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Varför kommunikationsplan?

Översiktsplanen berör många 
Hylte har påbörjat arbetet med att ta fram 
en ny över sikts plan (ÖP). Det är en strate-
gisk plan som re do visar hur kommunen ser 
på mark- och vat ten användning i ett längre 
perspektiv. Den berör alla invånare i kom-
munen, men också många fritidshusägare, 
näringsidkare, nyanlända, inpendlare och 
andra som idag eller i framtiden bor och 
verkar i kommunen. 

Kommunikationsplan som 
arbetsredskap
Med så många berörda är det många olika 
kunskaper, intressen och synpunkter som 
ska vägas samman i översiktsplanen. Ge-
nom att ta fram en kommunikationsplan 
för arbetet kan dialogen om över sikts planen 
planeras så att rätt människor kan bli delak-
tiga på rätt sätt och i rätt tid. 

Den ska stödja att så många som möjligt 
av dem som berörs av översiktsplanen kan 
delta i diskussionen om hur vi tar ut rikt-
ningen mot framtiden, under den tid vi har 
till förfogande, 

I första hand behövs kommunikationspla-
nen som arbetsredskap för projektgruppen, 
men den riktar sig också till alla andra som 
på olika sätt är involverade i processen. 

Kommunikationsplanen tas upp för godkän-
nande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
i maj 2016. Avsikten är att den sedan ef-
terhand ska uppdateras under ÖP-arbetets 
gång om det behövs, och att den ut värderas 
när projektet avslutas. 

Syftet är att bredda delaktigheten
Det övergripande syftet med kommunikatio-
nen i arbetet med översiktsplanen är att öka 
dialogen om framtidsfrågorna i samhälls-
byggandet och bredda delaktigheten i arbe-
tet med den nya översiktsplanen. Kommuni-
kationsarbetet syftar mer precist till att:

§	förmedla information om hur arbetet med 
översiktsplanen utvecklar sig, vad den 
föreslår och vilka konsekvenser den får

§	ta tillvara olika människors kunskaper 
och perspektiv på Hyltes utveckling, med 
särskilt fokus på de röster som är svagt 
representerade och sällan gör sig hörda i 
samhällsplaneringen

§	förankra olika frågeställningar och ställ-
ningstaganden

§	bredda intresset för de frågor som över-
siktsplanen hanterar

§	skapa förståelse för de förslag som proces-
sen leder fram till

Figur 1. Syftet med kommunikationen i över sikts pla-
nen är att öka dialogen om framtidsfrågorna i sam-
hällsbyggandet och bredda delaktigheten i arbetet 
med den nya översiktsplanen. Källa: metteweber.dk

Arbetet med översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen. Den anger vilken 
inriktning den fysiska planeringen bör ha och vilka prioriteringar kommunen vill göra för att 
nå en hållbar och robust samhällsutveckling i ett längre perspektiv. Den berör alla som idag el-
ler i framtiden bor och verkar i kommunen. Kommunikationsplanen ska hjälpa till så att dialo-
gen om översiktsplanen blir så bra som möjligt.
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Informationspolicy
För kommunikationsarbetet i kommunen 
finns två generella styrdokument: Infor-
mationspolicy (Hylte kommun 2011) och 
Grafisk manual (Hylte kommun 2014).

Arbetet med kommunikation i kommunen-
ska bidra till att för djupa demokratin ge-
nom att ge kunskap och stimulera dialogen 
om kommunens verksamheter, organisation 
och uppdrag, idag och i framtiden. I kom-
munikationsplanen utvecklas vad, när, hur 
och med vem detta ska ske i ÖP-arbetets 
olika skeden. 

Plan- och bygglagen
Hur och med vem kommunens ska föra dia-
log med när man tar fram en översiktsplan, 
regleras i stora drag i plan- och bygglagen 
(PBL, SFS 2010:900). Dialogen genomförs 
framför allt vid samrådet och vid utställ-
ningen av planen. 

Syftet med samrådet är att få fram ett så 
bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. Kommu-
nen ska samråda med länsstyrelsen, berörda 
kommuner, regionplaneorgan, kommunala 
organ och ge kommunens medlemmar, 
andra myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt in-
tresse av förslaget tillfälle att delta i samrå-
det. Med enskilda i övrigt avses bland annat 
personer som äger fastighet eller företag i 
kommunen men bor i en annan kommun.  

Länsstyrelsen har en särskild roll i samrådet 
genom att ta tillvara allmänna intressen, 
vär na att hänsyn tas till riksintressen, verka 
för att markanvändningen samordnas mel-
lan kommuner och att människors hälsa och 
säkerhet säkerställs.

Alla synpunkter som kommer in i samrådet, 
även de som kommer fram vid till exempel 

möten, diskussioner ska redovisas i en sam-
rådsredogörelse. Den ska också redovisa de 
förändringar som framförda synpunkter lett 
fram till. 

Synpunkter som lämnas under utställnings-
tiden måste ske skriftligt. Inkomna synpunk-
ter sammanställs i ett sär skilt utlåtande, som 
redogör för vilka ändringar i planen som 
synpunkterna lett fram till eller motiv till 
varför man eventuellt inte tillgodosett vissa 
synpunkter. 

Utökad dialog
Den formella dialogen som regleras i PBL 
är oftast inriktat på att informera och att 
hantera synpunkter. 

Detta kan behöva kompletteras med utökad 
dialog, där delaktigheten kan bli större och 
man når fler grupper. Det finns tre starka 
skäl för en utökad dialog: 

§	Dialog ger bättre förutsättningar att fatta 
bra beslut eftersom det är fler som tänker 
tillsammans

§	Dialog ger bättre möjligheter för fler att 
påverka och känna igen sig i förslag, och 
ger på så sätt också bättre förankrade 
beslut.

§	Dialog stärker det civila samhället, tilliten 
till medmänniskor och kommunen som 
myndighet

Att använda sig av utökad dialog behöver 
inte innebära att den representativa demo-
kratin ersätts med direktdemokrati. Istället 
kan den stödja det representativa systemet 
och öka tilliten till den lokala demokratin. 

Därför är det viktigt att vara tydlig i dialo-
gen med vad som faktiskt går att påverka i 
dialogprocesserna, och att det ytterst är de 
folkvalda som fattar beslut och tar ansvar 
för dem inför väljarna.

I plan- och bygglagen regleras hur och med vem kommunen ska föra dialog med när en över-
siktsplan tas fram. Traditionellt brukar kommunikationen om översiktsplanen begränsa sig till 
information och synpunktshantering. Genom att utöka dialogen blir förutsättningarna för att 
fatta beslut bättre, fler kan påverka och blir delaktiga i förslaget och demokratin fördjupas.

Utökad dialog ger bättre beslut
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SWOT-analys
Ett sätt att göra en analys av förutsättning-
arna för en utökad dialog, är att göra en så 
kallad SWOT-analys, där man tittar närma-
re på de styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot som finns i projektet. 

Här skiljer man dels på interna och externa 
faktorer, dels på hjälpande eller hind rande 
faktorer för att nå utökad kommu nikation 
om ÖP-arbetet. 

Ställer man dessa mot varandra kan man 
skilja ut de styrkor och svagheter som finns 
inom organisationen, och de möjligheter och 
hot som kan finnas i omvärlden, se figur 2.

Utmaningar och möjliga strategier
SWOT-analysen visar att det kan finnas ett 
antal hindrande faktorer för kommunikatio-
nen i planarbetet. 

Utifrån dessa formuleras här fem utmaning-
ar för kommunikationen och i figur 3 redo-
visas ett antal strategier för att hantera dem 
för att nå en bra dialog i översiktsplanen.

1. Att få en strategisk plan att beröra. ÖP är 
översiktlig och långsiktlig, med stora drag 
och få detaljer, och det kan vara svårt för 
den enskilde att känna hur den berör ens 
egen vardag. Hur gör vi översiktsplanens 
frågor mer konkreta och greppbara? 

Figur 2. SWOT-analys av de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns för dialog 
och delaktig het i ÖP-projektet. 

Utifrån de förutsättningar som finns formuleras fem utmaningar för kommunikationen i ÖP, 
och ett antal strategier för att överbrygga dessa utmaningar och få till en utökad dialog med 
bra kvalitet. Strategierna handlar om val av målgrupper, metoder och arbetssätt.

Utmaningar och strategier

HJÄLPANDE FAKTORER
Faktorer som kan underlätta utökad dialog i 
arbetet med översiktsplanen

HINDRANDE FAKTORER
Faktorer som kan försvåra utökad dialog i 
arbetet med översiktsplanen

INTERNT
Faktorer inom 
projektet och 
organisationen

STYRKOR
§	Kommunen tycker att bred dialog och delak-

tighet är viktigt
§	Erfarenhet och kunskap om dialogarbete 

finns i projektet
§	Kompetent informationsavdelning deltar i 

arbetet
§	Kommunen har upparbetade system för e-

dialog, sociala medier etc.

SVAGHETER
§	Frågorna är många, omfattande och kom-

plexa 
§	Tiden är begränsad eftersom tidplanen för 

ÖP är pressad
§	Mycket som ska hanteras och kommuniceras 

samtidigt med endast en deltids personalre-
surs i projektet 

EXTERNT
Faktorer i 
omgivningen

MÖJLIGHETER
§	Det finns många som är intresserade av 

lokala samhällsbyggnadsfrågor i kommunen
§	Lokala och regionala media är intresserade 

av vad som händer i Hylte
§	Det är nära mellan invånare, aktörer, folk-

valda och tjänstemän i den lilla kommunen

HOT
§	Strategiska frågor är svåra att konkretisera 

och greppa
§	Orealistiska förväntningar på vad man kan 

påverka skapar besvikelse
§	ÖP berör väldigt många olika individer och 

aktörer
§	De redan aktiva tar för stor plats i dialogen
§	De vi vill nå inte har tid, möjlighet eller 

intresse
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HINDRANDE FAKTOR I 
SWOT-ANALYSEN UTMANINGAR MÖJLIGA STRATEGIER

§	Frågorna är många, omfattande och 
komplexa

1. Att få en strategisk 
plan att beröra

§	Beskriv på vilket sätt ÖP påverkar byggande, 
lokalisering och andra beslut

§	Fokusera på det som är viktigt på riktigt för 
deltagarna

§	Avgränsa vad som är ÖP-frågor och kanali-
sera övriga frågor dit de hör hemma

§	Strategiska frågor är svåra att kon-
kretisera och greppa

§	Tiden är begränsad eftersom tidpla-
nen för ÖP är pressad 2. Att få en bred dialog 

under begränsad tid

§	Lägg tid för personliga möten på de priorite-
rade målgrupperna

§	Låt andra komma till tals med hjälp av min-
dre resurskrävande dialogformer§	ÖP berör väldigt många olika indivi-

der och aktörer

§	Mycket som ska hanteras och kom-
municeras samtidigt med endast en 
personalresurs i projektet

3. Att driva och 
kommunicera projektet 

effektivt med en 
begränsad personalresurs

§	Ta hjälp av andra i organisationen och even-
tuella konsulter för olika uppgifter

§	Skilj på ÖP:s kommunikations- och produk-
tionsfaser

§	Använd hemsidan aktivt för information och 
kommunikation om process och innehåll

§	Orealistiska förväntningar på vad 
man kan påverka skapar besvikelse

4. Att locka till 
engagemang som inte 
leder till besvikelse över 

att det inte blir som man 
vill

§	Förklara varför ÖP spelar roll (se Metoder)
§	Var tydlig med rollerna och vad som kan 

påverkas och när (se Metoder)
§	Var tydlig med att tala om vilket resultat som 

mottagaren kan förvänta sig (se Metoder)

§	De redan aktiva tar för stor plats i 
dialogen

5. Att nå även dem som 
inte brukar engagera sig

§	Sök aktivt upp underrepresenterade grupper 
som är mycket berörda

§	Gör det lätt att delta genom att erbjuda 
alternativa tider, platser och former för kom-
munikation

§	De vi vill nå inte har tid, möjlighet 
eller intresse

2. Att få en bred dialog under begränsad tid. 
Bra och meningsfull dialog tar tid. Samti-
digt är det viktigt att arbetet med översikts-
planen håller tempo och leder framåt, för 
att innehållet ska vara aktuellt under hela 
projektet. ÖP ska an tas 2018, vilket be-
gränsar tiden för att ta fram och diskutera 
förslaget. Hur gör vi för att låta dialogen 
ta den tid den behöver, utan att tappa fart i 
arbetet?  

3. Att driva och kommunicera projektet 
effektivt med en begränsad personalresurs. 
Arbetet med att ta fram en översiktsplan 
är omfattande och innehåller många olika 
de lar: att utreda olika frågor, att ta fram 
för slagshandlingar och att kommunicera 
pro jektet internt och externt. I den lilla 
kom munen finns inga möjligheter att förde-
la detta arbete på flera olika personer, utan 
här är det en personalresurs som gör ”allt”. 
Hur ska vi lyckas med en bra kommunika-
tion och delaktighet utan att det går ut över 
de andra delarna av projektet?  

4. Att locka till engagemang som inte leder 
till besvikelse över att det inte blir som man 
vill. Man kan inte förvänta sig att människ-
or vill engagera sig i processen om man inte 
upplever att man blir lyssnad på eller kan 
påverka planeringen på något sätt. Samti-
digt måste enskilda och allmänna intressen 
vägas samman till en helhet, som de folk-
valda fattar beslut om och tar ansvar för. 
Hur väcker man intresse för och realistiska 
förväntningar på ett engagemang i ÖP?  

5. Att nå även dem som inte brukar engage-
ra sig. Det är viktigt att få olika slags kun-
skaper och perspektiv i samhällsplanering-
en. Men ofta är det samma människor som 
engagerar sig och lämnar synpunkter i olika 
frågor, inte sällan också samma människor 
som engagerar sig politiskt, i föreningar och 
intresseorganisationer. Detta engagemang är 
värdefullt och viktigt, men behöver kom-
pletteras med andra gruppers perspektiv. 
Hur når vi dem som berörs, men som inte 
brukar engagera sig i planeringen? 

Figur 3. Utmaningar och strategier för kommunikationen i projektet. Lila färgfält = svagheter inom 
organisationen, orange färgfält = hot från faktorer i omgivningen.
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Delaktighetsnivåer

Information. För att kunna bli delaktig be-
hö ver man information som är lättillgäng-
lig och balanserad, och hjälper till med för-
ståelse av problem, alternativ och lösningar. 
Denna nivå handlar om enkelriktad kom-
munikation och innebär inte i sig någon del-
aktighet. Men bra information och hög grad 
av transpa rens är en viktig förutsättning för 
att man ska kunna bli delaktig. 

Konsultation. Nästa nivå innebär att få möj-
lighet att tycka till om olika förslag, genom 
att till exempel ta ställning till vilket alterna-
tiv man tycker är mest lämpligt att genom-
föra. Det kan också handla om att besvara 
en kä ter, lämna synpunkter, ställa frågor eller 
lämna in klagomål. 

Diskussion. Denna nivå innebär att i olika 
former möta andra för att diskutera olika 
frågor. Alla som deltar ska ha möjlighet att 

föra fram sin åsikt och argumentera för sin 
syn på frågan. Syftet är att öka förståelse 
och samförstånd, och överföra kunskaper 
och idéer till den fortsatta politiska proces-
sen. I SKL:s modell kallas denna nivå för 
”Dialog”, se figur 4.

Inflflytande. På denna nivå deltar målgrup-
pen aktivt under en längre period utifrån en 
övergripande fråga, och får i den na process 
inflytande när det gäller att till exempel 
formulera behov, utveckla al ter na tiv, föreslå 
lösningar och ta fram underlag till politiska 
beslut. 

Medbeslutande. Det översta trappsteget in-
nebär att medborgarna deltar i besluten, till 
exempel genom att fullmäktige genomför 
en beslutande folkomröstning eller rådslag, 
eller delegerar beslut till speciellt utpekade 
församlingar.

Figur 4. Delaktighetstrappan i den bearbetade version som används här (SKL 2013). Vi har valt att byta namn 
från ”dialog” till ”diskussion” i den blå rutan, eftersom ordet ”dialog” också används synonymt med sådan 
kommunikation som används i alla stegen, t.ex. i ordet ”medborgardialog” som är ett etablerat begrepp). Se 
även Göteborgs stad 2016.

Det är viktigt att klargöra vilken nivå av delaktighet hos deltagarna som de olika dialoginsatser 
eftersträvar. Ett sätt är att använda en så kal lad delaktighetstrappa. Sveriges kommuner och 
landsting har ut vecklat en variant som an passats efter svenska förhållanden (SKL 2013). Den 
beskriver fem delaktighetsnivåer.
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Fyra slags målgrupper
De som berörs av kommunikation om över-
siktsplanen har delats in i fyra olika huvud-
grupper:

Allmänhet. Detta är en stor målgrupp där 
alla de som idag och i framtiden bor i, ver-
kar i eller besöker kommunen. Här in går 
invånare som är skrivna i kommunen, fri-
tids hus ägare, nyanlända, besökare och an-
dra som har ett intresse av hur kom munens 
utveckling påver kar tillvaron. Här ingår 
intressenter, till exem pel företag, organisa-
tioner, samhälls föreningar, intresseförening-
ar, byggare, fas tig hetsbransch, inpendlare, 
media med flera som har särskilda intressen 
för olika frågor. Framtida generationer av 
invånare ingår också i denna målgrupp. 

Myndigheter. Till exempel Länsstyrelsen i 
Hallands län, Region Halland, Trafikver ket, 
grannkommuner och andra myndigheter, 
som har särskilda intressen inom respektive 
myndighetsområde. 

Tjänstemän i Hylte kommuns förvaltningar 
och bolag. De har framför allt intresse som 
användare av planen, men är också bärare 
av specialiserad kunskap inom sina olika 
sakområden.

Folkvalda i Hyltes kommunfullmäktige, 
nämnder och råd. Här ingår både ”avsän-
dare” av planförslag (kommunstyrelsen och 
fullmäktige) och övriga förtroendevalda, 
som har olika roller i den representativa de-
mokratin och vill påverka planens innehåll 
och process. 

Figur 5. Målgruppsmatris. De som är mycket berörda men inte aktivt deltar i processen är de som framför allt be-
höver prioriteras för att bli involverade i medborgardialogen. Därefter kommer övriga mer aktiva berörda, aktiva 
men lite berörda, och sist inaktiva och lite berörda (SKL 2013). 

De som berörs av kommunikationen om översiktsplanen delas här in i fyra huvudgrupper: 
allmänhet, myndigheter, tjänstemän och folkvalda. Därefter prioriteras de målgrupper som 
särskilt behöver sökas upp i planarbetet, och delaktighetsnivån för olika grupper preciseras.

Målgrupper
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Urvalsprinciper
Alla som berörs av översiktsplanen behö-
ver bli inbjudna att delta i arbetet på olika 
sätt, men vissa grupper kan vara särskilt 
angelägna att söka upp. Sveriges kommuner 
och lands ting (SKL 2013) har tagit fram ett 
fyr fälts diag ram som kan användas som stöd 
för att få en tydlig bild av vilka medborgare 
som främst behöver bli involverade i med-
borgardialog kring en viss fråga, se figur 5. 

Prioritet 2. Utgångspunkten är att de som är 
högaktiva och mycket berörda av en fråga 
(prioritet 2 i figur 5), kommer att komma 
till de möten som kommunen bjuder in till 
och troligtvis även att aktivt söka upp be-
slutsfattare. 

Prioritet 1. Gruppen med prioritet 1 som 
är mycket berörda men inte aktiva, är den 
grupp som kommunen bör lägga mest kraft 
på och ofta handlar det om att aktivt söka 
upp representanter från denna grupp. 

Prioritet 3. Gruppen med prioritet 3, de som 
inte är särskilt berörda men aktiva ändå, 
kommer troligtvis kontakta beslutsfattarna 
och ha synpunkter på det som ska beslutas 
om, och måste avvägas mot helheten. 

Prioritet 4. Gruppen med prioritet 4, lågak-
tiva och mindre berörda, kan vara intressant 
att höra för att balansera helheten men de 
stora resurserna ska inte läggas på denna 
grupp.

Allmänhet - de som bor i Hylte
Bland de som bor i kommunen kan man 
iden tifiera några grupper som oftast inte 
del tar aktivt i samhällsplaneringen, och 
som därför särskilt kan behövas sökas upp i 
olika planeringsprocesser:

Barn och unga. Då översiktsplanen framför 
allt behandlar långsiktiga framtidsfrågor 
är det extra viktigt att få med barn- och 
ungdomsperspektivet. Barn och ungdomar 
är morgondagens vuxna och är inte re-
presenterade politiskt eftersom de inte får 
rösta. De har kunskaper och perspektiv som 
vuxna inte har och som är en viktig resurs i 
planering en. Därför väljer vi att i den för-

djupade kommunikationen särskilt söka 
upp barn och unga i kommunikationen om 
översiktsplanen. Denna målgrupp har inte 
rösträtt, är inte aktiv i samhällsplaneringen, 
men är i hög grad be rörd och ingår således i 
grupp 1 i figur 5. Målruppen Barn och unga 
är också re pres en ta tiv för målgrupperna 
Ny an lända med olika bakgrund och Perso-
ner med funk tions skill nad, se nedan. Dessa 
mål gruppers representation bör därför upp-
märk sammas vid dialoginsatserna.

Äldre-äldre. Nästan en femtedel av invå-
narna i Hylte är över 65 år. Den grupp äldre 
som är särskilt viktig att uppmärksamma 
generellt i planeringen är de så kallade 
äldre-äldre, det vill säga den allra äldsta 
gruppen av äldre, som har störst behov av 
stöd och som kan ha svårt att föra sin egen 
talan. När det gäller översiktsplanen gör vi 
dock bedömningen att fram tids frågorna i 
översiktsplanen berör mer ju yng re man är, 
vilket motiverar prio ri tering en att särskilt 
höra de yngre i samhället. Målgruppen 
Äldre-äldre ges samma möjlighet till kom-
munikation som Allmänhet - övriga. 

Nyanlända med olika bakgrund. Andelen 
invånare som är uppväxta i andra länder 
eller har föräldrar från andra länder ökar i 
kommunen. Var femte invånare i Hylte är 
idag född i ett annat land (2014). Många 
kan på grund av språkliga och kulturella 
barriärer ha svårt att föra sin talan, och alla 
har inte medborgarskap och rösträtt. Mål-
gruppen bedöms vara representerad bland 
Barn och unga, se ovan.

Personer med funktionsskillnad. Funktions-
skillnad innebär en helt eller delvis föränd-
rad funktionsförmåga, fysiskt, psykiskt eller 
kognitivt, som kan bli mer eller mindre be-
gränsande beroende på hur samhället ser ut 
och hur man blir bemött. Funktionsskillnad 
kan vara både fysisk och psykisk, till exem-
pel dövhet, hörselskada, synskada, autism, 
demens, epilepsi. Målgruppen bedöms i viss 
mån vara representerad bland Barn och 
unga, se ovan. För övrigt bedöms målgrup-
pen vara väl representerad av Tillgänglig-
hetsrådet, som ingår i sändlista och är aktiv 
i samhällsplaneringen.
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Allmänhet - de som ver kar i Hylte
I denna målgrupp ingår till exempel företag 
av olika storlek, inpendlare, samhällsföre-
ningar, organisationer, intresseföreningar, 
byggare, fastighetsägare, inpendlare, media 
med flera. 

Små, medelstora och stora företag. I denna 
målgrupp ingår företag med tio anställda el-
ler fler. Dessa har stor betydelse för närings-
livsutveckling och arbetsmarknad i kommu-
nen och berörs i hög grad av till exempel 
infrastruktur för sina godstransporter och 
pendlingsmöjligheter och bostadsmarknad 
för sin kompetensförsörjning. Denna mål-
grupp bedöms ha kapacitet att göra sin röst 
hörd, men brukar inte vara aktiva i plane-
ringen, varför riktade dialoginsatser är 
be fo gade. Små, medelstora och stora företag 
ingår således i prioritet 1 i figur 5.  

Mikroföretag, fastighetsäga re, byggare. 
De mycket små företagen med en till nio 
anställda, bedöms inte va ra berörda av de 
strukturella frågorna i samma höga ut-

sträck ning som de större företagen. Detsam-
ma gäller för till exempel fastighetsäga re, 
byggare, med flera. Dessa mål grupper ges 
samma möjlighet till kommunikation som 
Allmänhet - övriga.

Organisationer. Samhällsföreningar, större 
organisationer och intresseföreningar som 
representerar olika tematiska eller geogra-
fiska intressen är mer aktiva i planeringen 
(prioritet 2 i figur 5), och finns redan med 
på de utsändningslistor för planhandlingar 
som kommunen brukar använda sig av. 

Allmänhet - övriga
Även de som ingår i målgruppen All mänhet 
- övriga, det vill säga dels de som bor och 
ver kar i kommunen och som inte priorite-
rats ovan, dels de som besöker kommunen 
eller har andra intressen i Hylte, är viktiga i 
arbetet med översiktsplanen. Här bör föl-
jande grupp uppmärksammas:

Särskilt intresserade. De målgrupper som 
är mer aktiva i samhällsplaneringen (prio-

Prioriterade målgrupper 
Barn och unga ska sär skilt sökas upp i 
kommunikationen om över sikts pla nen, 
eftersom de i hög grad berörs av fram-
tids frå gorna i ÖP, inte har rösträtt och 
inte är aktiva i sam hälls planeringen. Här 
ingår också ny anlända med olika bak-
grund och personer med funktionsskill-
nad. Del ak tig hetsnivå är Inflytande.

Små, medelstora och stora företag med 
tio anställda eller fler ska sär skilt sökas 
upp i kom muni ka tionen om översikts-
planen, eftersom de i hög grad berörs av 
till exempel infrastruktur för godstran-
sporter och pendlingsmöjligheter och bo-
stadsmarknad för kompetensförsörjning, 
men inte är aktiva i sam hälls planeringen. 
Delaktighetsnivå är Inflytande.

Särskilt intresserade behöver inte särskilt 
sökas upp, men ges möjlighet att bli mer 
delaktiga till exempel i specifika frågor 
som rör ett visst ämne eller en viss bygd. 
Delaktighetsnivå är Diskussion.

Målgrupper med särskilda   
roller
KSAU, KS och kommunfullmäktige har 
ansvar för och fattar beslut om översikts-
planen. Delaktighetsnivå är Beslut.

Länsstyrelsen bevakar statliga intressen 
och kan för hindra genomförande av delar 
av översiktsplanen som strider mot dessa 
intressen. Delaktighetsnivå är Inflytande.

Styrgruppen anger riktningen för arbetet 
med över siktsplanen och be reder över-
siktsplaneärenden inför beslut. Delaktig-
hetsnivå är Inflytande.

Ledningsgruppen har den samlade över-
blicken över verksamhetsfrågorna och 
organisationens resurser. Delaktighets-
nivå är Inflytande.

Särskilt sakkunniga sitter med specifik 
kunskap inom olika sakfrågor som över-
siktsplanen behandlar. Delaktighetsnivå 
är Diskussion.
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Figur 6. Nivå av delaktighet för olika målgrupper. Vad de olika delaktighetsstegen innebär redovisas i avsnitt 
”Delaktighetsnivåer”.  

MÅLGRUPP DELAKTIGHETSNIVÅ

INFORMATION KONSULTATION DISKUSSION INFLYTANDE BESLUT

TJÄNSTEMÄN (inom kommunens förvaltningar och bolag)

Alla O O

Särskilt sakkunniga O O O

Ledningsgruppen O O O O

MYNDIGHETER (t.ex. Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland, Trafikverket, grannkommuner)

Alla O O

Länsstyrelsen O O O O

ALLMÄNHET (t.ex. kommunmedborgare, fritidshusägare, nyanlända, besökare, näringsidkare, organisationer, 
samhälls föreningar, framtida generationer)

Alla O O

Särskilt intresserade O O O

Prioriterade målgrupper O O O O

FOLKVALDA (i t.ex. fullmäktige, styrelser, nämnder och råd)

Alla O O O

Styrgruppen O O O O

KSAU, KS, kommunfullmäktige O O O O O

ritet 2-3 i figur 5) bedömer vi att man inte 
särskilt behöver söka upp. Däremot är det 
viktigt att ta till vara engagemanget och ge 
möjlighet till större delaktighet för de som 
är särskilt intresserade, genom att bjuda 
in till aktiviteter kring till exempel ett visst 
ämne eller en viss bygd. 

Myndigheter, tjänstemän och 
folkvalda 
Inom övriga målgrupper har föl jande grup-
per särskilda roller i projektet:

KSAU, KS och kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige är ytterst ansvarig för 
över siktsplanen och fattar beslut om anta-
gande när den är färdig. Många delbeslut 
på vägen till antagande är delegerade till 
kommun styrelsen (KS) eller dess arbetsut-
skott (KSAU).

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har en sär-
skild roll i planarbetet genom att samordna 
statliga intressen och särskilt bevaka riks-
intressen med mera, se sidan 6. Om dessa 

intressen inte tillgodoses i översiktsplanen 
har läns sty rel sen mandat att genom sitt 
granskningsyttrande hindra genomförandet 
i de delar som strider mot dessa intressen. 

Styrgruppen. Den av kommunstyrelsen 
ut sedda styrgruppen för arbetet med över-
siktsplanen är särskilt insatt i översiktspla-
nens frågor och anger riktningen för arbetet 
med översiktsplanen. Styrgruppen bereder 
översiktsplaneärenden inför beslutsfattande 
i kommunstyrelse och kom munfullmäktige. 

Ledningsgruppen. Ledningsgruppen för 
planarbetet består av kommunens lednings-
grupp där kommunens förvaltningschefer 
och stra teger ingår. Här finns överblicken 
över organisationens samlade verksamhets-
frågor och resurser.

Särskilt sakkunniga. Översiktsplanen han-
terar många frågor som berör olika sakom-
råden inom kommunens förvaltningar. Här 
är det viktigt att ta till vara den sakkunskap 
som finns i organisationen som underlag för 
de avvägningar som behöver göras.
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Metoder

viktigaste delarna av förslaget och dess 
innebörd kan delas ut till alla hushåll.

Massmedia. Genom pressmeddelande, 
presskonferenser, debattartiklar och an-
nonser i dagstidningar och lokalradio 
kan informationen om översiktsplanen nå 
ut till fler. Även nyhetsbrev, personaltid-
ningar och andra tidningar med särskilda 
målgrupper kan användas.

Utskick. Information om samråd och 
utställning skickas till myndigheter, orga-
nisationer och intresserade enligt särskild 
sändlista. På denna lista kan alla intres-
serade sätta upp sig genom att mejla, 
anmäla via hemsidan eller på annat sätt.

Information
Hemsidan. Detta är projektets viktigaste 
informationskanal. Det ska vara lätt att 
ta reda på vad som är på gång och hämta 
och lämna information utan att behöva 
besöka eller ringa upp kommunen. Kan 
kompletteras med sociala medier.

Utställning. Hela eller delar av förslaget 
kan ställas ut på platser där många rör 
sig, till exempel bibliotek och på webben. 

Trycksaker. Hela översiktsplan be höver 
vara tillgängligt i tryckt form vid sam-
rådet och utställningen för den som vill 
sätta sig in i helheten. En tryckt kortver-
sion som gör det lättare att ta till sig de 

Åsiktstorg innebär att man för dialog på 
platser i det offentliga rummet där många 
människor rör sig. Man kommer helt en-
kelt till medborgaren istället för tvärtom. 
Fördelen är att man når många männ-
iskor samtidigt och troligtvis många som 
inte skulle kommit annars. Man kan till 
exempel använda sig av en inhyrd ”glas-
bur” som flyttas mellan olika platser. 

Dialogkartor. Med hjälp av webbaserade 
eller analoga kartor kan man tycka till 
och lämna förslag genom att mar kera 
en plats eller ett område på kar tan och 
eventuellt koppla en skriftlig kom mentar.

Snabbmöten (Speed Dating) är en metod 
för snabba möten mellan medborgare och 
tjänstemän och politiker under cirka fem 
minuter. Därefter roterar sedan delta-
garna vidare för att ställa frågor till en ny 
politiker, och så vidare.

Konsultation
Enkäter kan göras på webben eller i pap-
persform, och gör det möjligt att konsul-
tera ett stort antal människor. En form av 
enkät är e-mentometer, en webbtjänst där 
deltagarna via en länk ”tycker till” under 
en begränsad tid om en fråga i taget. 

Fokusgrupper är tillfälligt sammansatta 
grupper som träffas en gång och samtalar 
om ett givet ämne med varandra. Det är 
en slags strukturerad intervju där delta-
garna samtalar om olika frågor som de 
blivit informerade om i förväg. 

Öppet hus är en metod som passar bäst 
när man vill sprida information och 
väcka intresse hos många. För att besö-
karna ska få möjlighet att ställa frågor är 
det viktigt att ansvariga förtroendevalda 
och tjänstemän finns på plats, och att 
tiden inte är för kort. 

Det finns många olika sätt att föra dialog om samhällsplanering på. Valet av metod beror på 
vad frågorna handlar om, vem man vill nå, vilken nivå på delaktigheten man vill uppnå och 
den tid och de resurser man som finns. Här ges exempel på metoder som kan användas för 
dialog i översiktsplanearbetet från information till inflytande.
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Diskussion
Referensgrupper träffas vid flera tillfällen 
och består av personer som behövs för att 
inhämta kompetens eller skapa engage-
mang och förankring. Deltagarna arbetar 
aktivt i projektet och kan komma från 
den egna organisationen eller utifrån. 

Dialoggrupper är oftast lokalt baserade 
och syftar till att fungera som ett forum 
för dialog i angelägna frågor för orten. 
Medverkar gör ofta både kommuninvå-
nare, berörda tjänstemän och förtroende-
valda. Viktigt att fundera över hur urvalet 
av deltagarna ska ske så att det blir så 
representativt som möjligt. 

Dialogcafé är bra när ett större antal per-
soner ska kunna diskutera mer informellt. 
Syftet är att lyssna och tänka tillsam-
mans, utbyta erfarenheter, lyfta fram 
gemensam kunskap och stärka vi-känsla 
och gemenskap. Lokalen möbleras med 
bord och stolar i mindre öar, som ett café.

Diskussionsforum. Ett webbaserat dialog-
verktyg som kan användas för helt öppna 
diskussioner där alla är välkomna att 

Inflytande
Arbetsgrupper. Metoden går ut på att 
människor med intresse för en viss fråga 
träffas för att tillsammans planera och 
genomföra konkreta projekt.

Dialogseminarium. Utmärkande är att 
man träffas återkommande 1–2 gånger 
om året eller vid flera tillfällen under en 
kortare tidsperiod, för att diskutera kring 
ett visst tema. Dialogen kan på så sätt bli 
mer djup gående och man kan göra åter-
kopplingar mellan träffarna.  

Idéverkstad. Idéverkstaden kan genom fö-
ras i parallella grupper om 6-8 personer. 
Grupperna får tre fråge ställningar som 
alla arbetar med genom att rotera mellan 
olika stationer och arbeta vidare på före-
gående grupps dokumentation. Därefter 

del ta, eller en mindre grupp inbjudna, 
till exempel en medborgarpanel eller som 
fortsättning på ett dialoggrupps möte. En 
webbaserad form av öppet diskussionsfo-
rum är Chatt där man också diskuterar i 
realtid, men kan vara på olika platser.

Medborgarpanel är en dialoggrupp som 
under en längre tid ger förtroendevalda 
ett bredare underlag till beslut genom att 
svara på frågor, lämna synpunkter och 
komma med förslag och idéer. En form är 
SMS-paneler där mobilen används som 
verktyg för mobila medborgarpaneler.

Miniverkstad är en dialoggrupp som 
for mulerar en gemensam framtidsbild, ar-
betar med både hot och möjligheter och 
kom mer överens om hur det på började 
arbe tet ska föras vidare. 

Promenadprat (Walk & Talk) Den här 
metoden innebär att deltagarna parvis går 
ut och prome nerar för att diskutera ett 
visst ämne. Meto den är bra för att göra 
en aktivitet med hälften av en stor grupp, 
under tiden som den andra halvan pro-
menadpratar. 

prioriterar man bland förslagen.

Värdeidentifiering (Cultural Planning) 
går ut på att tillsammans försöka identi-
fiera kommunens eller platsens särskilda 
värden och brister för att fånga det som 
är unikt för en plats och stärka självbil-
den.

Framtidsverkstad är en metod för att få 
fram både konkreta idéer och visioner, 
när man vill förändra eller utveckla nå-
got. Det är en aktiv metod som tar minst 
en hel dag. 

Charette kan liknas vid en väl förberedd 
workshop där alla intressenter del tar för 
att utveckla gemensam kunskap, förstå-
else och i bästa fall konsensus kring lös-
ningar av problem. Metoden är in tensiv 
och kräver mycket personalresurser.
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Möjliga aktiviteter i olika skeden
Processen för att ta fram översiktsplanen är indelad i fyra skeden, vilka alla avslutas med ett 
politiskt beslut om hur man ska gå vidare. Här redovisas de aktiviteter som är aktuella i varje 
skede och ungefär när i tiden, vilken målgrupp och nivå av delaktighet som avses, och exem-
pel på metoder som kan användas.

INRIKTNINGSSKEDE oktober 2015 - juni 2016

Plan- och bygglagen anger att samråds-, utställnings- och antagandeskeden ska finnas, medan inriktningsskedet är något 
Hylte har valt för att tydliggöra översiktsplanens inriktning och få ett tidigt ställningstagande om detta. I inriktningsskedet 
formuleras de utvecklingsstrategier som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med översiktspla nen. Det är en politisk 
viljeinriktning som formuleras av de folkvalda. En utgångspunkt för inriktningsbeslutet är den vision som arbetas fram 
inledningsvis. 

Aktivitet Tid Målgrupp Delaktighet Metodexempel

VISION

Förankring förvaltningar feb 2016 TJÄNSTEMÄN 
Ledningsgrupp Diskussion Möte

Politisk viljeinriktning feb 2016 FÖRTROENDEVALDA
KF och presidier Inflytande Workshop

Information om pågående 
arbete mar 2016 ALLMÄNHET

Alla Information Hylte.se

Dialog om visionsförslag apr 2016 ALLMÄNHET
Ungdomar 15-16 år Diskussion Workshop

Dialog om visionsförslag apr 2016 ALLMÄNHET 
Alla Konsultation e-enkät

Politisk styrning mar-maj 
2016

FÖRTROENDEVALDA
Styrgrupp Inflytande Arbetsgrupp

Förankring 
fackförvaltningar maj 2016 TJÄNSTEMÄN 

Ledningsgrupp Diskussion Möten

Beslut om vision jun 2016 FÖRTROENDEVALDA
Kommunfullmäktige Beslut Sammanträden

Information om beslut jun 2016 ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se

INRIKTNINGBESLUT

Information om pågående 
arbete feb 2016 ALLMÄNHET

Alla Information Hylte.se

Politisk styrning mar-maj 
2016

FÖRTROENDEVALDA
Styrgrupp Inflytande Arbetsgrupp

Inriktningsbeslut jun 2016 FÖRTROENDEVALDA
Kommunfullmäktige Beslut Sammanträden

Information om 
inriktningsbeslut jun 2016 ALLMÄNHET

Alla Information Hylte.se

SAMRÅDSSKEDE juli 2016 - april 2017

I samrådsskedet arbetas ett planförslag fram med utgångspunkt från inriktningsbeslutet och olika slags kunskapsunderlag.  
Planförslaget kommuniceras och diskuteras sedan brett med alla berörda och intresserade, för att ge möjlighet att få insyn 
och att påverka planens utformning. När dialogen är genomförd, sammanställs alla synpunkter och idéer som kommit in i 
en samrådsredogörelse och kommunstyrelsens fattar beslut om vilka förändringar av planförslaget som ska göras.

Aktivitet Tid Målgrupp Delaktighet Metodexempel

UTARBETA PLANFÖRSLAG (SAMRÅDSHANDLING)

Information om pågående 
arbete

jul-okt 
2016

ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se, massmedia

Intern kunskapsöverföring aug-sep 
2016

TJÄNSTEMÄN 
Förvaltningar, bolag Diskussion Referensgrupper
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Extern kunskapsöverföring aug-sep 
2016

ALLMÄNHET
Företag Diskussion Referensgrupp, 

dialogseminarium

Politisk styrning aug-okt 
2016

FÖRTROENDEVALDA
Styrgrupp Inflytande Arbetsgrupp

Förankring 
fackförvaltningar okt 2016 TJÄNSTEMÄN 

Ledningsgrupp Diskussion Referensgrupp

Beslut om planförslag nov 2016 FÖRTROENDEVALDA
Kommunstyrelsen Beslut Sammanträden

Information om beslut nov 2016 ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se

SAMRÅD (PRELIMINÄRT 2016-12-01 – 2017-02-15) 

Information om samråd dec 2016 ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se, utställ ning, utskick, 

trycksaker, massmedia

Information om samråd dec 2016 MYNDIGHETER
Alla Information Utskick

Dialog om planförslag dec 2016-
feb 2017

ALLMÄNHET
Alla Konsultation

Åsiktstorg, öp pet hus, 
snabbmöten, dialogkartor, 
fokusgrupper, enkäter

Dialog om planförslag jan-feb 
2017

ALLMÄNHET
Barn och unga Inflytande SMS-panel, dialogseminarium, 

idéverkstad

Dialog om planförslag jan-feb 
2017

ALLMÄNHET
Företag Inflytande Medborgarpanel, dialog-

seminarium, diskussionsforum

Dialog om planförslag jan-feb 
2017

ALLMÄNHET
Särskilt intresserade Diskussion Referensgrupper, diskussions-

forum, dialogcafé

Dialog om planförslag dec 2016-
feb 2017

MYNDIGHETER
Alla Konsultation Utskick

Dialog om planförslag dec 2016 MYNDIGHETER
Länssyrelsen Inflytande Samrådsmöte

Politisk styrning mar 2017 FÖRTROENDEVALDA
Styrgrupp Inflytande Arbetsgrupp

Beslut om samråds-
redogörelse och ändringar mar 2017 FÖRTROENDEVALDA

Kommunstyrelsen Beslut Sammanträden

Information om beslut mar 2017 ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se, samrådsredogörelse

UTSTÄLLNINGSSKEDE maj 2017 - januari 2018

I utställningsskedet tas de synpunkter som kommit in om hand, eventuellt kompletterande kunskapsunderlag arbetas in 
och ett reviderat planförslag tas fram. Det reviderade planförslaget ställs sedan ut för att alla berörda och intresserade ska 
kunna se vilka förändringar som är gjorda och komma med ytterligare synpunkter. Efter utställningen, sammanställs alla 
synpunkter i ett utställningsutlåtande och kommunstyrelsens fattar beslut om vilka ytterligare justeringar av planförslaget 
som ska göras. 

Aktivitet Tid Målgrupp Delaktighet Metodexempel

REVIDERA PLANFÖRSLAG (UTSTÄLLNINGSHANDLING)

Information om pågående 
arbete

apr-aug 
2017

ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se

Politisk styrning apr-aug 
2017

FÖRTROENDEVALDA
Styrgrupp Inflytande Arbetsgrupp

Förankring 
fackförvaltningar aug 2017 TJÄNSTEMÄN 

Ledningsgrupp Diskussion Referensgrupp

Beslut om planförslag sep 2017 FÖRTROENDEVALDA
Kommunstyrelsen Beslut Sammanträden

Information om beslut sep 2017 ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se

UTSTÄLLNING (PRELIMINÄRT 2017-10-11 – 2017-12-11) 

Information om 
utställning okt 2017 ALLMÄNHET

Alla Information Hylte.se, utställ ning, utskick

Information om 
utställning okt 2017 MYNDIGHETER

Alla Information Utskick
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Dialog om planförslag okt-dec 
2017

ALLMÄNHET
Alla Konsultation Öp pet hus, fokusgrupper, 

enkäter

Dialog om planförslag nov-dec 
2017

ALLMÄNHET
Barn och unga Inflytande SMS-panel, dialogseminarium

Dialog om planförslag nov-dec 
2017

ALLMÄNHET
Företag Inflytande Medborgarpanel, 

dialogseminarium

Dialog om planförslag nov-dec 
2017

ALLMÄNHET
Särskilt intresserade Diskussion Referensgrupper, diskussions-

forum

Dialog om planförslag okt-dec 
2017

MYNDIGHETER
Alla Konsultation Hylte.se, utskick

Dialog om planförslag okt-dec 
2017

MYNDIGHETER
Länssyrelsen Inflytande Granskningsyttrande

Politisk styrning jan 2018 FÖRTROENDEVALDA
Styrgrupp Inflytande Arbetsgrupp

Beslut om utställnings-
utlåtande och ev 
ändringar

jan 2018 FÖRTROENDEVALDA
Kommunstyrelsen Beslut Sammanträden

Information om beslut jan 2018 Allmänhet
Alla Information Hylte.se, utställningsutlåtande

ANTAGANDESKEDE februari - juni 2018

Efter utställningen görs mindre justeringar av förslaget utifrån de synpunkter som kommit in och därefter kan 
kommunfullmäktige fatta beslut om antagande av översiktsplanen. Översiktsplanen är nu klar att användas. Den antagna 
planen trycks upp, den arbetas in i kommunens handläggarsystem, den görs tillgänglig på kommunens hemsida och den 
skickas till berörda myndigheter. 

Aktivitet Tid Målgrupp Delaktighet Metodexempel

JUSTERA PLANFÖRSLAG (ANTAGANDEHANDLING)

Information om pågående 
arbete

feb-maj 
2018

ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se

Politisk styrning feb-maj 
2018

FÖRTROENDEVALDA
Styrgrupp Inflytande Arbetsgrupp

Förankring 
fackförvaltningar maj 2018 TJÄNSTEMÄN 

Ledningsgrupp Diskussion Referensgrupp

Antagande av 
översiktsplan jun 2018 FÖRTROENDEVALDA

Kommunstyrelsen Beslut Sammanträden

Information om beslut jun 2018 ALLMÄNHET
Alla Information Hylte.se

EFTER ANTAGANDE (LAGA KRAFT) 

Information om 
antagande jun 2018 ALLMÄNHET

Alla Information Hylte.se, utskick

Information om 
antagande jun 2018 MYNDIGHETER

Alla Information Utskick

Tillgänglig görande av 
översiktsplanen aug 2018 > ALLMÄNHET

Alla Information Hylte.se, webb-GIS, tryckt ÖP

Tillgänglig görande av 
översiktsplanen aug 2018 > MYNDIGHETER

Alla Information Hylte.se, webb-GIS, tryckt ÖP

Tillgänglig görande av 
översiktsplanen aug 2018 > TJÄNSTEMÄN 

Alla Information Hylte.se, webb-GIS, tryckt ÖP, 
handläggar-GIS

Tillgänglig görande av 
översiktsplanen aug 2018 > FÖRTROENDEVALDA

Alla Information Hylte.se, webb-GIS, tryckt ÖP
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Uppföljning

Figur 7. Konkreta delmål för kommunikationens olika syften (se sidan 5). Alla delmål bör vara uppnådda senast 
tre månader efter att översiktsplanen antas.

SYFTE KONKRETA MÅL ATT FÖLJA UPP

§	Förmedla information om hur arbetet med 
översiktsplanen utvecklar sig, vad den föreslår 
och vilka konsekvenser olika förslag får

§	att minst 400 besökare totalt varit inne på ÖP-sidan på hylte.se till 
och med juni 2018 (antal besökare på sidan mäts varje månad)

§	Ta tillvara olika människors kunskaper och per-
spektiv på Hyltes utveckling, med särskilt fokus 
på de röster som är svagt representerade och 
sällan gör sig hörda i samhällsplaneringen

§	att fördjupad kommunikation genomförs vid minst två tillfällen, i 
form av referensgrupper och/eller annan metod under Diskussion 
eller Inflytande på sidan 14-15, med minst en prioriterad målgrupp 
(mäts efter samrådstidens slut)

§	Förankra olika frågeställningar och ställnings-
taganden

§	Bredda intresset för de frågor som översikts-
planen hanterar

§	Skapa förståelse för de förslag som processen 
leder fram till

§	att minst 200 antal olika personer deltagit i någon form av ÖP-
aktivitet, till exempel möte, fokusgrupp, inskickad fråga, synpunkt 
(antalet mäts vid varje aktivitet, och sammamanställs efter samråds-
respektive utställningstidens slut)

§	att ingen överklagar ÖP för att de är missnöjda med förfarandet 
(mäts efter antagande)

Kommunikationsplanen är i första hand ett arbetsredskap för att öka dialogen och bredda 
delaktigheten i översiktsplaneringen. För att kunna bedöma hur kommunikationsarbetet lyck-
ats och hur det kan förbättras i den fortsatta samhällsplaneringen, behöver resultatet utvärde-
ras under resans gång och när projektet avslutas.

Det innebär att inte mer än cirka 40 perso-
ner kommer med synpunkter (konsultation) 
i normalfallet. 

Om vi med utökade dialoginsatser kan nå ut 
till tio gånger så många med information via 
hemsidan, engagera fem gånger så många 
att delta i någon aktivitet (konsultation, dis-
kussion eller inflytande) och fördjupa dialo-
gen med minst en prioriterad målgrupp, så 
har vi lyckats väl, med tanke på översikts-
planens abstrakta karaktär. 

I det fortsatta arbetet med mer konkreta och 
greppbara fördjupningar av översiktplanen 
bör det vara möjligt att engagera ännu fler.

Ett sätt att förbereda för utvärdering av pro-
jektet, är att bryta ner de syften med kom-
munika tionen som formulerades på sidan 
5 till konkreta och mätbara mål som sedan 
kan följas upp och utvärderas.

Tabellen nedan redovisar konkreta mål för 
kommunikationen i översiktsplanen. Även 
om målen är mätbara är de siffror som 
redovisas kvalitativa bedömningar av ett 
rimligt resultat. 

Som jämförelse kan nämnas att en traditio-
nell översiktsplaneprocess brukar locka max 
20 personer till samrådsmötet, och 50-60 
yttranden brukar komma in totalt varav 10-
20 från privatpersoner. 
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