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1. Bakgrund 

 

Det finns ett starkt stöd hos allmänheten för demokratiska normer och värderingar, även om detta inte 

alltid visar sig i ett partipolitiskt engagemang. Medborgardialog är ett försök att kombinera idén om allas 

deltagande med den representativa demokratimodellen. De senaste 20 åren har utvecklingen i världens 

demokratier gått mot att medborgarna erbjuds fler möjligheter att delta i politiska samtal.  

 

Region Skåne har, genom beredningarna för medborgardialog (BMD) och enheten för 

demokratiutveckling (EDU) under de senaste två mandatperioderna satsat målmedvetet på att utveckla 

medborgardialogen. Den övergripande målsättningen är att öka Region Skånes synlighet och 

demokratiska legitimitet. Det behövs nya politiska arbetsformer, med en ny politikerroll som företräder 

hela Region Skånes verksamhet samt att använda nya arenor för möten med medborgarna, som vitaliserar 

demokratiarbetet. Ytterst handlar det om att uppvärdera medborgarperspektivet, att ge medborgarnas 

synpunkter och erfarenheter en större betydelse än tidigare i den politiska beslutsprocessen.  

 

Regionfullmäktige har 2012 beslutat att medborgardialogen ska leva upp till följande fem principer; 

ömsesidig dialog, brett deltagande, öppenhet, kunskapsutveckling samt koppling till den politiska 

beslutsprocessen. Dialogen kan plocka fram det bästa ur invånarna och bli ett värdefullt inslag i det 

politiska arbetet samt bidra till ett bättre beslutsunderlag. Att delta i dialog har även ett egenvärde, 

eftersom det främjar lärande, utveckling och hälsa hos deltagarna.  

 

Nöjda medborgare är ett av Region Skånes främsta mål. För att bygga det Skåne som vi vill ha, behöver vi 

lyssna på invånarna. I Region Skånes nuvarande budget framgår att ”Tvåvägskommunikationen mellan 

medborgare och region ska fungera väl på alla nivåer”. Vår ambition är att alla medborgare som berörs, 

ska vilja delta och känna att vi värdesätter deras synpunkter och erfarenheter. Åtskilligt arbete återstår för 

att medborgardialogen ska få genomslag i såväl de politiska besluten som i det interna 

tjänstemannaarbetet i Region Skåne. Denna utveckling sker kontinuerligt, i nära samverkan med SKL.  

 

En tydlig strategi, med klara riktlinjer för hur vi kommunicerar kring medborgardialogen, bedöms därför 

vara en framgångsfaktor.   
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2. Enhetens uppdrag, syfte och mål 
 
Uppdrag  

Enhetens grunduppdrag är att ge professionellt stöd till den medborgardialog som Region Skåne bedriver. 

I detta arbete samverkar enheten med Region Skånes övriga politiska organ och förvaltningar samt med 

kommuner och andra aktörer i samhället.  

 

Enheten för demokratiutveckling bidrar till Region Skånes vision ”Livskvalitet i världsklass” genom att 

verka för att alla skåningar ska vilja vara delaktiga i utvecklingen av demokratin och uppleva möjligheten 

till inflytande i samhället. En strukturerad kommunikation är en viktig faktor för att nå målsättningarna.  

 

3. Kommunikativa utmaningar och möjligheter 
 
Internt  

 Visa på möjligheterna som öppnas med ett medborgarperspektiv – betydelsen av att tillföra 

ytterligare ett perspektiv till övriga parametrar i beredningsarbetet inför beslut i viktiga frågor, 

behöver kommuniceras till politiker, tjänstemän och medarbetare.  

 

 Visa på värdet av medborgardialog – förutom de kunskaper och erfarenheter som kommer fram 

och som utgör ett av flera underlag till beslut, har samtalet i sig ett egenvärde. Det goda samtalet 

mellan medborgaren och den förtroendevalde har också en förtroendeskapande inverkan. Även 

dessa mervärden behöver kommuniceras till politiker, tjänstemän och medarbetare.  

 

 Bidra till en bättre kännedom hos nämnderna och styrelsen om den kapacitet som finns, för att de 

bättre ska kunna efterfråga och ta del av ett medborgarperspektiv i det politiska arbetet.  

 

 Uppmuntra till en mer aktiv och delaktig uppdragsgivare under hela uppdragsprocessen, från 

beställning till leverans.  

 

 Verka för en anpassad paketering, för att öka tillgängligheten och förståelsen, vid överlämnandet 

av resultaten av genomfört dialoguppdrag.  
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Externt 

 Förbättra återkopplingen av resultaten från genomförda dialoguppdrag till deltagarna  

 

 Utveckla ”paketeringen” och spridningen av resultaten till övriga medborgare  

 

 Synliggöra medborgardialogens avtryck på ärendet - dels visa på hur medborgarnas synpunkter 

har beaktats, dels hur det har påverkat besluten i praktiken  

 

 Bidra till att i praktiken omsätta Region Skånes ambitioner om en ökad öppenhet mot 

medborgarna, såväl generellt som mot mer specifika målgrupper  

 

 Uppmuntra till rollen som en mer medskapande och ansvarstagande medborgare  

 

4. Kommunikationsmål  
 

Två av Region Skånes övergripande kommunikationsmål har särskild bäring på enhetens verksamhet: 

 varumärket Region Skåne stärks och att helhetsbilden är positiv  

 kunskapen om Region Skåne och dess ansvarsområden ökar 

Tilltalet i kommunikationen präglas av värdeorden tillgänglig, tydlig, tilltalande och trovärdig. 

 

Samtalen med medborgarna ska följa de fastställda principerna för medborgardialog  

 Ömsesidig dialog, där medborgarna känner sig lyssnade på  

 Brett deltagande, där alla medborgare kan delta på lika villkor  

 Öppenhet, där medborgarnas åsikter efterfrågas  

 Kunskapsutveckling, där nya insikter växer fram i en ömsesidig dialog  

 Koppling till den politiska beslutsprocessen vid rätt tidpunkt  

 

Enhetens viktigaste interna kommunikationsmål är:  

 Visa på värdet av medborgardialog  

 Medborgardialog blir en naturlig del i den politiska beslutsprocessen  

 

Enhetens viktigaste externa kommunikationsmål är:  

 Öka medborgarnas delaktighet i det politiska arbetet  

 Ökad kunskap om och tilltro till Region Skåne och det demokratiska systemet  
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5. Budskap 
 

 Alla ska kunna vara med  

 Alla kan något och många olika åsikter behövs  

 Dina åsikter gör oss bättre  

 

6. Målgruppsanalys  
 

Målgrupper, interna Beskrivning Kommunikationsbehov 

Politiker  RS nämnder och beredningar  Samverkan1, förståelse för 

vikten av medborgardialog 

Regionledning Ledande majoritetspolitiker & stab  Samverkan1, förståelse för 

vikten av medborgardialog 

Koncernledning Ledande tjänstemän  Samverkan1, förståelse för 

vikten av medborgardialog 

Medarbetare   Koncernkontoret 

 

Övriga i Region Skåne  

Samverkan1, förståelse för 

vikten av medborgardialog.  

Källa till verksamhetsutveckling 

Målgrupper, externa Beskrivning Kommunikationsbehov 

Medborgare som deltagit  Rekryterade 

Spontana  

Återkoppling av resultat 

Medborgare som inte 

deltagit  

Allmänheten  Kännedom om aktivitet och 

resultat => legitimitet 

Kommuner Kommunförbundet 

Bibliotek  

Grund- och gymnasieskolor  

Arbetsmarknadsenheter m.fl. 

Samverkanspartners vid 

rekrytering, planering och 

genomförande av aktiviteter, 

återkoppling av resultat  

Föreningsliv Idéburna sektorn  Samverkanspartners vid 

rekrytering, planering och 

genomförande av aktiviteter, 

återkoppling av resultat 

Näringsliv  Privata uppdragstagare i Region 

Skåne  

Källa till verksamhetsutveckling 

Nationellt/statligt  SKL  

Andra landsting/regioner  

Regering/riksdag 

Länsstyrelsen 

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Universitet och högskolor 

Erfarenhetsutbyte/spridning 

 

 

Samverkanspartners vid 

rekrytering, planering och 

genomförande av aktiviteter, 

återkoppling av resultat  

Press och media  Lokala media i Skåne  

Dagens Samhälle  

Kännedom om aktivitet och 

resultat => legitimitet 

                                                      
1 Med samverkan avses t.ex. medverkan i utformning i uppdrag, formulering av utfästelser, genomförande av aktiviteter samt 
återkoppling och hantering av resultat.  
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7. Viktiga strategiska vägval  
De strategiska valen bygger på ett spridningsperspektiv för att nå ut så brett som möjligt. 

Kommunikationen ska vara öppen, lättillgänglig, snabb och effektiv och på så vis generera trovärdighet 

och begriplighet. Kommunikationen ska också vara aktuell och samordnad och riktas till olika 

målgrupper. Budskapen ska vara samstämmiga när det gäller både kanal och tidpunkt.  

 

 Öka anpassningen av budskapen till våra målgrupper  

 Göra medvetna kanalval till målgrupperna  

 Ge fler möjligheter till öppen dialog 

 

Ett särskilt fokus har lagts på tre perspektiv: 

 

Uppmärksamhet 

Vi vill sprida bilden av Region Skånes hållning, att vi är öppna för medborgarnas kunskaper och 

erfarenheter. Öppenheten, attityden signaleras i första hand i direktkontakten – personliga möten genom 

webben, medborgarmagasinet etc. 

 

Kunskap  

Vi vill sprida kunskap om Region Skånes ansvarsområden och hur vi styrs, så medborgarna känner till att 

de kan påverka samt hur de kan påverka. Vi vill att medborgarna efterfrågar dialogen med oss, som i sin 

tur driver utvecklingen av medborgardialogen på alla nivåer. 

 

Nytta 

Vi vill även redovisa resultaten av våra dialoger och hur vi tar hand om dessa. Medborgardialog kan, rätt 

använt, göra skillnad.  

 

8. Val av kommunikationskanaler 
Budskapen behöver koordineras och upprepas i olika kanaler, för att kommunikationsinsatserna ska få 

effekt över tid.  
 

E-post   Brevpost  

Intranät VGI  Skane.se  

Sociala medier  Video/filmkanaler  

Medborgarmagasin  Nyhetsbrev  

Press   Fysiska möten  
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9. Aktivitets- och tidplan  

Till varje uppdrag upprättas en separat aktivitets- och tidplan för kommunikationsinsatserna, som 

kompletteras med en aktivitetsöversikt, i enlighet med nedanstående struktur. Om mediedelen bedöms 

som omfattande tas en separat mediestrategi fram i samarbete med pressenheten.  

Målgrupp  Kanal Budskap/syfte Ansvarig Tidpunkt 

     

     

     

 

10. Ansvarsfördelning 
Huvudansvaret för den löpande kommunikationen och dess genomförande ligger på enheten för 

demokratiutveckling.  

 

11. Budget 
 

I aktivitets- och tidplanen för varje uppdrag framgår särskilt vilka resurser som krävs för de olika 

kommunikationsinsatserna.  

 

12. Utvärdering 
 

Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder kan användas för att utvärdera utbredningen av 

kommunikationsinsatserna och följa upp effekterna av dem.  

 

 Mäta besök på skane.se  

 Mäta besökare på externa hemsidor, t.ex. YouTube  

 Mäta mediebevakningen med särskilt verktyg  

 Samtal med eller digitala enkäter till deltagare i dialoggrupper  

 Samtal med besökare på spontana dialoger  

 Beskriva det som inte låter sig mätas  
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