecklad medborgardialog bedöms paneler kunna ge större grad av 

medborgerligt inspel på olika nivåer och i olika geografier. Långsiktigt kan detta ge en 

högre grad av måluppfyllelse vilken samlar samtliga hållbarhetsdimensioner.   

Genom att samordna medborgarpaneler hos nämnden för demokrati och 

medborgarservice finns möjlighet till samordningsvinster genom att varje nämnd inte 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-03-31 

Diarienummer 0086/22 

 

Handläggare 

Christine Flood 

Telefon: 031-368 22 18 

E-post: christine.flood@ioff.goteborg.se  
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enskilt behöver upprätta tekniska system och administration kring denna form av 

medborgardialog.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Ett utvecklat arbete för att nå invånare i staden bedöms kunna ge staden och förvaltningen 

möjlighet att nå invånare vi inte når idag med frågor kring uppfattning och kunskaper om 

närmiljön, tillgång till idrottsanläggningar och behov. I en förlängning kan detta leda till 

en ökad användning av idrottsanläggningar och därmed ett bidrag till en förstärkt 

folkhälsa.  

Medborgarpaneler bedöms också kunna ge en ökad legitimitet åt fattade beslut samt ge 

möjligheter för människor som inte har en organisering bakom sig att få möjligheten att 

få inblickar i och påverkansmöjligheter på kommunal verksamhet.  

Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för partssamverkan. 

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) 

om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler  
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Ärendet  
Idrotts- och föreningsnämnden ska svara på en motion av Karin Pleijel (MP), Ulf 

Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) som innehåller förslag om utformning och 

införande av slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. Remissvar ska lämnas senast den 

27/5.   

Motionen har remitterats av Kommunstyrelsen till nämnden för demokrati och 

medborgarservice, byggnadsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnd 

Hisingen, socialnämnd Sydväst och äldre samt vård- och omsorgsnämnden.   

Beskrivning av ärendet 
Mot bakgrund av ett antal organisationsförändringar från 2021 som berör 

demokratiarbete och områdesutveckling föreslås nu i en motion av Karin Pleijel (MP), 

Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) att slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler utformas och införs. Stadsdelarna hade tidigare områdes- och 

dialogansvar men nu har istället nämnden för demokrati och medborgarservice fått en 

ny och utökad roll för att stärka demokratiarbetet samt att varje nämnd har uppdrag 

kring medborgardialog.   

I motionen uttrycks att en av utmaningarna med att nå fram i medborgardialog är att 

skapa positiva möten med en mångfald av medborgare. Det är inte minst en utmaning 

att nå de som i hög grad berörs av kommunens verksamheter, men som inte själva 

söker sig till forum för inflytande. Det kan till exempel vara viktigt att skapa en bredd, 

så att panelen återspeglar medborgarnas socioekonomiska förhållanden samt att ett 

genusperspektiv antas. 

Förslagsställarna hänvisar till goda resultat i Finland och på EU-nivå där 

medborgarpaneler har testats. De menar att en panel skulle fungera som en 

uppskattning av folkopinionen och ge perspektiv som sedan kan nyttjas i 

beslutsfattandet. I motionen lyfts det fram att det är viktigt att panelens syfte är tydligt, 

vilka frågor som ska hanteras, vilket utrymme som finns för medskapande och 

påverkan samt behovet av snabb återkoppling för att visa hur synpunkter tas tillvara. 

Formerna för dialog kan utformas på olika sätt, digitala eller fysiska möten, och dessa 

ger olika förutsättningar och resultat.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på motionärernas förslag om att ge nämnden för demokrati och 

medborgarservice i uppdrag att utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler. En medborgarpanel kan ses som ett av många verktyg för att arbeta 

strukturerat och systematiskt med medborgardialog.  

Idrotts- och föreningsnämnden har en lång tradition och erfarenhet av att föra dialog med 

det organiserade föreningslivet, men har inte arbetat lika mycket med den allmänna 

medborgardialogen. Här finns utrymme för att utveckla arbetssätten. Förvaltningen ser 

därför positivt på demokrati- och medborgarservice generella uppdrag om att skapa 

förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande i samskapande 

med bland annat andra nämnder.  

Förvaltningen har tidigare positiva erfarenheter av att använda en medborgarpanel som ett 

forum att inhämta allmänhetens synpunkter och förslag på innehåll och utformning i 
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utvecklingen av idrottsområden och de nya aktivitetsytorna i bl a Bergsjön och 

Länsmansgården.  

För att skapa en legitimitet för en medborgarpanel krävs att den i sin sammansättning kan 

anses som representativ för befolkningen i staden. Detta behöver vara en central fråga i en 

eventuell rekrytering till en medborgarpanel. 

Förvaltningen instämmer i flera av de utmaningar och frågor som motionärerna lyfter, 

bland annat vikten av att tydliggöra syftet och graden av inflytande för en panel. 

Förvaltningens bedömning är att en medborgarpanel har potential att användas i alla steg i 

delaktighetstrappan, men att en sannolik användning huvudsakligen är konsultation eller 

dialog. Graden av inflytande kan även variera beroende på olika frågor eller områden som 

panelen behandlar. Förvaltningen inom vårt verksamhetsansvar har flera områden där det 

hade varit värdefullt att på något sätt arbeta med en medborgarpanel för att få ökad 

kunskap om befolkningens behov och önskemål.   

Vidare ser förvaltningen att en medborgarpanel kan vara uppbyggd på många olika sätt. 

Det går att använda den som en stor panel som är representativ för hela staden alternativt 

dela upp den i mindre geografiska områden eller åldersgrupper. Vilka alternativ som tros 

ge störst effekt för det demokratiska inflytandet och andra nämnders möjlighet att 

använda sig av panelen behöver mottagande nämnd utreda vidare om motionärernas 

förslag antas. 

Sammanfattningsvis ser förvaltningen positivt till motionärernas förslag och föreslår att 

det tillstyrks. 

 

 

 

 

Lotta Lidén Lundgren 

 

Tf Förvaltningsdirektör 

 

Ulrika Samuelsson  

 

Tf Avdelningschef utveckling & ekonomistyrning 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

§148 N166-0158/22 
Svar på remiss angående motion om att utforma och införa 
slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, SLK dnr 0213/22 

Beslut 
1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker motionen gällande införandet och utformandet 

av slumpmässigt utvalda medborgarpaneler.  
2. Socialnämnd Hisingen översänder föreliggande tjänsteutlåtande som eget 

yttrandet till stadsledningskontoret.  
3. Socialnämnd Hisingen förklarar ärendet omedelbart justerat. 

Ärende 
Den 10 februari 2022 översände stadsledningskontoret en motion av Karin Pleijel, Ulf 
Carlsson och Bosse Parbring gällande att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler till socialförvaltningen Hisingen för yttrande. Motionen föreslår 
införandet av medborgarpaneler som en del i nämndernas utökade uppgift för 
medborgardialog i syfte att skapa en breddad dialog med invånarna i Göteborg. 
Medborgarpaneler fungerar som en uppskattning av folkopinionen och kan till exempel 
diskutera och ge perspektiv på olika större sakfrågor som beslutsfattare sedan kan dra 
nytta av i beslutsfattande. 

Handlingar 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om 

att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 
 

Yrkanden 
Johannes Olsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Anders Moberg (S) yrkar bifall till motionen. 

Protokollsanteckning  
Salam Kaskas (S) har lämnat yttrande från S till protokollet enligt bilaga 3. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret, dnr 0213/22 

 

  

Socialnämnd Hisingen 
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Socialnämnd Hisingen 
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Dag för justering 
2022-05-24 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Sekreterare 
Tea Aracic 

 

 

Ordförande 
Simona Mohamsson (L) 

 

Justerande 
Sara Carlsson Hägglund (V) 
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Socialnämnd Hisingen  

  

  

Yttrande 

 
2022-05-24 

Socialdemokraterna 

  
 

Yttrande angående motion om att utforma och 
införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler 
Yttrandet  
Demokrati- och medborgarservice har sedan tidigare ett utpekat ansvar att bedriva ett 
proaktivt demokratiarbete, ett arbete som bör utvecklas vidare. Det är givetvis viktigt att 
alla som bor i Göteborg tar ansvar för samhällets utveckling, precis så som många redan 
gör på olika håll i staden genom sitt engagemang för en viss fråga eller i en viss förening. 
Vi avser hantera ärendet med tillhörande remissvar i sin helhet när detta når 
kommunstyrelsen.  
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Svar på motion om att utforma och införa 
slumpmässigt utvalda medborgarpaneler,  
SLK dnr 0213/22  
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker motionen gällande införandet och utformandet 
av slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

2. Socialnämnd Hisingen översänder föreliggande tjänsteutlåtande som eget 
yttrandet till stadsledningskontoret. 

3. Socialnämnd Hisingen förklarar ärendet omedelbart justerat.  

Sammanfattning 
10 februari 2022 översände stadsledningskontoret en motion av Karin Pleijel, Ulf 
Carlsson och Bosse Parbring gällande att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler till socialförvaltningen Hisingen för yttrande. Motionen föreslår 
införandet av medborgarpaneler som en del i nämndernas utökade uppgift för 
medborgardialog i syfte att skapa en breddad dialog med invånarna i Göteborg. 
Medborgarpaneler fungerar som en uppskattning av folkopinionen och kan till exempel 
diskutera och ge perspektiv på olika större sakfrågor som beslutsfattare sedan kan dra 
nytta av i beslutsfattande.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I redovisning av det uppdrag nämnden för demokrati och medborgardialog fick av 
kommunfullmäktige 20 februari 2020 gällande hur medborgarpaneler kan användas för 
att föra dialog i för staden viktiga frågor med min stad beskriver nämnden att kostnaden 
för att bedriva ett arbete med medborgarpaneler kan variera beroende på typ av 
medborgarpanel samt frekvensen på utskick, men att kostnaden ofta är hög. Det kostar 
mer att hantera en representativ panel och ofta väljer kommunen att anlita externa företag 
för att hantera administrationen kring dessa. Även interna personalkostnader för 
administrering tillkommer.  

Motionärerna föreslår att nämnden för Demokrati och medborgarservice inför 
medborgarpaneler. I kapitel 1 §5 i samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen 
står det att ”Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk 
delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra 
grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens infrastruktur för detta”. 
Vilket antyder att stadens samtliga nämnder samt kommunstyrelsen kan behöva bistå med 
finansiering och personella resurser.  

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-28 
Diarienummer N166-0158/22 
 

Handläggare: Anni Rydberg, Isabella Anderson 
Telefon: 031-366 77 11 
E-post: anni.rydberg@socialhisingen.goteborg.se  
isabella.anderson@socialhisingen.goteborg.se 
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Idag finns två medborgarpaneler i Göteborgs stad; medborgarpanelen Askim-Frölunda-
Högsbo samt medborgarpanelen i Angered, kunskap och erfarenheter från dessa kan med 
fördel användas i ett eventuellt införande av motionärernas förslag. 

Forskningsrapporten Implementing a democratic innovation: Online deliberation on a 
future transport system (2020) som är framtagen i samband med projektet Åbo samtalar 
visar att en väl genomförd medborgarpanel behöver både tid, resurser och en budget.  
För projektet betaldes även en symbolisk summa ut till deltagarna. Vad en eventuell 
kostnad kan bli beskrivs inte i rapporten.  

Beroende på medborgarpanelens utformning samt vilken typ av frågor som ska hanteras 
kan det finnas behov av ekonomisk kompensation för deltagarna samt barnomsorg. Detta 
skulle kunna möjliggöra för fler att delta. Utformningen och syftet med 
medborgarpanelen är också avgörande för vilka kostnader som kan komma att uppstå.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Motionärerna menar att det är en utmaning att skapa positiva möten med en mångfald av 
medborgare, särskilt att nå de som i hög grad berörs av kommunens verksamheter men 
som själva inte söker sig till forum för inflytande. Vidare anges att det kan vara viktigt att 
skapa bredd så att panelen återspeglar medborgarnas socioekonomiska förhållanden samt 
att ett genusperspektiv antas. Metoden slumpmässigt urval är ingen garant för att en sådan 
bredd uppnås, att anta ett genusperspektiv vid ett slumpmässigt urval är heller inte möjligt 
då det med sådana styrmekanismer inte längre är slumpmässigt. I stället kan ett 
klusterurval vara att föredra, då element i populationen delas upp i undergrupper.  
Eller ett stratifierat urval som garanterar representation av nyckelgrupper.  

I projektet Åbo samtalar lyfts att medborgarpaneler och andra motsvarande rådslag 
kompletterar den representativa demokratin, och deras syfte är att öka det folkliga 
deltagandet i beslutsfattandet. I motionen anges inte i vilken utsträckning deltagarna har 
möjlighet att påverka beslutsfattandet i staden, om det är en fråga om konsultation eller en 
djupare dialog. Syftet med en eventuell medborgarpanel behöver klargöras i ett tidigt 
skede. Det är också av vikt att förmedla och tydliggöra syftet med medborgarpanelen och 
medborgarnas påverkansmöjlighet i beslutsfattandet för att det ska ge ett positivt utslag. I 
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! behandlar ett avsnitt medborgardialoger, som i 
viss utsträckning kan liknas vid medborgarpaneler, där forskningen visar att i de fall 
deltagandet inte uppfattas som meningsfullt och inte har fått en tydlig roll i 
beslutsprocesserna har dialogerna varit direkt skadliga för demokratins legitimitet 
eftersom deltagarna blivit besvikna och desillusionerade.  

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. 
Det är viktigt att enskilda personer känner att de har möjlighet att påverka sina egna 
livsvillkor och utvecklingen av samhället. Möjligheten att ha inflytande och kunna 
påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället har ett klart samband med 
hälsa och motverkar utanförskap och känslor av maktlöshet. Att arbeta med 
medborgarpaneler är därmed ett sätt att bidra till en god folkhälsa.  
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Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har alla barn och unga rätt att vara delaktiga i beslut 
som berör dom. Det står också att barn har rätt att få det stöd dom behöver för att kunna 
utrycka sina åsikter. I urvalet av deltagare bör detta således beaktas.  

För att få representation och ett så brett perspektiv som möjligt och att minimera risken 
för diskriminering i panelerna bör arbetssättet kunna anpassas så att alla ska kunna delta 
på sina villkor.  

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) den 
17 maj 2022.  

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) 

om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret översände den 10 februari 2022 Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf 
Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler till socialförvaltningen Hisingen för yttrande senast den 27 maj 2022.  

Motionen gäller införandet och utformandet av slumpmässigt utvalda medborgarpaneler i 
syfte att skapa en breddad dialog med Göteborgs invånare.  

Beskrivning av ärendet 
Motionen är framtagen av Miljöpartiet som föreslår att staden utformar och inför 
slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. Tidigare ansvarade stadsdelarna för 
områdesutveckling och medborgardialog. I och med omorganisationen i januari 2021, där 
tio stadsdelar blev fyra stadsområden fick nämnden för demokrati och medborgarservice 
en utökad roll för att stärka demokratiarbetet, varje nämnd har även fått en utökad uppgift 
för medborgardialog. Motionärerna föreslår att nämnden för demokrati och 
medborgarservice får i uppdrag att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler, i syfte att skapa en breddad dialog med invånarna i Göteborg.  

Motionärerna beskriver hur medborgarpaneler kan fungera som en uppskattning av 
folkopinionen och ge perspektiv på olika sakfrågor som beslutsfattare sedan kan dra nytta 
av i beslutsfattandet. I motionen beskrivs att det är en utmaning att nå de som i hög grad 
berörs av kommunens verksamheter, men som inte själva söker sig till forum för 
inflytande. Därför kan det vara viktigt att skapa en bredd så att panelen återspeglar 
medborgarnas socioekonomiska förhållanden samt att ett genusperspektiv antas.  

En medborgarpanel kan sammankallas till fysiska möten eller hållas som en e-panel 
digitalt eller som en kombination av dessa. En e-panel ger snabbare resultat och kan locka 
medborgare som har svårt att hinna gå på möten och som har lättare att delta en stund via 
datorn för att lämna sina synpunkter. Fysiska möten kan å andra sidan skapa bättre 
förutsättningar för ömsesidig förståelse, problemlösning och engagemang. Det är viktigt 
att panelen får snabb återkoppling för att visa hur deras synpunkter tas tillvara i processer.  

Motionärerna föreslår att arbetet för en fossilfri stad kan vara en lämplig fråga för en 
medborgarpanel.  

Nämnden för demokrati och medborgarservice fick den 20 februari 2020 i uppdrag av 
kommunfullmäktige att utreda hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i 
för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad. Bedömningen blev att utveckling av 
medborgarpaneler samt samarbete och samverkan kring digitala tjänster ryms inom 
nämndens befintliga uppdrag.  

  



 

Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Hisingen, tjänsteutlåtande 5 (5) 

Förvaltningens synpunkter 
Socialförvaltningen Hisingen tillstyrker motionen, men lyfter nedan ett antal synpunkter.  

Motionen klargör inte vilken typ av medborgarpanel som avses, förvaltningen har valt att 
tolka motionen som en möjlighet för politiken att föra en dialog med medborgarna.  

Förvaltningen anser att det är mycket viktigt att i ett tidigt skede klargöra vad 
medborgarna har för påverkansmöjlighet vid ett deltagande i medborgarpanelen och 
sedan förmedla detta till eventuella deltagare. Förvaltningen ser också att 
invånarperspektivet behöver få utrymme i skapandet och införandet av medborgarpanelen 
och svara på frågor så som syfte, innehåll, varför det är bra för invånaren att delta samt 
hur återkoppling ska ske. Det är viktigt för deltagaren att få reda på vilket sätt som dess 
åsikter och tankar tas omhand, vem/vilka som kan bli mottagare samt när återkoppling 
förväntas ske. Detta för att skapa förtroende och tillit mellan parterna. 

Slutligen ställer sig förvaltningen frågande till att metoden, slumpmässigt urval, beskrivs 
i motionen innan det står klart vad som ska frågas. Enligt gängse vetenskapsmetodik 
avgörs metoden av vilken fråga som ska besvaras. Slumpmässigt urval är heller ingen 
garanti för att nå de medborgare som sällan kommer till tals i liknande sammanhang. 
Under avsnittet Bedömning ur social dimension ges några exempel på andra typer av 
urvalsmetoder som kan vara bättre lämpade för att kunna använda sig av ett 
genusperspektiv och återspegla medborgarnas socioekonomiska förhållande, så som 
anges i motionen, för att skapa bredd bland deltagarna i medborgarpanelen. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen Hisingen lyfter synpunkter enligt ovan och väljer att tolka motionen 
som en möjlighet för politiken att införa en dialog med medborgare och att 
påverkansmöjligheten ökar genom deltagande i medborgarpanelen. Därför föreslår 
förvaltningen att nämnden tillstyrker motionen av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) 
och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler 

 

 

 

Christina Alvelin  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Karita Saapunki Björk 

 

Avdelningschef   
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-25 

Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP), 
Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) 
om att utforma och införa slumpmässigt 
utvalda medborgarpaneler 

§ 144, N165-0132/22 

Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker förlaget i motionen att nämnden för demokrati 

och medborgarservice får i uppdrag att utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler, i syfte att skapa en utökad dialog med invånarna i Göteborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion av Karin Pleijel (MP), Ulf 

Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler och demokrati och medborgarservice föreslås få i uppdrag att utforma 

och införa dessa.  

Förvaltningen ser att medborgarpaneler kan vara ett gott instrument och komplement som 

verktyg för dialog. Till skillnad från traditionella dialoger som ofta är mer kvalitativa kan 

en medborgarpanel bidra med ett större kvantitativt underlag varför det kan ses som ett 

bra komplement. Att Göteborgs Stad utvecklar en bredd av verktyg och former för dialog 

ser socialförvaltning Sydväst som positivt ur tillgänglighetssynpunkt men förvaltningen 

vill betona vikten av klargörandet av syfte och påverkansgrad samt en tydlig distinktion 

mellan andra former av påverkan som synpunktshanteringen och Göteborgsförslaget. Det 

beskrivs inte heller om medborgarpanelen endast ska behandla stadensövergripande 

frågor eller ska kunna användas av stadens nämnder och bolag.   

Handling 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2022. 

Yrkande 

Lena Ferm (SD) yrkar att nämnden ska avstyrka motionen.  

Christian Larsson (V), Camilla Widman (S) samt ordförande Lena Olinder (M), å 

Alliansens vägnar, yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att förslaget från Larsson (V), 

Widman (S) samt Olinder (M) bifallits.  

Justering 

Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnd Sydväst 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-25 

 

 

Socialnämnd Sydväst 
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Dag för justering 

2022-05-25 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Niklas Hall 

 

 

Ordförande 

Lena Lindström Olinder (M) 

 

Justerande 

Christian Larsson (V) 
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Remissvar-Motion från Karin Pleijel (MP), Ulf 
Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om 
att utforma och införa slumpmässigt utvalda 
medborgarpaneler  

Förslag till beslut 
1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker förlaget i motionen att nämnden för demokrati 

och medborgarservice får i uppdrag att utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler, i syfte att skapa en utökad dialog med invånarna i Göteborg. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) har lagt en motion om 

att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler och demokrati och 

medborgarservice föreslås få i uppdrag att utforma och införa dessa. Förvaltningen ser att 

medborgarpaneler kan vara ett gott instrument och komplement som verktyg för dialog. 

Till skillnad från traditionella dialoger som ofta är mer kvalitativa kan en medborgarpanel 

bidra med ett större kvantitativt underlag varför det kan ses som ett bra komplement. Att 

Göteborgs Stad utvecklar en bredd av verktyg och former för dialog ser vi som positivt ur 

tillgänglighetssynpunkt men vill betona vikten av klargörandet av syfte och 

påverkansgrad samt en tydlig distinktion mellan andra former av påverkan som 

synpunktshanteringen och Göteborgsförslaget. Det beskrivs inte heller om 

medborgarpanelen endast ska behandla stadensövergripande frågor eller ska kunna 

användas av stadens nämnder och bolag.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I förlängningen kan de innebära att förvaltningarna behöver delta med arbetstid i 

uppbyggnaden av medborgarpanelen samt i dialoger när paneldialoger eventuellt 

genomförs fysiskt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Beroende på vilka frågor som behandlas i medborgarpanel kan det ha en inverkan på den 

ekologiska dimensionen och bidra till beslutsunderlag. I motionen föreslås den första 

medborgarpanel hantera ”En fossilfri stad” i någon form.  

Bedömning ur social dimension 
En medborgarpanel kan nå underrepresenterade grupper i traditionella medborgardialoger 

och de som inte har den tid som krävs att delta i samtal eller workshops att få sin röst 

Socialförvaltning Sydväst 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-05-04 

Diarienummer N165-0132/22 

 

Handläggare 

Madeleine Källvenius 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: 

madeleine.kallvenius@socialsydvast.goteborg.se 
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hörd. En medborgarpanel kan öka intresset för kommunala frågor samt skapa kontinuitet 

och förtroende över tid. En del av syftet med en medborgarpanel som beskrivs i motionen 

är att motverka polarisering i samhället. Panelen behöver för att skapa förändringar eller 

förskjutningar i åsikter en hög grad av interaktion med och mellan panelens deltagare.  

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp 18 maj 2022. 

Bilagor 
1. Motionen, Handling 2022 nr 21 
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Ärendet 
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig om en motion om att utforma och införa 

slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. Yttrandet ska skickas in till kommunstyrelsen 

senast den 27 maj 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) har lagt en motion om 

att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. En medborgarpanel kan 

ge en uppfattning gällande folkopinion i olika sakfrågor och kan både genomföras fysiskt 

som digitalt. Resultaten från medborgarpanelen kan sedan vara rådgivande och stöd till 

politiskt beslutsfattande. Motionen belyser att flera frågor måste beaktas och utredas samt 

föreslår att Göteborgs stads nämnd för demokrati och medborgarservice ska införa 

slumpmässigt utvalda medborgarpaneler.  

Motionen referera till erfarenheter av medborgarpaneler i Finland och på EU nivå. I 

Finland finns positiva erfarenheter gällande ”Åbo samtalar” som ett sätt att få en bredd av 

invånare från olika delar av samhället och öppna upp för samtal att minska polariseringen 

i svåra frågor. Även i EU-sammanhang testar man att använda sig av medborgarpaneler. I 

nivå av delaktighet kan medborgarpanel placeras som konsultation vilket oftast är den 

deltagande som sker i stadsbyggnadsprocesser eller folkomröstningar.  

 

 

Figur 1 Delaktighetstrappan SKR 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser att medborgarpaneler kan vara ett gott instrument och komplement som 

verktyg för dialog samt att det är förenligt med reglementet att skapa förutsättningar för 

delaktighet och påverkan samt öka deltagandet i kommunens demokratiska processer.   

Förvaltningen ser att det kommer kräva tid och resurser att bygga upp en stabil 

medborgarpanel. I Göteborgs Stad finns sedan tidigare en medborgarpanel i Askim 

Frölunda Högsbo som sedan organisationsförändringen ägs av demokrati och 

medborgarservice. En väl uppbyggd medborgarpanel kan tex användas riktas mot 

speciella målgrupper eller större frågor i Göteborgssamhället som fossilfri stad vilket 

föreslås i motionen. Till skillnad från traditionella dialoger som ofta är mer kvalitativa 
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kan en medborgarpanel bidra med ett större kvantitativt underlag varför det kan ses som 

ett bra komplement. Att Göteborgs Stad utvecklar en bredd av verktyg och former för 

dialog ser vi förvaltningen som positivt ur tillgänglighetssynpunkt men även 

socioekonomiskt och de olika resurser människor har att delta och påverka samhället i 

form av möten eller dialoger. Medborgarpanelen bör vara öppen för alla invånare i 

Göteborgs Stad att delta i.  

Viktigt gällande medborgarpanel likväl som alla andra dialogformer är att vara tydlig 

med påverkan och syftet med invånarnas delaktighet och i det peka på vilken grad av 

inflytande som avses. Det är viktigt att resultaten från medborgarpaneler hanteras på ett 

bra sätt samt att invånarnas åsikter tas tillvara. Medborgarpanel kommer att kräva en stor 

del administrativt underhåll samt behöva byggas upp över tid för att ge en representation 

över staden. Beroende på hur panel byggs upp kan det även bli ett verktyg för stadens 

nämnder och bolag. Det finns motiv till att försöka få ett representativt urval genom att 

rikta erbjudandet om att delta till utvalda medborgare som identifierats via slumpmässiga 

urval. Medborgarpanelerna i Finland och EU sker båda genom ett slumpmässigt urval. 

Målgrupper skulle kunna vara boende i ett visst område, skolungdomar, föräldrar vilket 

skulle öka värde för hela Göteborgs Stad och stadsområdet Sydväst.  

Förvaltningen vill betona vikten av klargörandet av syfte och påverkansgrad samt en 

tydlig distinktion mellan andra former av påverkan och tillgänglighetsanpassning samt 

hur och inom vilka frågor medborgarpanel ska användas och vilka som kan nyttja 

infrastrukturen. Göteborgs Stad har en synpunktshantering, Göteborgsförslaget samt att 

de just nu behandlas hur en central medborgarbudget kan genomföras i Göteborgs Stad. 

En avstämning behöver göras mot redan existerande system och skillnaderna tydligt 

klargöras för att främja deltagandet.   

Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 

 

Lotta Wikström 

Avdelningschef 

 

Annika Ljungh 

Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

§ 132 N160-0200/22 

Svar på remiss - Motion om att utforma och införa 
slumpmässigt utvalda medborgarpaneler 
 

Beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden: 

1. tillstyrker motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring 

(MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

3. förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-04-05. 

Yrkanden 
Lisbeth Sundén Andersson (D) yrkar avslag till förvaltningens beslutsförslag. 

Mattias Tykesson (M) och Helén Ohlson (MP) yrkar bifall till förvaltningens 

beslutsförslag. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer Lisbeth Sundén Anderssons (D) yrkande om avslag till förvaltningens 

beslutsförslag mot Mattias Tykessons (M) och Helén Ohlsons (MP) yrkande om bifall 

och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens beslutsförslag.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Dag för justering 

2022-05-25 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
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Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av administratör Walentine Andersson 

Sekreterare 

Carolina Hansson 

 

 

Ordförande 

Elisabet Lann 

Justerande 

Monica Djurner 
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Svar på motion om att utforma och införa 

slumpmässigt utvalda medborgarpaneler  
 

Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. tillstyrker motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring 

(MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

3. förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) har motionerat om att 

utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. Kommunfullmäktige har 

sänt motionen på remiss. Svaret på remissen ska vara nämndbehandlat och ha kommit in 

till stadsledningskontoret senast den 27 maj 2022. 

Medborgarpanelen kan vara en fysisk panel eller en digital e-panel. Medborgarpanelen 

kan, som motionärerna skriver, ge en uppskattning av folkopinionen och ge perspektiv 

på olika större sakfrågor som beslutsfattare sedan kan dra nytta av i beslutsfattandet. 

Vid användande av medborgarpaneler så som annan medborgardialog är det viktigt att 

det finns ett syfte och mål med panelen och att det finns en efterfrågan på 

medborgarnas synpunkter i de frågor som diskuteras samt att det som kommer fram 

vid dialogen tas om hand. Om så är fallet bedömer förvaltningen att slumpmässigt 

utvalda medborgarpaneler på ett positivt sätt kan öka medborgarnas påverkan på 

politiken och öka engagemanget och delaktigheten för Göteborgs Stads verksamheter. 

Sådana medborgarpaneler kan även öka deltagandet och intresset för viktiga lokala 

samhällsfrågor som är av betydelse för förvaltningens målgrupp. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Medborgardialog är vanligtvis resurskrävande. Hur resurskrävande det är avgörs av 

vilken form medborgarpanelen kommer att ha. En e-panel kan kräva mindre resurser än 

en fysiskt utformad medborgarpanel, eller en medborgarpanel som både är fysisk och 

digital i form av en e-panel. Det är därför svårt att avgöra vilka kostnader som är 

kopplade till den här typen av slumpmässiga medborgarpaneler och vilken eventuell 

resurssättning som behövs. Ett införande kan, utöver arbetstid för ett antal av 

förvaltningens medarbetare, medföra kostnader i form av ökat arvode för deltagande 

politiker i de fall politiker medverkar. Om det rör sig om fysisk panel tillkommer 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-04-05 

Diarienummer N160-0200/22 

 

Handläggare: Katrin Ceesay 

katrin.ceesay@aldrevardomsorg.goteborg.se 
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kostnader för lokal och förtäring. I övrigt kan kostnader kopplat till kommunikation och 

marknadsföring tillkomma. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Motionärerna föreslår att arbetet för en fossilfri stad kan vara en lämplig fråga för dialog. 

Om sådana medborgardialoger införs och om de berör miljöområdet så kan det få positiv 

påverkan på medborgarnas intresse för miljöfrågor och ha en positiv inverkan på de 

lokala miljömålen. 

Bedömning ur social dimension 
Motionen lyfter att medborgardialog kan skapa positiva möten med en mångfald av 

medborgare och ge deltagarna möjlighet att förstå åsikter och livssituationer hos 

människor med olika bakgrund. Detta överensstämmer väl med målområdet Skapa 

förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit i Göteborgs Stads program för 

jämlik stad 2018–2026. I programmet uttrycks att möjligheten att kunna lösa problem 

tillsammans med andra skapar tilltro till deras välvilja och stärker därmed tilliten 

mellan människor. För att uppnå ett jämlikt deltagande och ett bra urval av 

befolkningen när det gäller slumpmässigt utvalda medborgarpaneler behöver det tas i 

beaktande att deltagandet i Göteborg skiljer sig åt mellan olika grupper och på olika 

nivåer; samhällelig nivå, gruppnivå och individnivå. Därtill finns det betydande 

skillnader i nivåer av tillit i befolkningen, och i upplevelsen av social isolering. 

Förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit bör ske för alla göteborgare, 

oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. 

Hur genomförandet av medborgarpaneler samt hur urvalet och deltagandet sker får stor 

betydelse för om medborgpanelen får en positiv inverkan.  

Samverkan 
Information har skett i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 18 maj 2022. 

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om 

att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler 

Beslutet skickas till  

Stadsledningskontoret  



 

 

      3 (4) 

Ärendet  
Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) har motionerat om att 

utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. Kommunfullmäktige har 

sänt motionen på remiss. Svaret på remissen ska vara nämndbehandlat och ha kommit in 

till kommunfullmäktige senast den 27 maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Av motionen framgår bland annat följande. De tidigare stadsdelsnämnderna i 

Göteborg gick över i en ny organisation 1 januari 2021 och stadsdelarna ansvarade 

tidigare för områdesutveckling och medborgardialog. Nämnden för demokrati och 

medborgarservice har fått en ny utökad roll för att stärka demokratiarbetet och alla 

nämnder har fått en utökad uppgift för medborgardialog. Medborgarpanelen ska 

fungera som en uppskattning av folkopinionen och kan till exempel diskutera och ge 

perspektiv på olika större sakfrågor, vilka beslutsfattare sedan kan dra nytta av i 

beslutsfattandet.  

Vidare framgår av motionen att i Finland har modellen slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler testats med goda resultat i projektet “Åbo samtalar”. Enligt forskare 

vid Åbo Akademi och Tammerfors Universitet, som arrangerade projektet, hjälpte 

diskussionerna i panelen deltagarna att förstå åsikter och livssituationer hos människor 

med olika bakgrund. Detta är ett viktigt resultat med tanke på den samhälleliga 

polarisering som har väckt oro på senare tid. Mer än 90 procent av deltagarna önskade 

att liknande medborgarpaneler skulle användas i kommunalt beslutsfattande och de 

skulle själva vara villiga att delta i dem. Även politiker upplevde projektet som 

positivt.  

Motionärerna beskriver att även EU testar medborgarpaneler för diskussioner om hur 

EU ska utvecklas för att tackla framtida utmaningar inför konferensen om Europas 

framtid. Panelerna ska lägga fram rekommendationer för diskussioner med EU-

institutionerna och med andra intressenter. Panelmedlemmarna har valts ut 

slumpmässigt, men på ett sätt som speglar EU:s mångfald. Hänsyn tas bland annat till 

ålder, kön och om personen bor i stad eller på landsbygd. 

Förvaltningens bedömning 
Som motionärerna lyfter fram kan en medborgarpanel sammankallas till fysiska möten 

eller hållas som en e-panel digitalt eller som en kombination av dessa. En e-panel ger 

snabbare resultat och kan locka medborgare som har svårt att hinna gå på möten och 

som de som har lättare för att delta via datorn för att lämna sina synpunkter. Samtidigt 

kan medborgarpaneler som endast hålls som e-paneler stänga ute de medborgare som 

inte är digitala, som inte kan hantera den digitala utrustningen eller som inte har 

tillgång till dator eller smarttelefon. Äldre är en grupp som inte är lika digitala som 

andra åldersgrupper och som kan behöva olika typer av stöd för att kunna delta i e-

paneler, likaså socioekonomiskt svagare grupper. Gemenskapen och positiva möten, 

som ofta ses som ett av syftena med medborgardialoger, kan också utebli när 

deltagarna inte träffas fysiskt. Fysiska möten kan skapa bättre förutsättningar för 

ömsesidig förståelse, problemlösning och engagemang.  

Förvaltningen håller med om att det är viktigt att panelens syfte är tydligt och vilken 

möjlighet det finns att faktiskt påverka konkreta beslut. Medborgarpanelens syfte och 

mål bör styra vilka slumpmässigt utvalda medborgare som bjuds in. Ett helt 

slumpmässigt urval är inte ändamålsenligt om medborgardialogen rör ett visst 
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specifikt tema eller fråga, som till exempel äldreomsorg. Ett uttänkt underlag är att 

föredra. Detta urval kan till exempel ske utifrån ålder, kön, och geografi.  

Motionärerna föreslår att Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice 

ska införa medborgarpaneler bestående av slumpmässigt utvalda invånare och föreslår 

att en fråga som kan vara lämplig för dialog är arbetet för en fossilfri stad. Att beakta i 

det sammanhanget är att det viktigaste med medborgarpanelen är att det finns ett syfte 

och mål med dialogen, och att det finns en efterfrågan på medborgarnas synpunkter i 

de frågor som diskuteras och en tydlighet kring hur det som kommer fram av dialogen 

ska tas om hand. Om så är fallet anser förvaltningen att slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler kan öka medborgarnas påverkan på politiken och engagemanget för 

Göteborgs Stads verksamheter. Det kan även öka deltagandet och intresset för viktiga 

lokala samhällsfrågor som är av betydelse för förvaltningens målgrupp. 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

 

Michael Göransson 

T.f. Avdelningschef 

 

Babbs Edberg 

Förvaltningsdirektör 

 



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP), 
Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) 
om att utforma och införa slumpmässigt 
utvalda medborgarpaneler 

§ 254, 0226/22 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden avstår från att ta ställning till motionen om att utforma och 

införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 

motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-21 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-17 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 

2022-05-17 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 
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Svar på remiss - motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) 
och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa 
slumpmässigt utvalda medborgarpaneler 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden avstår från att ta ställning till motionen om att utforma och 

införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart 
 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har tillsammans med nämnden för demokrati och medborgarservice, idrotts- 

och föreningsnämnden, socialnämnd Hisingen, socialnämnd Sydväst och äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden fått en remiss för yttrande över en motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson 

(MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler. 

I motionen föreslås att:  Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att 

utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, i syfte att skapa en breddad 

dialog med invånarna i Göteborg. 

Kontoret gör bedömningen att detta är en mindre lämplig metod i konkreta 

stadsbyggnadsprocesser då dessa alltid berör en specifik plats och där de som bor och 

använder platsen i första hand är de som dialoginsatser behöver vända sig till. Dialog i 

samband med fysisk planering har oftast karaktären av konsultativ dialog som syftar till 

att få in lokal kunskap och sociala erfarenheter i konkreta planeringsprocesser.  

Kontoret bedömer att slumpvis utvalda medborgarpaneler är en metod som framför allt är 

tillämpbar i den politiskt initierade medborgardialogen. Slumpvis utvalda medborgar-

paneler skulle kunna vara en metod för förtroendevalda att ta del av göteborgarnas 

erfarenheter, tankar och idéer kring aktuella och angelägna samhällsfrågor utan att 

behöva koppla dem till någon speciell geografi eller något speciellt projekt. Det finns en 

utmaning att nå dem vi inte brukar nå även i slumpvis utvalda medborgarpaneler men 

metoden inrymmer en potential att ge mer lika möjligheter till delaktighet och inflytande 

än vad som är brukligt i många andra dialogprocesser.   

Kontoret avstår från att ta ställning till motionen då förslaget till riktar uppdrag om 

genomförande till en annan nämnd. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-04-21 

Byggnadsnämnden 2022-05-17 

Diarienummer 0226/22 

 

Handläggare 

Ulrika Lundquist 

Telefon:031-3681707 

E-post: ulrika.lundquist@sbk.goteborg.se  
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Ekonomisk dimension 

Stadsbyggnadskontoret kan i nuläget inte bedöma vilka ekonomiska konsekvenser förslaget 

medför för staden. 

Social dimension 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att dialog med göteborgssamhället, med syfte att skapa en 

högre grad av delaktighet och tillit, både är ett mål och ett medel för att nå en hållbar 

stadsutveckling. Vilken metod som används för att skapa dialog behöver variera och anpassas 

efter den specifika situationen. Det är av vikt att staden har kapacitet och förmåga att även 

tillvarata de initiativ, åsikter och behov som invånarna själva lyfter i dialogerna. 

Ekologisk dimension 

Att fler får vara med och bidra till samhällsutvecklingen bedöms bidra till ett hållbart samhälle 

utifrån alla tre hållbarhetsdimensioner. 

 

Ärendet  

Byggnadsnämnden har tillsammans med nämnden för demokrati och medborgarservice, idrotts- 

och föreningsnämnden, socialnämnd Hisingen, socialnämnd Sydväst och äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden fått en remiss för yttrande över en motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson 

(MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda 

medborgarpaneler. Yttrande ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 27 maj 2022. 

I motionen föreslås att:  Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att 

utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, i syfte att skapa en breddad 

dialog med invånarna i Göteborg. 

Bakgrunden till motionen är att stadsdelsnämnderna, som tidigare ansvarade tidigare 

för medborgardialog, gick över i en ny organisation den 1 jan 2021. Nämnden för 

demokrati och medborgarservice har nu fått en ny utökad roll för att stärka 

demokratiarbetet, dessutom har varje nämnd fått en utökad uppgift för 

medborgardialog. En av utmaningarna med medborgardialog är att nå en mångfald av 

göteborgare och att skapa en bredd så att bland annat medborgarnas olika livsvillkor 

återspeglas. Det är inte minst en utmaning att nå de som i hög grad berörs av 

kommunens verksamheter, men som inte själva söker sig till forum för inflytande.   

I motionen beskrivs medborgarpanelen som en uppskattning av folkopinionen och kan 

till exempel diskutera och ge perspektiv på olika större sakfrågor som beslutsfattare 

sedan kan dra nytta av i beslutsfattandet.  

Medborgarpaneler kan sammankallas till fysiska möten eller hållas som en e-panel 

digitalt eller som en kombination av dessa. 
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Stadsbyggnadskontorets synpunkter på motionen 
 

Genom att föra dialog i ett tidigt skede kan medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov ligga 

till grund för förslag och beslut. En god dialog kan skapa ett ömsesidigt förtroende och tillit 

mellan kommunen och de som bor och verkar i staden och den kan också bidra till att 

synliggöra olika intressekonflikter. Invånare/brukare är bärare på både kunskap och erfarenheter 

som är betydelsefulla för all verksamhet inom staden. 

Stadsdelsreformen 2010, likväl som den nya omorganiseringen med socialnämnder, gav 

förutsättningar och påverkar idag i hög grad möjligheten till att medborgarnas erfarenheter 

och synpunkter kommer nämnder och förvaltningar till del. Förvaltningen är positiv till 

förslag som bidrar till fler möjligheter till samtal med göteborgarna om stadens utveckling 

men innan nya metoder läggs till behöver fokus ligga på att få de metoder och processer som 

redan föreligger att falla på plats i den nya organisationen. Det finns ett stort behov av att 

utveckla systematik och rutiner för hur medborgardeltagande och dialoger ska initieras, 

genomföras samt hur resultat ska tas om hand och återkopplas. Kontoret bedömer att 

slumpvis utvalda medborgarpaneler är en metod som kan användas i vissa sammanhang, 

men först efter att grundläggande frågor kring bland annat vilken grad av delaktighet och 

vilket påverkansutrymme besvarats.  

Kontoret ser att metoden med slumpvis utvalda medborgarpaneler framför allt är tillämpbar i 

den politiskt initierade medborgardialogen. Metoden täcker in en kompletterande del av 

medborgardeltagande i förhållande till andra metoder som föreslagits eller redan används 

inom staden. I förslaget om medborgarpaneler ryms en möjlighet att praktisera de sju 

principer för medborgardialog som antagits av fullmäktige 2014. I det sammanhanget 

beskrivs medborgardialog som en del av den politiska styrningen där respektive nämnd kan 

initiera dialog med medborgarna i en särskild fråga. Slumpvis utvalda medborgarpaneler kan 

användas i ett samtal som syftar till att lyssna in göteborgssamhället utan att behöva utgå 

från något förestående och geografiskt bundet projekt och där det inte i första hand är en 

konsulterande dialog för att få del av lokal kunskap utan snarare en dialog om färdriktning 

som eftersträvas. Ett exempel på detta skulle kunna vara inför framtagande av ny 

översiktsplan. 

En risk med metoden med medborgarpaneler är att den i första hand blir ett sätt att samla in 

synpunkter och att den därmed inte tar vara på möjligheten att skapa fysiska möten, dialog 

och samtal för ökad förståelse för olika livsvillkor, behov och åsikter. 

Då genomförandet av uppdraget riktas till annan nämnd, nämnden för demokrati och 

medborgarservice, avstår kontoret från att ta ställning till förslaget.  

 

Henrik Kant    Alexander Danilovic 

 

 

Stadsbyggnadsdirektör  T.f. chef strategiska 

avdelningen 
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