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SAMMANFATTNING

Tyréns har intervjuat sex tjänstepersoner på kommuner av olika storlekar och i olika
delar av landet om hur de ser på stadsutvecklings- och planprocessen i sin kommun
och på vilket sätt de involveras. Studien beskriver även hur deras inflytande har
förändrats över tid och hur de ser på deras möjligheter att påverka i framtiden.

I intervjuerna blir det tydligt att vissa kommuner har mer erfarenhet än andra av att
samverka brett organisatoriskt och har en systematik för detta samarbete. Många av
de intervjuade beskriver en samarbetsprocess som fungerar väl och som säkerställer
att många förvaltningar blir involverade i en plan- eller stadsutvecklingsprocess. Andra
beskriver en verkligenhet där de har svårare att komma in och påverka, eller där andra
förvaltningar väljer att inte samverka.

Det finns ett flertal faktorer som har betydelse för hur samarbetet mellan
förvaltningarna på kommunen fungerar och hur de mjuka förvaltningarna involveras.
Det handlar om kommunens storlek, hur de valt att organisera sin verksamhet, olika
typer av planeringsprojekt, hur finansieringen ser ut och även på de individer som är
involverade och vilken utbildning och kompetens de har.

Flera av intervjupersonerna säger att mjuka frågor har fått en större betydelse för
kommunens arbete över tid. Det beror både på att hållbarhetsarbete, och dess
aspekter, ligger i tiden och att fler förstår vikten av att ge dessa frågor utrymme i
planeringsarbetet. Det har blivit tydligare för många att slutresultatet blir bättre med
en bred samverkan mellan fler förvaltningar i kommunen. Flertalet av
intervjupersonerna lyfter även fram att samverkan gör arbetet roligare då samverkan
innebär att får möjligheten att ta del av  olika personers kunskaper och erfarenheter,
vilket ger intressanta perspektiv och nya insikter.

Att arbetet med en bredare samverkan går framåt på kommunerna beror även på att
en yngre generation gör sitt intåg i det kommunala arbetet. Nya individer kommer in
med andra perspektiv och en syn genom sin utbildning, vilka leder och/eller deltar i
plan- och utvecklingsarbetet. Många av intervjupersonerna vittnar om detta och ser hur
samverkansprocesser och metoder nu arbetas fram som gynnar ett bredare
förhållningsätt och en bättre samverkansstuktur.

Än finns ett arbete att göra innan kommunerna nått hela vägen fram i sin strävan efter
bättre samverkan, men arbetet är påbörjar och har definitivt kommit en bit på väg. Att
utbyta kunskaper internt och externt inom och mellan kommuner, samt att ta in
kunskap utifrån genom forskning- och innovation anges som viktigt för att hjälpa
kommunerna framåt i deras strävan att utvecklas och förändra sitt sätt att samverka.
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1 OM DECODE
Decode – Community Design for Conflicting Desires, är ett forskningsprojekt som
verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer.
Målet med projektet är att utveckla tjänster i form av samverkansplattformar – Co-
Design och Interdisciplinär Tjänstedesign – för komplexa planprocesser. Co-design ska
kopplas till projektets ena utmaning, vilken handlar om att utveckla en inkluderande-
samskapande plattform, där personer med olika erfarenheter deltar; medborgare som
är experter på det lokala, partikulära och personer med erfarenhet och kunnande om
det generella. De utvecklar förslag tillsammans som utgår från platsspecifika
förutsättningar. Interdisciplinär Tjänstedesign ska kopplas till projektets andra
utmaning, vilken handlar om att utveckla en plattform för att planlägga och
systematisera komplexa problemställningar, samt kommunikativa infrastrukturer
mellan olika kompetens- och tjänsteinriktningar. Co-design är inriktad mot
lösningsdrivna metoder, medan interdisciplinär tjänstedesign siktar mot systemdrivna
metoder.

Huvudpartners är: KTH, Konstfack, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet,
Score–Handelshögskolan/SU, Tyréns AB, Sweden Green Building Council, Upplands
Väsby kommun, Varberg kommun.

2 OM STUDIEN

2.1 INTRODUKTION

Studien har givits namnet: Fördjupningsstudie om samverkan i planprocesser utifrån
mjuka förvaltningars perspektiv.

I flera deluppdrag inom Decode har Tyréns uppmärksammat att det finns en hierarki
mellan de som vi valt att kalla ”hårda” och ”mjuka” förvaltningar kopplat till arbetet
med stadsutveckling- och planprocesser på kommunal nivå. Det har även framkommit
att samverkan mellan dessa två ibland är bristfällig, men att det finns en vilja att detta
ska förbättras.

Många olika kompetenser behövs i stadsutvecklings- och planprocesser för att viktiga
aspekter ska vägas in i de beslut som leder till slutresultatet. Hur maktförhållandet
mellan olika förvaltningar ser ut har tidigare undersökts inom ramen för Decode.
Kristina Tamm-Hallström (SU/Score) har skrivit en rapport Konkurrerande och
kompletterande expertis- en studie om planprocesser som en arena för maktkamper
mellan expertiser som beskriver hur olika kompetenser förhåller sig till varandra. I
studien beskriver hon de spänningar och målkonfliker som ofta uppstår då olika
kompetensers prioriteringar ställs mot varandra i en planprocess och vilka strategier
som används för att få sin vilja fram.

Föreliggande studie fokuserar på hur tjänstepersoner på  mjuka förvaltningar ser på
planprocessen i sin kommun och på vilket sätt de involveras. Den beskriver även hur
deras inflytande har förändrats över tid och hur de ser på deras möjligheter att påverka
i framtiden.
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2.2 SYFTE

Tyréns beslutade därför att inom ramen för Decode göra en fördjupande studie genom
att göra djupintervjuer med företrädare för kommunala ”mjuka” förvaltningar såsom
kultur, vård och omsorg, socialtjänst och utbildning. Hur de är organiserade vad gäller
deras kompetensområde och namn på förvaltningen skiljer sig åt mellan kommunerna.
Intervjufrågorna ska omfatta de ”mjuka” förvaltningarnas perspektiv på sin roll i
stadsutvecklings/planprocessen, deras grad av inflytande och deras syn på om och i så
fall hur de kan involveras på ett bättre sätt.

2.3 METOD OCH GENOMFÖRANDE

Studien bygger på intervjuer med 6 tjänstepersoner på olika kommuner runt om i
Sverige under mars och april 2016. Majoriteten av de intervjuade har varit
förvaltningschefer och högsta ansvarige tjänsteman på sin förvaltning.  Rekryteringen
av deltagare gjordes genom ett slumpmässigt urval där 25 personer tillfrågades per
mail om de var intresserade av att dela i studien och dela med sig av sina åsikter och
erfarenheter.

Intervjuerna genomfördes under mars och april månad 2016. Intervjuerna gjordes per
telefon och pågick mellan 25-45 min. Till stöd användes en semistrukturerad
frågeguide där vissa frågor från tidigare studier ingick. Svaren antecknades för hand
under intervjun. Deltagarna informerades om att de deltog helt anonymt.

Analysen i föreliggande studie baseras på en intervjustudie med sju personer som
representerar olika kompetensområden och förvaltningar.

Förvaltning Antal

Socialförvaltningen 1

Kulturförvaltningen 1

Utbildningsförvaltningen 1

Kultur/Fritidsförvaltningen 2

Fritidsförvaltningen 1

Totalt 6

Eftersom studien endast omfattar sex personer går det inte att dra några generella
slutsatser om huruvida deras uppfattning och erfarenheter gäller för motsvarande
förvaltning på en annan kommun eller om det finns samband mellan kommuner med
ungefär samma storlek. Men deras beskrivningar kan hjälpa till att ge en
kompletterande bild av hur kommunerna arbetar och hur tjänstepersonerna upplever
sin medverkan i stadsutvecklings- och planprocessen.
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2.4 LÅNG ERFARENHET AV KOMMUNALT PLANERINGARBETE

Intervjupersonerna har arbetat olika länge i den position de innehar nu men
majoriteten har arbetet många år inom den kommunala verksamheten, både inom sin
nuvarande kommun, men även på andra kommuner i olika befattningar. En av
intervjupersonerna har arbetat 25 år inom kommunal verksamhet. Deras olika
erfarenheter ger ett perspektiv på hur olika kommuner organiserar sig och hur deras
arbete och roll har förändrat över tid.

”Jag har bara jobbat kommunalt hela livet” (IP, Utbildningsförvaltningen)

Beroende på hur det kommunala arbetet, och den förvaltningen där intervjupersonen
arbetar på är organiserad, är intervjupersonen den som är direkt involverad i pågående
plan- eller stadsutvecklingsprojekt, och som då för förvaltningens talan. I vissa fall är
det en medarbetare som är ansvarig och som är den som är involverad rent praktiskt
och som deltar på möten med andra förvaltningar, eller arbetar med remissutlåtanden.

2.5 SYNEN PÅ SAMVERKAN

I intervjuerna blir det tydligt att vissa kommuner har mer erfarenhet än andra av att
samverka brett organisatoriskt och har en systematik för detta samarbete. Många av
de intervjuade beskriver en samarbetsprocess som fungerar relativt väl och som
säkerställer att många förvaltningar blir involverade i en plan- eller
stadsutvecklingsprocess.

”Jag uppfattar, och min chef, att man behöver oss och lyssnar på oss och det kommer
att fortsätta. (IP Kulturförvaltningen)

2.6 FAKTORER SOM HAR BETYDELSE FÖR GRADEN AV SAMVERKAN

Det finns ett flertal faktorer som har betydelse för hur samarbetet mellan
förvaltningarna på kommunen fungerar och hur de mjuka förvaltningarna involveras.
Det handlar om kommunens storlek, om den växer, hur de valt att organisera sin
verksamhet, olika typer av planeringsprojekt, hur finansieringen ser ut och även på de
individer som är involverade och vilken utbildning och kompetens de har.

I en kommun som växer och får fler invånare pågår flera stadsutvecklingsprocesser
och kommunen arbetar för högtryck med både översiktsplaner, detaljplaner och
visioner med fokus på att skapa attraktiva och hållbara samhällen. Det finns mer
utrymme för att testa olika alternativ och ett tryck på att arbeta effektivt med ett gott
slutresultat som mål.

”Samarbetet bygger på att kommunen växer”
(IP, Utbildningsförvaltningen)

I kommuner som är mindre och där befolkningen kanske till och med minskar ser det i
flera fall annorlunda ut. När resurserna är knappa och det inte pågår utveckling i så
stor utsträckning blir det mer fokus på fysiskt underhåll och resurserna till de ”mjuka
förvaltningarna” är mer begränsade.

”Men vi har olika syn, vi vill se människorna, men andra ser bara att det är den fysiska
planeringen som har betydelse och ska regleras.” (IP, Socialförvaltningen)

När kommunen rustar ned finns det risk för att enskilda personer styr och ställer. När
det inte finns tydliga strukturer för samverkan kan enskilda personer i högre grad
bestämma om och hur olika förvaltningar ska eller inte ska involveras i ett ärende.
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Även om samverkan kan fungera bra blir det, enligt flera av intervjupersonerna, upp till
de enskilda tjänstepersonerna och deras egen driftkraft och engagemang som avgör
vilken vikt som fästs vid deras frågor och vilket inflytande de får.

”…fanns vissa personer som var starka individer som styrde och som hade problem att
samarbeta med andra. Blev diskussioner kring hennes sätt att arbeta, men hon fick
igenom sina åsikter.”
(IP Kulturförvaltningen)

”Om jag blir kvar så vill jag gärna att de ska involvera oss mer. X, han säger att- Jag
skickar till kommunen centralt och så får de skicka till de som är intresserade. Men
vad vet de om planprocessen och vad som behövs?”
(IP Kulturförvaltningen)

I vissa fall sker arbetet med en plan genom ett kommunägt utvecklingsbolag, då är det
de som styr processen.

”Vi har ett stadsutvecklingsbolag, helägt kommunaltbolag, de har varit väldigt
drivande och har satt ihop ett väldigt brett team. Förnya stadsrummet. Utifrån det
uppdraget är det väldigt bra och man samarbetar utifrån de resurser som behövs, och
vi finansierar tillsammans.”
IP Socialförvaltningen

Även finansieringen av ett projekt verkar ha inverkan på hur samverkan fungerar.

Vi jobbar mycket med exploatering angående offentlig konst. Kommunen tar en 1% till
offentlig konst av bygget och nämnden beslutar hur pengarna ska användas och då
pratar vi med exploatering om hur vi ska göra, men fler bestämmer. Det blir en bra
samverkan kring offentligt konst.”
IP Kultur- och fritidsförvaltningen

2.7 MJUKA FRÅGOR FÅR ALLT STÖRRE BETYDELSE

Flera av intervjupersonerna säger att de mjuka frågor över tid har fått en större
betydelse för kommunens arbete. Det beror både på att hållbarhetsarbete, och dess
aspekter, ligger i tiden och att fler förstår vikten av att ge dessa frågor utrymme i
planeringsarbetet.

”Historiskt har vi inte varit involverade alls, men nu arbetar de med en ny ÖP och då
blir vi involverade ganska mycket, hoppas och tror vi.”
(IP Socialförvaltningen)

”I planen handlar det mycket om attraktivitet och då anser de att vi är viktiga. (…)
Kulturfrågan är viktig för attraktivitet. Second hand och konstnärsateljéer kan bidra
mycket.” (IP, Kulturförvaltningen)

Enligt fler av de intervjuade drivs detta arbete ofta framåt av nya, yngre medarbetare
som har ett modernare tänk kring frågorna och som ofta i sin utbildning lärt sig
betydelsen av att ta ett bredare grepp i stadsutvecklingsarbetet. Dessa personer
kommer allt oftare in som chefer och har mycket att säga till om, vilket uppfattas om
positivt.

”Många personer som påverkar också, de som utbildas senare har detta med sig. De
yngre för detta med sig.”
(IP Socialförvaltningen)
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”De som är kommer in som chefer är helt nya, nyckelpersonerna har rätt inställning.”
 (IP Kultur- och fritidsförvaltningen)

”Jag kommer tillbaka till det moderna synsättet, där innehållet i planen är det som vi
står för, de mjuka förvaltningar, och utan oss blir planen död”.
(IP Fritidsförvaltningen)

”Med kärnarbetet är det en väldigt bra processledare som gillar alla aktörer och
intressenter och där känner jag att kultur- och fritidsförvaltningen är med på ett bra
sätt i arbetsgruppen.”
(IP Kultur- och fritidsförvaltningen)

En av intervjupersonerna beskriver att vissa av de frågor som nu diskuteras i en
planprocess har koppling till begrepp som användes inom sociologin på 70-talet, och
som idag anses vara samhällsplaneringsfrågor och ses som självklara idag i en
planeringsprocess. På den tiden var det socionomernas frågor, idag har dessa
anammats av plan – och landskapsarkitekter, vilket får effekter på hur våra samhällen
utvecklas.

”Betydelsen av mänskligt beteende har fått lika stort inflytande som estetiken.”
(IP Socialförvaltningen)

2.8 KONSEKVENSER AV ATT INVOLVERAS SENT ELLER INTE ALLS

Några av de intervjuade ger exempel på vad som kan bli konsekvensen av att deras
förvaltning inte involveras tidigt, sent, eller inte alls. Slutresultatet blir enligt flera av
intervjupersonerna inte lika bra som det kunde blivit. Och insatsen är liten, sett till
vilka konsekvenserna blir av att inte involveras, eller involveras för sent.

”Konsekvenserna blir att man tappar våra delar där det skulle bli bra, man pratar om
de delarna utan den fackkunskap som behövs. Att tekniker sitter och pratar om
skateboard är att lägga fel tid på saker. Det blir inte bra slutresultat. Det är inte
illvilja, fler har bett om ursäkt, men man hinner inte tänka ordentlig.”
(IP Fritidsförvaltningen)

”Nu senast hade vi ett bostadsområde där vi har en ridanläggning med leder. Då
tyckte vi till, tänk på att detta utnyttjas mycket av de som rider. Det tänkte inte det på
alls. De visste förmodligen inte ens om att anläggningen fanns.”
(IP Kultur- och fritidsförvaltningen)

Andra ger exempel på hur deras arbetsbörda blir orimligt hög, och på ett sätt helt
meningslös, när de inte involveras eller får komma till tals i rätt tid eller rätt forum.

”Fördjupnings- och översiktsplan, samrådshandling, ändringar av detaljplan. Fem, sex
luntor på 50-60 sidor som vi ska läsa och skaffa en uppfattning om. Det tar tid!
(IP Fritidsförvaltningen)

”När man börjar prata så kommer man på att vi skulle vara med, men då är det
försent. De som sitter där kan inte bedöma när vi ska vara med, men vi kan heller inte
var med permanent, för det tar för mycket tid för oss. Men den nya modellen ska vara
mer styrd, de som drar igång ska tänka på alla aspekter. Ett kort möte när vi är med
och så kan vi vara med och säga om detta berör våra frågor, det räcker om vi får vara
med en kort stund” (IP Kultur- och fritidsförvaltningen)
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2.9 NYA SÄTT ATT ARBETA

Ofta finns det viss frustration bland intervjupersonerna över att frågor faller mellan
stolarna och bättre styrning efterfrågas för att fånga upp viktiga frågor i tid. Hur
kommunledningen fungera och hur de ser på frågor kring samverkan är viktigt och hur
de arbetar med medvetenhet kring dessa frågor rent administrativt och
organisatoriskt. De behöver ofta visa vägen för att saker ska förändras.

”Det har också stor betydelse hur kommunledningen fungerar. Hur de styr och hur
man jobbar mot stuprörstänk. Vi har jobbat medvetet för att få till hängränna istället
för stuprör.”
(IP Kultur- och fritidsförvaltningen)

Flera kommuner arbetar nu med att förändra sitt arbetssätt för att se till att fler frågor
upp fram tidigare i en stadsbyggnads-och planprocess. På detta sätt så ska resultatet
bli bättre och även kommunens resurser utnyttjas mer effektivt när tjänstepersoner
lägger tid på rätt saker i rätt tid.

”Håller på att försöker förbättra detta nu, försöker komma in tidigare i processen.
Ledningsgruppen, med förvaltningscheferna, arbetar nu fram en ny modell, där fler
ska vara med i ett tidigare skede.”
(IP Fritidsförvaltningen)

I det tidiga skedet bestämde de att flera skulle vara med, från politiker och
tjänstemännen, här ska alla i kommunen vara med. Har särskilt pekat på
socialförvaltningen, de ska vara med!
(IP Socialförvaltningen)

2.10 MAKT, FÖRHANDLING OCH ETT PRAGMATISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de har möjlighet att påverka beslut som
är kopplade till deras förvaltnings frågor, även om det finns de som har andra
erfarenheter. I vissa fall kan tjänstepersonerna stödja sig på lagar och regler, eller
kommunens egna policydokument. I många fall handlar det om att förhandla fram en
bra gemensam lösning och att ha ett pragmatiskt förhållningssätt, något som många
av intervjupersonerna framhåller som särskilt viktigt.

Vi kan säga nej, om de inte tillgodoser det som vi tycker om med förskola och gård.
(IP Utbildningsförvaltningen)

”Få tillfällen där vi sagt att det inte går utifrån våra frågor, kan alltid lösas och få till
allas behov.”
(IP Fritidsförvaltningen)

”Vi är inte en av huvudspelarna, men vi kan tillgodose saker som medborgarna
efterfrågar. Vi vill inte ta över men vi respekterar varandras professioner. Vi är oftast
överens.
(IP Fritids- och kulturförvaltningen)

Att var ordentligt påläst och ha underbyggda argument för sina ställningstaganden är
viktigt för att få igenom sina frågor. I vissa fall kan även andra förvaltningar behöva
hjälp för att förhandla med externa parter, vilket är ett bra tillfälle att visa att
förvaltningen och deras kunskap är en tillgång för andra.
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”Man får vara tydlig men sina underbyggda argument, vi måste ha gjort vår läxa. Det
är viktigt för oss att visa prognoser och statistik.”
(IP Utbildningsförvaltningen)

”Ofta sitter de i tuffa förhandlingar med exploatörer, och vi behöver komma dit på
möten och berätta för exploatören vad som gäller.”
(IP Utbildningsförvaltningen)

Det finns givetvis även exempel där det inte finns en gemensam bild av hur samarbetet
ska gå till, antingen genom att inte få möjlighet att påverka eller brist på vilja att
involveras

”Det är ingen förhandling, de bestämmer vad som ska vara med. Vi får snällt komma
med våra synpunkter, men sedan får vi snällt anpassa oss efter deras beslut.”
(IP Kultur- och Fritidsförvaltningen)

”Några som är svåra att samarbete med är miljöförvaltningen, och är inte så kreativa.
De fokuserar på tillsyn och är mer som en myndighet. Man kan önska att de skulle
kunna vara med mer, och vilja vara med. ”
(IP Fritid-och kulturförvaltningen)

2.11 RESULTATET BLIR BÄTTRE, OCH DET ÄR ROLIGARE

Flera av intervjupersonerna uttrycker att deras frågor behöver få större inflytande i
planeringsfrågor för att slutresultatet ska bli bättre, men många säger även att arbetet
blir roligare och mer intressant när olika kompetenser arbetar tillsammans. Och när
det finns ett gemensamt mål som alla arbetar mot, även om arbetet inte alltid är
konfliktfritt. När tjänstepersonerna blir lyssnade på av andra är också en positiv känsla
och upplevelse, att deras kompetens tillför något viktigt. Detta stärker banden mellan
olika förvaltningar och bidrar till en förståelse för varandras kompetenser.

Det är väldigt roligt att jobba i tvärgrupper med olika professioner, man lär sig
mycket”.
(IP Utbildningsförvaltningen)

”När vi pratat så säger de –Oj, vad vi har lärt oss mycket! Man upplever att man har
blivit lyssnad på, och att de vill ta hand om den kompetens som finns här. Det är
viktigt.”
(IP Kulturförvaltningen)

2.12 VIKTIGT MED UTBYTE AV KUNSKAPER OCH ERFARENHETER

Att gå gemensamma utbildningar eller delta i nätverk och träffa tjänstepersoner på
andra kommuner anses av intervjupersonerna vara viktigt för att öka sin egen
förståelse av andras perspektiv, men även för att lära sig av andra som arbetar med
samma frågor som de själva för på en annan kommun. En annan viktig sak är att ta in
olika experter som berättar om forsking- och utvecklingen eller som har varit delaktiga
i andra kommuners utvecklingsplaner.

”Gemensamma utbildningar är bra för att få förståelse för varandras perspektiv,
kompetens och ansvarsområden.”
(IP Utbildningsförvaltningen)
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”Vi har tittat på hur de (Kiruna) har jobbat och deras plan. Till exempel hur man tittar
på en cykelbana och hur man inte ska sanda en hel cykelbana. Hur man skriver om
olika typer av park.”
(IP Kultur och Fritidsförvaltningen)

2.13 ATT FÅ MED SIG MEDBORGARNA, OCH LÅTA DEM PÅVERKA

Det finns även utmaningar med att vara en modern kommun som ligger i framkant när
det gäller hållbarhetsfrågor, där tjänstepersonerna samverkar och hittar nya sätt för att
driva frågor framåt mot ett samhälle i framkant. Det gäller att medborgarna även är
med på vad som händer och känner igen sig i de beslut och de policys som kommunen
säger ska gälla. Om det inte finns en ömsesidig förståelse kan det skapa konflikter.

”Utmaningen är att politikerna och befolkningen inte riktigt är där ännu. Parkering är
en sådan fråga där tjänstepersonerna vill begränsa men där medborgarna inte tycker
lika. Det kan bli ett jäkla liv”.
(IP Kultur- och fritidsförvaltningen)

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att deras förvaltning på något sätt arbetar
med dialog och medborgainflytande. Detta sker genom olika metoder såsom enkäter,
fokusgrupper eller annan synpunktshantering. Fler nämnde även att det sker
samrådsmöten med kommunens föreningar. En kommun hade ett litet kontor uppsatt
för kontinuerlig dialog, men det blev nästa för mycket dialog enligt tjänstepersonen.
Det är en utmaning att ta vara på all information. Det har även visat sig att vissa frågor
inte fungerar särskilt väl att tala om eller debatter i ett sådant forum. Ensamkommande
flyktingbarn visade sig, enligt en tjänsteperson, inte var ett så väl valt ämne. Det var
kontroversiellt och enligt kommunen gavs personer tillträde till en arena för att
motverka frågan, vilket var problematiskt. En intervjuperson påpekar även att det är
viktigt att skilja på experter och medborgare när åsikter ska vägas in i
stadsutvecklingsarbetet, även om båda parter är viktiga.

”Vi gör enkäter och fokusgrupper och synpunkthantering, synpunktslådor.
Föreningslivet är de som träffar medborgarna, har ett råd med föreningsföreträdare
för att få reda på vad de tycker.”
(IP Fritidsförvaltningen)


