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Uppdraget 
Inom ramen för remissförfarandet i samband med framtagandet av Skånes Regionala 
Utvecklingsstrategi 2030, har fyra samtalstillfällen för medborgare arrangerats. Samtalen har 
planerats och genomförts, samt avrapporteras härmed, av Reflekta 
Verksamhetsutveckling/Anna Ranger. 
 
I planeringen av upplägg och innehåll har ingått ett avstämningsmöte med två tjänstemän vid 
Region Skåne, Enhet för demokratiutveckling. Medborgarsamtalen har efter önskemål från 
Region Skåne tagit avstamp i två av remissförslagets fem prioriterade ställningstaganden: 
Framtidstro och livskvalitet, respektive Flerkärnighet. Med utgångspunkt i dessa teman har 
samtalen under utvecklats åt flera håll som på olika sätt har beröringspunkter även med övriga 
av de fem prioriterade ställningstagandena. 
 
Mötena har hållits kvällstid, 18.00-20.30  
Malmö 140226 (utgångspunkt flerkärnighet) 
Helsingborg 140227 (utgångspunkt framtidstro och livskvalitet) 
Kristianstad 140304 (utgångspunkt flerkärnighet) 
Ystad 140305 (utgångspunkt framtidstro och livskvalitet) 
 
Region Skåne har ansvarat för inbjudan/rekrytering till mötena. En återkoppling med 
sammanställningen av samtalen, till deltagarna, görs i samråd med uppdragsgivaren.  

Metod 

Utgångspunkter 
I valet av metod och upplägg av medborgarsamtalen är det perspektiven kunskapslogik samt 
individ och grupp som varit utgångspunkt. 

Livsvärld 

Utgångspunkten i upplägget av samtalen är att remissarbetet med medborgare bör ta sin 
utgångspunkt i upplevelsen av vardagslivet; i individens livsvärld. På så sätt skiljer sig 
remissarbetet med medborgarna från övrigt remissarbete, vilket på ett mer entydigt sätt kan 
fokusera de sakfrågeområden som remissinstansen ansvarar för eller driver. 
 
Utgångspunkten är att det är just kvalitet av en ”livsvärldslogik” som är förtjänsten i ett 
”remissamtal” med medborgare. ”Remissarbetet” med medborgare kan på så sätt påvisa hur 
olika sakfrågeområden utifrån en ”sakfråge/expertvärldslogik” är relevanta eller ickerelevanta 
för de kvaliteter som man som individ och medborgare värdesätter. En utgångspunkt i en 
”livsvärldslogik” ger också möjlighet att eventuellt upptäcka hur olika sakfrågeområden i 
samhällsplaneringen kan relatera till varandra på nya sätt. 

Samtalet som möjlighet till reflektion genom medvetet metodval 

Utgångspunkten i upplägget tar därmed sin utgångspunkt i varje deltagares personliga 
upplevelse. Samtidigt är utgångspunkten i metodvalet att livsvärldskunskap ibland är av en 
karaktär där erfarenhet och förtrogenhet ännu inte bearbetats och formulerats till medveten 
kunskap. Det är i bearbetandet av den oreflekterade upplevelsen som sammanhang mellan 
faktorer kan klarna och ställningstaganden göras. Samtalet som form är en möjlighet för en 
sådan bearbetning. Därför fokuserar ”remissarbetet” med medborgarna samtalet som metod. 
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Ett icke styrt samtal kan ta olika form beroende av en rad olika faktorer, som till exempel 
samtalsvana, språkfärdighet, makt, status, personlighet med mera. I ”remissamtalen” vet vi 
inte på förhand hur dessa och liknande påverkande faktorer kommer att göra sig påminda i 
grupperna. För att varje deltagare ska ha så likvärdigt utrymme som möjligt i samtalen, ges 
samtalen därför på förhand en form som växlar mellan inventering av erfarenheter i grupp, 
individuell reflektion samt åter arbete i grupp med analys och sortering av de erfarenheter och 
tankar som framkommit i det gemensamma arbetet. De huvudsakliga metoder för gemensamt 
arbete som använts i samtalen är Tankekarta (mindmap), Strukturträd, SWOTanalys samt 
kartmaterial för analys. En utförligare beskrivning av samtalens upplägg finns under rubriken 
Genomförande och resultat. 
 

 Exempel på en tankekarta (mindmap) 
 

 Exempel på ett strukturträd 
 

 Exempel på en SWOTanalys 
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 Exempel på att använda karta som stöd för samtalet 
 

Individen ges utrymme 

De utvalda temana för samtalen i kombination med metoderna som styr samtalens upplägg 
väljs/utformas på ett sådant sätt att det både garanterar att alla kommer till tals och finns 
utrymme för deltagarna att associera personligt och fritt kring samtalstemana. På så sätt 
garanteras att det som är viktigt för en individ/deltagare får utrymme i samtalet. Vid 
”remissamtalens” slut uppmanas deltagarna att på separata blad skriva ner tankar/åsikter som 
de upplever inte har fått utrymme att ventileras tillräckligt under kvällen. Detta borgar för att 
balansen säkras mellan gruppsamtalens styrande funktion å ena sidan och betydelsen av 
individens personliga å andra sidan. 
 
Materialet från samtalen sammanställs i löpande text och återkoppling av texten görs via e-
post till de deltagare som så önskar. 
 

Resultat 

Analys från två håll 
Det material som producerats vid medborgarsamtalen kan med fördel ställas samman på två 
skilda sätt. 
 
Det första sättet innebär att utgå från materialet i sig och lyfta fram de teman, tankekluster och 
resonemang som tycks vara bärande för deltagarna. På så sätt skapas ”nya” rubriker som blir 
stommen i ett sätt att beskriva viktiga perspektiv inför framtiden, sett ur deltagarnas 
synvinkel. 
 
Det andra tillvägagångssättet utgår istället från remissförslagets fem prioriterade 
ställningstaganden och sorterar materialet från medborgarsamtalen efter den struktur som de 
fem ställningstagandena representerar. 
 
Med dessa två olika sätt att bearbeta materialet från samtalen skapas en förståelse för hur väl 
de fem prioriterade ställningstagandena stämmer överens med det sätt på vilket 
samtalsdeltagarna upplever och strukturerar sin värld av viktiga frågor inför framtiden.  
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Tematisering av materialet 
Materialet från de två samtal som utgått från ställningstagandet framtidstro och livskvalitet 
ger underlag för att ställa samman materialet i fem olika teman som framför allt tycks viktiga 
för deltagarna: Betydelsen av barn och unga, Positiv hållning och delaktighet, Folkhälsa och 
välbefinnande samt Naturen. 
 
Materialet från de två samtal som utgått från ställningstagandet flerkärnig ortsstruktur ger 
underlag för att ställa samman materialet i fem olika teman som framför allt tycks viktiga för 
deltagarna: Betydelsen av fungerande kollektivtrafik, Miljöaspekter, Ett vardagspussel med 
livskvalitet, samt Naturen. 

Betydelsen av barn och unga 

Påfallande i materialet är att betydelsen av barn och ungas välmående lyfts fram för den egna 
livskvaliteten och upplevelse av framtidstro. Det är viktigt att påpeka att det inte primärt rör 
sig om egna unga släktingar. Snarare handlar upplevelsen om de ungas del och möjligheter i 
samhället på ett strukturellt plan, och också så som det kan komma till uttryck i möten med 
yngre i arbetsliv och vardag för att behålla ett framåtriktat förhållningssätt i livet. 
 
En upplevelse av att samhället fungerar för barn och unga inger deltagarna en upplevelse av 
generell trygghet av att samhället fungerar, att jag kan vara trygg därför att samhället 
fungerar; när jag ser att barn utvecklas i skolan, att ungdomar på ett självklart sätt blir 
delaktiga i samhället genom de möjligheter som en anställning ger och att de genom en bostad 
kan skapa sig ett hem. Därmed lyfts i materialet fram betydelsen av tidiga sociala 
investeringar i barn som har specifika utmaningar, betydelsen av en fungerande skola och 
fritid för barn och ungdomar. Några deltagare lyfter fram betydelsen av att få vara sig själv – 
oberoende av om vi är barn eller vuxna – och betydelsen av att mobbning i familjen, i skolan, 
på arbetsplatsen och på nätet, motverkas.  
 
Behovet av barn och ungas välmående - och deltagarnas konkreta upplevelse av det genom 
möten - uttrycks också i materialet i mer konkreta termer. Tex lyfts betydelsen fram av 
bostadsområden med blandade boendemiljöer (både vad gäller fysisk storlek och utformning 
samt olika upplåtelseformer). En annan grupp lyfter fram betydelsen av att utveckla 
samhällslivet så att unga attraheras av att delta aktivt politiskt i det demokratiska systemet. 
Några deltagare lyfter fram hotet som ligger i en allt mer liberal hållning till narkotika. Också 
i samband med kollektivtrafiken görs kopplingar till barn och ungas möjligheter: att priser, 
service, bemötande och tidtabeller riskerar att skapa ojämlikhet mellan barn som har tillgång 
till resurser jämfört med barn som inte har tillgång till resurser. 

Positiv hållning och delaktighet 

I gruppernas samtal om barn och ungas välmående som betydande för en egen upplevelse av 
livskvalitet och framtidstro, finns kopplingar till en annan aspekt som deltagarna lyfter fram 
som viktig. Det handlar om att uppleva sig som en del i samhällets både formella och sociala 
system och en möjlighet och upplevelse av att kunna påverka och att känna gemenskap. Några 
deltagare lyfter fram betydelsen av att det demokratiska systemet fungerar och inte urholkas 
genom kortsiktiga besparingar vilket ger en ökad maktkoncentration. Man lyfter fram en oro 
för hur sådana förändringar kan missbrukas i ickedemokratiska syften. 
 
En annan aspekt är att den offentliga retoriken är viktig för hur deltagarna upplever känslan av 
livskvalitet och framtidstro. Man lyfter fram betydelsen av att positiva nyheter lyfts fram, att 
det har skett fantastiska framsteg globalt inom många områden (tex folkhälsa, medicin och 
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miljö) men att detta dränks i det offentliga samtalet i vår iver att lyfta fram betydelsen av 
ytterligare förbättringar. Flera deltagare lyfter också på olika sätt fram betydelsen av ett 
långsiktigt perspektiv i det politiska ledarskapet, för att känsla av framtidstro ska infinn sig. 
 
Upplevelsen av att kunna påverka lyfts fram generellt som en viktig aspekt för livskvalitet och 
framtidstro. Det rör sig om allt från att i vård/omsorg själv få välja vad jag ska äta, till en 
upplevelse av att jag förmår och har utrymme att sätta mål och uppnå dem – att skapa 
förutsättningar för upplevelsen av att ha lyckats - i ett större livsperspektiv. Ur det uppstår den 
viktiga känslan av att få vara nöjd med den jag är och det jag har. 

Folkhälsa och välbefinnande 

En del av samtalen cirkulerar kring betydelsen av god sjukvård, framför allt för att en tilltro 
till fungerande sjukvård skapar en känsla av trygghet som är viktig för upplevelsen av 
livskvalitet och framtidstro. Men snarare än att fokusera på kvaliteterna i den medicinska 
vården, är det framför allt betydelsen av omvårdnadsperspektivet och den förebyggande och 
rehabiliterande vården som lyfts fram. 
 
Påtagligt är hur samtalen om livskvalitet och framtidstro kopplar till alla de olika aspekter 
som ligger i begreppet folkhälsa. En holistisk människosyn, att vara en del av ett sammanhang 
och betydelsen av att arbeta för att man som medborgare upplever sig som en del av samhället 
både formellt och socialt, lyfts fram. Att bemötas med respekt och bli sedd som individ, skydd 
mot missbruk av auktoritet och makt; betydelsen av en upplevelse av transparens i samhället 
som ökar en upplevelse av att kunna påverka och att drömma och sträva mot drömmar, att 
sätta mål och uppnå dem; att lyckas. 
 
Betydelsen av tillgång till fungerande kommunikationer för alla (både fysiskt och virtuellt) är 
viktiga för kontakt, gemenskap samt delaktighet, samt föreningslivets betydelse för 
sammanhang, gemenskap, trygghet och utmaning. Att motverka mobbning på alla plan och i 
alla sammanhang uppmärksammas i samtalen. Utbildning kring hälsa och förebyggande 
hälsovård samt uppmärksamhet på en allt liberalare narkotikasyn lyfts fram, liksom tillgång 
till ekologisk och giftfri mat.  
 
Ett varierat näringsliv som ger möjligheter för en diversifierad arbetsmarkand och en 
fungerande grundekonomi - både på ett personligt plan såväl som på ett samhälleligt plan - är 
viktigt för trygghet och därmed livskvalitet och framtidstro. 

Naturen 

Naturen är återkommande i deltagarnas samtal om vad som inger dem framtidstro och är 
viktigt för livskvaliteten. Att ge barn och ungdomar möjlighet att komma ut i naturen och 
skogen beskrivs som viktigt. Att kunna ta cykeln och ge sig ut längs havet eller till skogen 
beskrivs som viktigt också för upplevelsen av frihet. Att kunna odla och skörda är viktigt för 
några deltagare. 
 
Ett aktivt miljö- och klimatarbete och upplevelsen av att naturen och miljö värnas är viktigt 
för upplevelsen av livskvalitet och framtidstro. Eftersom barn och unga är viktiga för 
upplevelsen av livskvalitet och framtidstro är också upplevelsen av att lämna efter sig en bra 
miljö viktig. Tillgång till ekologiskt och giftfri mat framhålls på många sätt. Att 
kommunikationer är viktiga både för att alla ska kunna ta del av vistelse i naturen, men också 
att det är viktigt att de planeras på ett sätt så att betydelsen av att få ta del av naturen inte 
innebär att miljö belastas genom ökade utsläpp. 
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Påtagligt och återkommande i samtalen om kvaliteter i boendet är värdet av nära tillgång till 
naturområden, hav, strand, park eller grönområde. Detta gäller oberoende om du valt att bo på 
landsbygden eller i stan. Cykelslingor och promenadstråk som underlättar att nå upplevelser i 
de dessa områden värdesätts. 

Betydelsen av fungerande kollektivtrafik 

Då samtalen går vidare och fördjupas under kvällen ligger påtagligt fokus på 
kollektivtrafikfrågor. Deltagarna tycks ense om att en strategi om flerkärnighet står och faller 
med en fungerande kollektivtrafik. Det finns många erfarenheter bland deltagarna kring detta 
och ämnet väcker ett starkt engagemang. Man lyfter fram att kollektivtrafik som är dåligt 
genomtänkt och genomförd kommer att få konsekvenser för jämlikhet mellan olika 
inkomstgrupper och mellan människor med olika behov och förmåga, för barns möjligheter, 
och i förlängningen för upplevelsen av att vara en del av ett samhälle där varje individ är 
viktig och bemöts med respekt. Några konkreta exempel som lyfts fram är att huset blir 
svårsålt när det inte finns fungerande kommunikation till orten, att tillgängligheten försämras 
radikalt då busshållplatser längs landsvägen dras in, att tidtabeller inte är avstämda mot 
människors pendlande till gymnasium och arbetsplatser, att de tekniska lösningarna vid 
biljettköp är svåra, att bemötandet mot ungdomar kan vara omotiverats bryskt, att bemötande 
vid reklamation är utmanande för min tilltro till systemet som sådant och i förlängningen 
tilltron till att jag som medborgare är viktig i samhället. Prissättningen tas också upp och 
deltagare berättar – ur ett miljöperspektiv – att man många gånger tar bilen istället för bussen 
därför att kostnaden är densamma. Och i förlängningen blir det så att man kör till externa 
köpcentra och handlar därför där är parkeringen gratis. 

Miljöaspekter 

Ytterligare en aspekt av flerkärnighet och kollektivtrafik är hantering av avfall. En deltagare 
påpekar att hon saknar hämtning av grovsopor. För att köra iväg med sopor till sopstationen 
krävs bil och också en fysisk ork att bära och lyfta, som hon inte längre har. Flera deltagare 
uttrycker också behov av utveckling av återvinningssystemet på olika sätt för att på ett bättre 
sätt kunna bidra till ökad miljöhänsyn. Några deltagare uppmärksammade behovet att ta 
hänsyn till kommande stigningar av havsnivån vid planering och utbyggnad av nya områden, 

Ett vardagspussel med livskvalitet 

Det uttrycks en rädsla för att flerkärnighet och därmed ökad pendling ska öka stressen i 
vardagspusslet ytterligare. Samtidigt uttrycks strategins möjligheter genom att det gör det 
möjligt att bosätta sig på landsbygden där huspriserna är lägre än i stan. Samtalet fortsätter till 
en konklusion om att det beror på var i livet man befinner sig och vilka möjligheter till 
påverkan man har av sitt yrkesliv. Att barnen kan bli utsatta genom en ickefungerande 
kollektivtrafik är man överens om; att det ställer krav på föräldrarnas körförmåga både ur ett 
ekonomiskt perspektiv men även ett tids- och hälsoperspektiv. Den alltmer liberala retoriken 
om narkotika oroar och man ser en koppling till ökad kommunikation inte minst över Sundet. 
 
Tillgång till samhällsservice är en viktig aspekt för merparten av deltagarna för upplevelsen 
av kvalitet i boendet. En positiv upplevelse av gemenskap uppmärksammas också även om 
den formuleras på olika sätt beroende av om du föredrar att bo i stan eller på landsbygden. 
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Remissens fem ställningstaganden 

Sammanställningens struktur 

Avsnittet har en struktur som bygger på en genomgång av de fem prioriterade 
ställningstagandena. 
 
Under varje ställningstagande lyfts några meningar ut från beskrivningarna av delstrategierna. 
De meningar som valts ut och lyfts fram bedöms ha särskilda kopplingar till materialet från 
medborgarsamtalen. Dessa kopplingar belyses i texten och avslutas då det är befogat med 
rubrikerna Reflektion respektive Slutsats. 
 
Under rubriken reflektion presenteras reflektioner som är gjorda av samtalsledaren vid 
analysen av materialet. Dessa reflektioner har inte en sådan bärighet och konkret förankring i 
materialet från samtalen att de kan leda till någon form av slutsats eller förslag. 
Under rubriken slutsats presenteras förslag till tillägg och/eller modifieringar av 
delstrategiernas beskrivande texter, för att dessa i högre grad ska spegla det som framkom 
under medborgarsamtalen och finns dokumenterat i materialet.  

1. Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 

Två av de fyra medborgarsamtalen tog avstamp i denna delstrategi och samtalen utvecklades 
kring perspektiv som kan rubriksättas som Betydelsen av barn och unga, Positiv hållning och 
delaktighet, Folkhälsa och välbefinnande samt Naturen. Innan matchningen mot remissens av 
delstrategier påbörjas, måste ett resultat från samtalen lyftas upp, ett resultat som inte kopplar 
rakt av till någon av de fem prioriterade ställningstagandena och deras delstrategier. Det 
handlar om Betydelsen av barn och unga. 
 
Betydelsen av barn och unga som en viktig faktor för att samtalsdeltagarna ska uppleva 
livskvalitet och framtidstro är tydlig i materialet. Viktigt att notera är att det inte handlar om 
egna familjemedlemmar eller bekanta. Snarare talar materialet för att det är en allmän 
upplevelse av att barn och unga mår bra och har väl fungerande plats i samhällsgemenskapen, 
som är en viktig faktor för deltagarnas upplevelse av livskvalitet och framtidstro. 
 
Det här perspektivet går på tvärs de perspektiv som presenteras i remissmaterialet under de 
olika prioriterade ställningstagandena på så sätt att det anlägger ett uttryckligt barn- och 
ungdomsperspektiv på allt från kollektivtrafik, prioriteringar i välfärden, jämlikhet, tillgång 
till natur, tillgång till kultur, bra mat mm. Det här perspektivet går alltså på tvärs de 
sakområden som vi vanligtvis strukturerar våra samtal kring. 
 
Detta tar sig i materialet uttryck på till exempel följande sätt: 
Deltagarna lyfter fram betydelsen av en för ungdomarna fungerande kollektivtrafik, tex 
tidtabeller som är lagda efter gymnasieskolans dagsrytm, prissättning av kollektivtrafiken, 
bemötandet av ungdomar inom kollektivtrafiken, att kollektivtrafiken är utbyggd så att barn 
och ungdomar inte är beroende av föräldrar som av olika anledning inte har möjlighet att 
skjutsa (en jämlikhetsfråga). Deltagarna lyfter fram betydelsen av barns och ungas möjlighet 
att vistas i naturen. Ur ett perspektiv av möte och kontakt lyfter deltagarna fram betydelsen av 
kollektivtrafik för att kunna hälsa på barn och unga inom familjen och vänkretsen och 
fungerande IT som möjliggör att hålla kontakten då barn och unga av olika anledningar 
befinner på långa avstånd. Deltagarna lyfter fram betydelsen av att möta barn och ungdomar 
där man bor och av betydelsen att inom ramen för sitt arbete arbeta tillsammans med yngre 
som har en större förmåga och villighet till att tänka i nya banor. Deltagarna lyfter fram att 
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ett ickefungerande vardagspussel med alltför mycket stress drabbar barnen, och att vi ska 
prioritera skolan och utbildningen därför att det är barnen som är vår framtid och att varje 
barn ska ha lika chans i skolan vilket ställer krav på en bredd av tillgänglig yrkeskompetens. 
Deltagarna lyfter fram att samhället som system måste utveckla nya sätt som gör det attraktivt 
för ungdomar att ta del i samhällsbärande strukturer som tex i de politiska sammanhangen. 
Deltagarna lyfter fram upplevelsen av att tänka positivt och framåtriktat är en egenskap som 
tillhör ungdomen i stor utsträckning och som är viktig för hela samhället och att möjlighet till 
gemensamt arbete mellan generationer därför är viktigt. Deltagarna lyfter fram att en allt 
mer drogliberal hållning i samhället är ett stort hot för barn och ungdomar också på så sätt 
att deras föräldrar själva dras in i missbruk. Deltagarna lyfter fram att en bra barndom är 
viktig för utvecklingen resten av livet och att insatser ska göras för varje behövande barn för 
att underlätta en bra barndom. Deltagarna lyfter fram att vår allt sämre gemensamma 
kompetens till social kreativitet i samhället försämrar för barnens utveckling och möjlighet 
till gemenskap. Deltagarna lyfter fram betydelsen av att respektera varandra oavsett ålder, 
betydelsen av att motverka mobbning i skola, i familj och på nätet, att få vara sig själv och ha 
umgänge, att få sätta mål och att uppnå dem så att man får en känsla av att lyckas och 
betydelsen av att ha någon att prata med.  
 
Slutsats: Den framskjutande plats som barn- ungdomsperspektivet har i medborgarsamtalen, 
samt att deltagarna på flera olika sätt uttrycker att en viktig faktor för att uppleva livskvalitet 
och framtidstro för dem själva, är en upplevelsen av att barn och ungdomar har det bra i 
samhället, motiverar att detta perspektiv får ett tydligare genomslag i strategin som helhet. 
Förslag: En rubrik - Barns och ungas välbefinnande – infogas som delstrategi under det 
prioriterade ställningstagandet Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet. 
 
”Såväl det offentliga som den idéburna sektorn behöver möjliggöra för fler individer att 
utifrån egen förmåga nå självförverkligande.” Som strategi tycks ställningstagandet 
motsvara de aspekter som samtalsdeltagarna uttrycker som transparens, göra det möjligt att 
sätta mål och uppnå dem, möjlighet att påverka, ett demokratiskt system som fungerar, en 
långsiktighet ”i vad som gäller”. 
 
”Insatser bör göras för att öka medborgarnas samhällsengagemang och 
demokratiansvar.” Meningen motsvara inte det som framkommer vid samtalen. De 
samtalsämnen som framkommer ur ”Livskvalitet och framtidstro”, Betydelsen av barn och 
unga, Positiv hållning och delaktighet, Folkhälsa och välbefinnande samt Naturen, visar prov 
på ett stort engagemang i samhällsfrågor och väl utvecklad förmåga att se samband mellan 
olika aspekter som kan ses som ”kitt” mellan individ och samhälle. 
 
Strategin som den uttrycks i den här meningen förväxlar mål och medel. Samtalens innehåll 
visar att engagemanget redan finns, men uttrycker också på olika sätt att det som saknas är 
fungerande strukturer för detta engagemang att hitta fram. 
 
Detta tar sig i materialet uttryck på till exempel följande sätt: 
Deltagarna pratar till exempel om vikten av att utveckla de politiska formerna för en ökad 
attraktionskraft på unga. Deltagarna pratar om att man genom de erfarenheter man gör i 
samband med kollektivtrafiken – då den inte fungerar som den ska – gärna vill delge dessa 
erfarenheter för att som medborgare hjälpa till att förbättra ett gemensamt samhälleligt 
system, men att man inte bemöts på ett sätt som motsvarar denna vilja att hjälpa till att 
utveckla det gemensamma utifrån ett medborgarperspektiv. Deltagarna lyfter fram risken med 
att minska antalet politiker i förhållande till antal medborgare, därför att det kan medföra en 
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minskad nyansering av det samhälleliga samtalet. Deltagarna pratar om betydelsen av 
rättsäkerhet och lättförståelig information. En pensionerad kommunal tjänsteman uttrycker 
att hon gärna skulle vilja engagera sig politiskt men inte hittat en väg in i det systemet som 
känns bekväm för henne. En pensionerad lärare önskar en möjlighet att lönearbeta på timmar 
för att hon har mer kvar att ge. Deltagarna pratar om betydelsen av begriplighet och att 
kunna påverka för att känslan av livskvalitet och framtidstro ska infinna sig. 
 
Det är med andra ord inte en ökning av medborgarnas samhällsengagemang och 
demokritansvar som behövs. Det behöver utvecklas strukturer som möjliggör det 
samhällsengagemang och demokratiansvar som redan finns. 
 
Slutsats: Mot bakgrund av materialet som framkommit vid medborgarsamtalen finns det 
anledning att hävda att meningen bör ändras. Förslag: Meningen bör formuleras som Insatser 
bör göras för att möjliggöra medborgarnas samhällsengagemang och demokratiansvar. Det 
innebär en annan problemformulering samt kommer även att peka på andra typer av insatser. 
 
”En god hälsa ger bättre förutsättningar för ett gott liv för den enskilde.” För 
samtalsdeltagarna är en god hälsa viktigt för livskvalitet och framtidstro. Materialet från 
samtalen visar dock på komplexiteten i begreppet hälsa och deltagarna lyfter fram betydelsen 
av förebyggande arbete och ett holistiskt perspektiv på människan. 
 
”Utemiljön nära bostaden är betydelsefull för rekreation, trivsel i området och 
vardaglig fysisk aktivitet.” ”Närheten och tillgängligheten till grönområden, handel, 
service, kultur och transporter ska utvecklas – oavsett var man bor.” Meningarna lyfter 
fram möjligheterna till upplevelse av natur i den urbana/bebyggda miljön. Mot bakgrund av 
materialet från medborgarsamtalen bör naturens betydelse för livskvalitet och framtidstro 
lyftas fram mer än så. Det är påtagligt hur närhet och tillgång till natur är en väsentlig faktor 
för upplevelsen av livskvalitet och framtidstro. 
 
Detta tar sig i materialet uttryck på till exempel följande sätt: 
Det återspeglas när deltagarna beskriver kvaliteter (eller brist på kvaliteter) sitt boende. Det 
återspeglas när flera av deltagarna beskriver situationer och aktiviteter som de associerar till 
när de ska beskriva livskvalitet och framtidstro: jag ger mig ut längs havet; varje kväll när 
jag kommer hem från jobbet kan jag se skiftningarna i havet; jag ger mig ut i skogen, när jag 
får odla, jag har bra promenadstråk precis där jag bor; jag bor i ett område i Malmö men jag 
skulle vilja bo i Beddingestrand för där är lugnt och skönt och nära till hav och natur; mitt 
boende har inga kvaliteter – jag skulle vilja ha utsikt; det är viktigt att man med 
kollektivtrafik kan komma ut i naturen; det är viktigt att alla barn får chans att vara ute i 
naturen; det är viktigt att inte med privat bebyggelse bygga bort allas tillgänglighet att röra 
sig utmed stranden. 
 
Trygghet, eller brist på densamma, i samband med fysisk miljö och natur, var inget som togs 
upp som faktor av samtalsdeltagarna. 
 
Reflektion: Samtalskvällarna inleds med att varje deltagare väljer en bild av ca 25 möjliga. 
Bilderna varierar från en bild från en cockpit till julgranspynt, till mat, till indiskt landskap till 
ett fotavtryck i sanden till några bilder med påtaglig likhet med vyer och intryck från skånsk 
natur – och allt där emellan. Deltagarna valde bilder helt efter eget tycke för att enligt 
uppmaning ha som utgångspunkt vid den presentationsrunda som inledde kvällen. Mot 
bakgrund av vad som framkommit samtalen om betydelse av närhet till natur, är det i 
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efterhand intressant att notera att de tre bilder (två med ”skånskt” strandmotiv och en med en 
liten slingrande ”skånsk” väg mellan glesa buskage – alla kontemplativa och utan aktivitet) 
var mest attraktiva och valdes ut av deltagare vid alla fyra samtalskvällarna. Detta faktum kan 
naturligtvis bero på att deltagarna är ”fokuserade på Skåne” när de kommer till samtalen, eller 
på en mängd andra orsaker. Men det visar att dessa deltagare gör en koppling på ett personligt 
plan mellan sin bild av sig själv och de upplevelser som de tycker att dessa bilder står för – 
också i konkurrens med möjligheten att välja någon av alla de andra bilderna. 
 
Slutsats: Mot bakgrund av materialet finns det anledning att hävda att närhet och tillgång till 
natur bör ha en mer framskjuten plats än det ges i meningarna ”Utemiljön nära bostaden är 
betydelsefull för rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk aktivitet.” ”Närheten och 
tillgängligheten till grönområden, handel, service, kultur och transporter ska utvecklas – 
oavsett var man bor.” Förslag: Meningarna bör ges följande formulering ”Tillgång till natur 
och de upplevelser och aktiviteter som natur ger möjlighet till, är en avgörande faktor för att 
skåningarnas livsmiljöer ska medverka till upplevelse av framtidstro och livskvalitet.” 
 
”Alla människor ska ha tillgång till rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk 
aktivitet.” Med stöd i resultaten ovan kan meningen förtydligas och konkretisera genom att 
ordet natur tillåts konkretisera vilken typ av rekreation, trivsel och vardagligfysisk aktivitet 
det handlar om. Vidare ska vi bevara och utveckla natur- och rekreationsområden…” 
Meningen innehåller i sin fulla längd en mängd olika aspekter som handlar om att platsen 
Skåne ska må bra. Med stöd i materialet kan den inledande delen av meningen ges egen 
bärighet och med ett tillägg att dessa områden har påtalig betydelse för skåningarnas 
upplevelse av livskvalitet och framtidstro. 
 
Slutsats: ”Alla människor ska ha tillgång till rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk 
aktivitet.” Meningen kan göras mer explicit för att bättre motsvara den tyngd som 
medborgarsamtalen ger åt naturen som faktor för livskvalitet och framtidstro. Förslag: 
Meningen kan ges följande formulering: Alla människor ska ha tillgång till natur för 
rekreation, för trivsel i området och för vardaglig fysisk aktivitet. Meningen ”Vidare ska vi 
bevara och utveckla natur- och rekreationsområden…” kan med fördel delas så att värdet med 
bevarade och utvecklade natur- och rekreationsområden tydligare framstår som en bärande 
faktor för skåningarnas upplevelse av livskvalitet och framtidstro. Förslag: Meningen kan ges 
följande formulering: Vidare ska vi bevara och utveckla natur- och rekreationsområden så att 
en god tillgång till naturupplevelser och naturaktiviteter av olika typer säkerställs inför 
framtiden. 
 
”Att uppfylla en dröm kan vara att starta något eget, skapa ett kulturuttryck eller att 
uppfinna något nytt.” Medborgarsamtalen cirkulerade mycket kring möjlighet att påverka, 
en ekonomisk grundtrygghet, betydelsen av samarbete med yngre generationen därför att de 
är mer benägna till förändring, fokusera på möjligheter och framgångssteg, att få ett 
tillåtande samhälle där alla får plats, meningsfullhet i arbetet, frihet, oberoende, att ha roligt, 
att sätta mål, att uppnå dem; att lyckas, transparens, rättssäkerhet, varierande näringsliv, att 
våga. Alla dessa aspekter kan utöver att de har allmänmänsklig betydelse för livskvalitet och 
framtidstro, också ses ur ett perspektiv av förbättrat företagsklimat och främja innovation. I 
samtalen nämns dock spontant inte begreppen företagsklimat och innovation. 
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2. Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor 

 
”Utvecklingen måste bygga på ett tydligt strategiskt förhållningssätt till innovation där 
forsknings- och innovationsmiljöerna utgör viktiga grundelement.” samt ”För att 
åstadkomma detta behöver Skåne stimulera entreprenörskap och undanröja de hinder 
som företagen upplever.” I medborgarsamtalen lyftes inte tillväxt eller entreprenörskap fram 
på ett explicit sätt. Men de kvaliteter som av deltagarna lyfts fram som viktiga, som tex 
möjlighet att påverka, en ekonomisk grundtrygghet, betydelsen av samarbete med yngre 
generationen därför att de är mer benägna till förändring, fokusera på möjligheter och 
framgångssteg, att få ett tillåtande samhälle där alla får plats, meningsfullhet i arbetet, frihet, 
oberoende, att ha roligt, att sätta mål, att uppnå dem; att lyckas, transparens, skydd mot 
missbruk av auktoritet/makt, varierande näringsliv, att våga, kan sammantaget påstås ligga i 
linje med värden som är av betydelse för ett fungerande innovationsklimat och 
entreprenörskap. 
 
I kombination med deltagarnas betoning av satsning på skola och utbildning, kan delstrategin 
i en vidare bemärkelse ligga i linje med resultatet av samtalen. Samtalens fokus ligger dock på 
betydelsen av satsning på barn och unga, att de ges utrymme och goda förutsättningar genom 
utbildning och eventuellt individuellt stöd. Betydelsen av möjlighet och förmåga att sätta mål 
och att uppnå dem; att lyckas, kan i det perspektivet tolkas som en ståndpunkt från 
deltagarnas sida att en förmåga att leda sig själv i högre grad bör lyftas fram på olika sätt i 
samhället. En samverkande faktor för det är också att begriplighet och transparens och skydd 
mot missbruk av auktoritet/makt fokuseras. 
 
En annan aspekt relaterat till de två citerade meningarna ovan är deltagarnas fokus på 
förebyggande hälsoarbetet och folkhälsoaspekter, vilket ju ligger helt i linje med ”personlig 
hälsa” som ett av de tre innovationsområdena. 
 
”Gränshinder till Danmark bör minimeras”. Meningen är allmänt hållen. I samtalen fanns 
visst fokus på en oro för att en ökad drogliberalisering redan i dagsläget ger ökade negativa 
konsekvenser för unga och vuxna i Skåne. 
 
”Vi bör även säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning genom ett livslångt 
lärande.” Meningen ligger i linje med resultaten från samtalen. Dels i en uttryckt önskan att 
som pensionerad tjänsteman, lärare mm hitta nya former för en professionell roll i samhället, 
dock på andra premisser än heltidsarbete. Dels i mer vid betydelse av att livskvalitet och 
framtidstro uppstår när jag känner att jag kan sätta mål och uppnå dem, när jag vågar och har 
kraft att ta mig för det jag vill. Slutligen även i det som samtalen lyfter fram som betydelsen 
av att möta och arbeta tillsammans med unga därför att de har ett förhållningssätt som på ett 
påtagligare sätt än hos äldre är inriktat på utveckling och förändring. 

3. Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur 

 
Ställningstagandets rubricering uppfattas av samtalsdeltagarna som mycket svårbegriplig. Det 
framgår dock av materialet att det stora flertalet av deltagarna är nöjda med sin 
boendesituation ur ett tillgänglighetsperspektiv. Som kvaliteter i sitt boende lyfter deltagarna 
fram närhet till samhällsservice, närhet till natur och till kultur, och överlag lätthet att med 
kollektivtrafik förflytta sig dit man önskar. 
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”Att utveckla och genomföra och (sic!) den regionala transportinfrastrukturplanen och 
trafikförsörjningsprogrammet är av stor vikt, liksom att agera för ett 
infrastrukturpaket med ökad satsning på fler spår, nya stationer och utvecklade 
kollektivtrafikkoncept.” Meningen refererar till material som deltagarna inte självklart har 
tillgång till. Det är dock mycket tydligt i samtalen att kollektivtrafiken är något som berör, 
upprör och ger upphov till reflektioner. 
 
Detta tar sig i materialet uttryck på till exempel följande sätt: 
Bland annat lyfter deltagarna fram att det är viktigt att landsvägsbussarna har hållplatser 
längs vägen och inte enbart vid mer centrala angöringsställen (där redan tågen stannar. 
Tåget har i detta fall konkurrerat bort tillgängligheten istället för att öka den.) Det är viktigt 
att tidtabeller anpassas till vuxnas och barns scheman i arbetsliv och skola för att pendling 
ska fungera. Det är viktigt att kollektivtrafiknätet är finmaskigt och att nya lösningar 
utvecklas för tillgänglighet vad gäller både tid och plats. Det är viktigt att kollektivtrafiknätet 
är pålitligt på både kort och lång sikt. Dras en buss in kan en ”utflyttad” barnfamilj i ett slag 
få konkreta problem i vardagen som påverkar inte minst ekonomin. Behov av dubbelspår 
mellan Kristianstad och Hässleholm lyfts fram samt förslag om direktbuss från Näset till 
Köpenhamn. Deltagarna uppmärksammar att en tätorts attraktionskraft i mycket stor 
utsträckning är beroende av fungerande kollektivtrafik. Annars är det till exempel svårt att få 
sålt huset. Det är också av stor betydelse för jämlikhet och rättvisa mellan barn i samhället 
att kollektivtrafiken på landsbygden fungerar. Någon av deltagarna påpekar också ”att för 
mig som är pensionär fungerar vardagspusslet, men för barnfamiljer kan det vara 
annorlunda.” Även bra fungerande IT lyfts fram som viktigt möjlighet att hålla kontakt med 
nära och kära på långa avstånd. En av deltagarna berättar att hon har möjlighet att undvika 
pendlandet en dag i veckan och jobba hemifrån. 
 
Bemötandet inom kollektivtrafiken lyfts också upp som en mycket viktig faktor både i ett 
mindre och ett större perspektiv. Om inte ungdomar bemöts respektfullt inom kollektivtrafiken 
skapar det problem för både barn och vuxna. Om inte reklamationsärenden bemöts 
intresserat och respektfullt hotas i förlängningen tilltron till samhällssystemet i stort. 
Kollektivtrafiken är en konkret yttring av vårt gemensamma samhälle och jag vill som aktiv 
medborgare hjälpa till att förbättra detta system. Då vill jag bli bemött just som en aktiv 
medborgare som vill hjälpa till att förbättra en kollektiv nyttighet. Jag vill bli bemött med 
respekt och intresse. När detta fungerar blir det ett vardagligt exempel och en vardaglig 
upplevelse av att jag som individ är medborgare i ett samhälle som jag hjälper till att 
utveckla. 
 
Slutsats: Mot bakgrund av materialet finns det anledning att ytterligare poängtera betydelsen 
av fungerande kollektivtrafik för alla skåningar, avseende pris, tillgänglighet, pålitlighet och 
bemötande. ”Att utveckla och genomföra och (sic!) den regionala 
transportinfrastrukturplanen och trafikförsörjningsprogrammet är av stor vikt, liksom 
att agera för ett infrastrukturpaket med ökad satsning på fler spår, nya stationer och 
utvecklade kollektivtrafikkoncept.” Förslag: Meningen modifieras med ett tillägg: Att 
utveckla och genomföra den regionala transportinfrastrukturplanen och 
trafikförsörjningsprogrammet är av stor vikt, liksom att agera för ett infrastrukturpaket med 
ökad satsning på fler spår, nya stationer och utvecklade kollektivtrafikkoncept som på ett 
brukarvänligt sätt tillmötesgår skåningarnas behov av delaktighet i samhället. 
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”Vi behöver agera för ett ökat bostadsbyggande i Skåne med en blandad bebyggelse och 
olika upplåtelseformer.” Meningen rimmar väl med deltagarnas synpunkter. Några deltagare 
poängterar att det är anmärkningsvärt att så lite fokus läggs på risken med att bebygga i låga 
lägen som riskerar översvämmas vid en eventuell höjning av havsnivån. 
 
”Skånes miljö är hotad.” Det finns med tanke på det som framkommer i materialet ett stort 
engagemang för miljöfrågor hos deltagarna. Det tar sig uttryck i allt från uppfattningen att 
miljöfrågor bör stärkas upp juridiskt, till en önskan om att börja källsortera textilier och att 
giftfri mat ska vara en självklarhet inom skola och vård. Samtidigt ger deltagarna uttryck för 
en upplevelse och ibland frustration över att de strukturer som skulle möjliggöra för dem att i 
handling omsätta sitt miljöengagemang, inte står tillbuds. 
 
Slutsats: Mot bakgrund av materialet från samtalen finns det anledning att i remisstexten 
lägga till en mening om förbättrade samhälleliga strukturer som förutsättning för att 
skåningarnas miljöengagemang. Förslag: En mening med följande formulering läggs till i 
texten: Människors vilja att förändra sina handlingar på ett sätt som är gynnsamt för miljön, 
ska mötas upp av de samhälleliga strukturer som krävs. 

4. Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster 

 
”Skåne ska erbjuda en väl fungerande vård och omsorg som upplevs som välkomnande 
och har en utpräglad helhetssyn där individers samlade behov möts av flexibla 
tjänster.” I samtalen var betydelsen av en holistisk människosyn framträdande. Om det kan 
sägas motsvaras av ”helhetssyn där individers samlade behov möts…” är inte säkert. Bland 
annat genom tankeexemplet att en individ är mer än enbart ”behov”. Deltagarna lade generellt 
i samtalen stort fokus vid en positiv hållning och av att se möjligheter. Kanske finns här en 
skillnad i innebörden av ”helhetssyn där individers samlade behov möts…” och ”en holistisk 
syn på människan”. 
 
En annan aspekt som framkom tydligt i samtalen är betydelsen av omvårdnad som en annan 
kvalitet än medicinsk vård. I meningen ovan används ordet omsorg vilket inte kan sägas ha 
samma innebörd som omvårdnad. 
 
Deltagarna lyfter också upp betydelsen av att vara rädd om sjukvårdspersonalen och 
betydelsen av ett långsiktigt perspektiv i verksamheten. Deltagarna lyfter fram betydelsen av 
att i högre grad hämta inspiration för utveckling från utlandet och att inte låta utvecklingen av 
vården enbart styras av specialiserade medicinska perspektiv. 
  
Slutsats: Med ovan beskrivna synpunkter som grund kan det vara motiverat med en ändring 
av meningen. Förslag: Meningen kan ges följande formulering: Skåne ska erbjuda en väl 
fungerande vård och omsorg präglad av god omvårdnad. En holistisk syn på individens behov 
och möjligheter är utgångspunkten för verksamheten. 
 
”Den skånska skolan behöver utvecklas från förskola till gymnasieskola, våra barn ska 
ges lika förutsättningar att utvecklas och tillgodogöra sig kunskap.” och ”Skolan 
behöver även skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt 
uppmärksamma barn med särskilda behov tidigt.” Som tidigare påpekats visar materialet 
att ett barn- och ungdomsperspektiv är centralt för deltagarna oberoende av vilken sakfråga 
som diskusteras. Som grund för det ligger upplevelsen av betydelsen av en bra barndom, samt 
upplevelsen att hälsan hos samhällets barn och unga är en viktig påverkansfaktor på min egen 
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upplevelse av livskvalitet och framtidstro. Skola, utbildning och barnomsorg lyfts fram på 
flera och olika sätt i materialet. Det är allt från betydelsen av att mycket tidigt fånga upp barn 
som visar tecken på behov av stöd i någon form och att samhällsekonomiskt så ger denna 
form av insatser långsiktig utdelning, till att en brett sammansatt personalkompetens i 
skolmiljön är avgörande. En bra miljö och giftfri mat är andra perspektiv. 
 
Reflektion: Betydelsen av barns och ungas välbefinnande och roll i samhället upplevs av 
deltagarna inte enbart som en fråga om barnens rättigheter i sig, utan kan även beskrivas som 
en viktig faktor i det samlingsbegrepp som vi kallar folkhälsa, mer bestämt en viktig faktor 
för hur deltagarna själva upplever sitt eget välbefinnande. 
 
Skolfrågorna ges i remissmaterialet det samlade utrymmet av en av sex delstrategier under ett 
av fem prioriterade ställningstaganden. Jämfört med det utrymme som i samtalen ges frågor 
om barns och ungas möjligheter, utbildning, jämlikhet och hälsa samt att deltagarna lyfter 
fram dessa frågor som viktiga för den egna livskvaliteten och framtidstron, är utrymmet 
påfallande litet för dessa perspektiv i remissen. 
  
Slutsats: Den centrala plats som barn- och unga ges av deltagarna i medborgarsamtalen, inte 
minst vad gäller att lyfta fram skolan, motsvaras inte av dispositionen av och utrymmet för, 
dessa frågor i remissmaterialet. Därför föreslås på annan plats i denna rapport att ett barn- och 
ungdomsperspektiv ges en egen delstrategi under det prioriterade ställningstagandet Skåne 
ska erbjuda framtidstro och livskvalitet. 

5. Skåne ska vara en globalt attraktiv region 

Att Skåne är ett geografiskt tillväxtområde, med utbildning och ESS, ger framtidstro för några 
av deltagarna i samtalen. Ett varierat näringsliv är en faktor som lyfts fram för att uppleva 
framtidstro, och ”att vi får ett tillåtande samhälle där alla får plats”. Närhet till Köpenhamn 
omnämns av någon som positivt. En av deltagarna jobbpendlar till Köpenhamn. Även turism 
omnämns i något sammanhang. Generellt kan sägas att perspektivet inte berördes i samtalen 
(vilket eventuellt kan bero på att samtalen tog sin utgångspunkt i mer näraliggandefrågor 
inom ramen för deltagarnas vardagsliv). 
 

Sammanställning av slutsatser och förslag 
Vi är vana vid att slutsatser ska grundas på statistik och representativitet. Medborgarsamtalen 
fyller inget av dessa kriterier. Värdet i medborgarsamtalen är samtalet som metod för att 
klargöra och förtydliga upplevelser, erfarenheter och åsikter, relaterat till remissförslaget. På 
så sätt kan vi få en uppfattning av hur väl remissmaterialets sätt att förstå, sortera och 
presentera olika sakfrågor, behov, utmaningar och målsättningar har relevans för det sätt som 
samtalsdeltagarna uppfattar, tolkar, hanterar och påverkar sin vardagliga verklighet och hur de 
menar att remissens förslag kommer att påverka de kvaliteter som är viktiga utifrån deras 
perspektiv. En sådan kvalitativ metod är vanlig då vi vill få ökad kunskap om för varför 
människor tycker, tänker och agerar som de gör. 
 
Resultaten bör ses som riktningsvisare för var det tycks finnas likheter och skillnader mellan 
remissförslagets formuleringar jämfört med deltagarnas sätt att lyfta fram viktiga perspektiv. 
Om dessa likheter och skillnader kan bedömas rimliga kan det motivera ändringar i 
remisstexten enligt förslagen nedan. 
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(Slutsatserna är en sammanställning av de slutsatser som presenteras löpande i den 
redovisande texten under rubriken Sammanställning utifrån remissens fem 
ställningstaganden.) 
 
Slutsats 1: Den framskjutande plats som barn- ungdomsperspektivet har i 
medborgarsamtalen, samt att deltagarna på flera olika sätt uttrycker att en viktig faktor för att 
uppleva livskvalitet och framtidstro för dem själva, är en upplevelsen av att barn och 
ungdomar har det bra i samhället, motiverar att detta perspektiv får ett tydligare genomslag i 
strategin som helhet. Förslag: En rubrik - Barns och ungas välbefinnande – infogas som 
delstrategi under det prioriterade ställningstagandet Skåne ska erbjuda framtidstro och 
livskvalitet. 
 
Slutsats 2: ”Insatser bör göras för att öka medborgarnas samhällsengagemang och 
demokratiansvar.” Mot bakgrund av materialet som framkommit vid medborgarsamtalen 
finns det anledning att hävda att meningen bör ändras. Förslag: Meningen bör formuleras 
som Insatser bör göras för att möjliggöra medborgarnas samhällsengagemang och 
demokratiansvar. Det innebär en annan problemformulering samt kommer även att peka på 
andra typer av insatser. 
 
Slutsats 3: Mot bakgrund av materialet finns det anledning att hävda att närhet och tillgång 
till natur bör ha en mer framskjuten plats än det ges i meningarna ”Utemiljön nära bostaden 
är betydelsefull för rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk aktivitet.” 
”Närheten och tillgängligheten till grönområden, handel, service, kultur och transporter 
ska utvecklas – oavsett var man bor.” Förslag: Meningarna bör ges följande formulering 
”Tillgång till natur och de upplevelser och aktiviteter som natur ger möjlighet till, är en 
avgörande faktor för att skåningarnas livsmiljöer ska medverka till upplevelse av framtidstro 
och livskvalitet.” 
 
Slutsats 4: ”Alla människor ska ha tillgång till rekreation, trivsel i området och 
vardaglig fysisk aktivitet.” Meningen kan göras mer explicit för att bättre motsvara den 
tyngd som medborgarsamtalen ger åt naturen som faktor för livskvalitet och framtidstro. 
Förslag: Meningen kan ges följande formulering: Alla människor ska ha tillgång till natur för 
rekreation, för trivsel i området och för vardaglig fysisk aktivitet. Meningen ”Vidare ska vi 
bevara och utveckla natur- och rekreationsområden…” kan med fördel delas så att värdet 
med bevarade och utvecklade natur- och rekreationsområden tydligare framstår som en 
bärande faktor för skåningarnas upplevelse av livskvalitet och framtidstro. Förslag: 
Meningen kan ges följande formulering: Vidare ska vi bevara och utveckla natur- och 
rekreationsområden så att en god tillgång till naturupplevelser och naturaktiviteter av olika 
typer säkerställs inför framtiden. 
 
Slutsats 5: Mot bakgrund av materialet finns det anledning att ytterligare poängtera 
betydelsen av fungerande kollektivtrafik för alla skåningar, avseende pris, tillgänglighet, 
pålitlighet och bemötande. ”Att utveckla och genomföra och (sic!) den regionala 
transportinfrastrukturplanen och trafikförsörjningsprogrammet är av stor vikt, liksom 
att agera för ett infrastrukturpaket med ökad satsning på fler spår, nya stationer och 
utvecklade kollektivtrafikkoncept.” Förslag: Meningen modifieras med ett tillägg: Att 
utveckla och genomföra den regionala transportinfrastrukturplanen och 
trafikförsörjningsprogrammet är av stor vikt, liksom att agera för ett infrastrukturpaket med 
ökad satsning på fler spår, nya stationer och utvecklade kollektivtrafikkoncept som på ett 
brukarvänligt sätt tillmötesgår skåningarnas behov av delaktighet i samhället. 
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Slutsats 6: Mot bakgrund av materialet från samtalen finns det anledning att i remisstexten 
lägga till en mening om förbättrade samhälleliga strukturer som förutsättning för att underlätta 
skåningarnas miljöengagemang. Förslag: En mening med följande formulering läggs till i 
texten: Människors vilja att förändra sina handlingar på ett sätt som är gynnsamt för miljön, 
ska mötas upp av de samhälleliga strukturer som krävs. 
 
Slutsats 7: Mot bakgrund av materialet från samtalen finns det anledning att modifiera 
meningen ”Skåne ska erbjuda en väl fungerande vård och omsorg som upplevs som 
välkomnande och har en utpräglad helhetssyn där individers samlade behov möts av 
flexibla tjänster.” Förslag: Innebörden kan formuleras som följande två meningar: Skåne 
ska erbjuda en väl fungerande vård och omsorg präglad av god omvårdnad. En holistisk syn 
på individens behov och möjligheter är utgångspunkten för verksamheten. 
 
Slutsats 8: Den centrala plats som barn- och unga ges av deltagarna i medborgarsamtalen, 
inte minst vad gäller att lyfta fram skolan, motsvaras inte av dispositionen av och utrymmet 
för, dessa frågor i remissmaterialet. Därför föreslås på annan plats i denna rapport att ett barn- 
och ungdomsperspektiv ges en egen delstrategi under det prioriterade ställningstagandet 
Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet (se slutsats 1). 
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Bilaga. Redovisning av material och genomförande 

Helsingborg, Framtidstro och livskvalitet 

Vad är framtidstro för dig? 

Kvällen inleds med en smörgås och en kort presentationsrunda inklusive kort information om 
arbetet med Regionala utvecklingsstrategin. Därefter arbetar deltagarna i grupper om fyra. 
Varje grupp skriver/antecknar/ritar på ett gemensamt stort ark samtidigt som man samtalar. 
Grupperna instrueras och uppmanas att skriva ner sina reflektioner i formen av en 
”tankekarta” (mindmap) där ordet framtidstro för mig är utgångspunkten. På så sätt kan en rad 
olika infallsvinklar/synpunkter/upplevelser inventeras utan att nödvändigtvis relatera linjärt 
eller logiskt till varandra. Gruppen kan också gemensamt fortsätta och nyansera arbetet 
genom att under inventerade infallsvinklar/synpunkter/upplevelser göra ytterligare, allt mer 
förfinade och konkretiserande tillägg. 
 
De tankekartor som grupperna producerade lyfte fram följande aspekter som viktiga för 
framtidstro för mig: 

Grupp x 

Framtidstro för mig: 
Tillgång till hav/natur 

• Allemansrätten 
• Fungerande energiförbrukning 

Positivt tänkesätt 
• Betydelsen av att fokusera på möjligheter och framgångsteg vad gäller hållbar 

utveckling, jfr tex Hans Rosling 
• Respekt för varandra oavsett ålder 

Att möta unga 
• Som ung har man ofta ett annat förhållningssätt som innebär som innebär större 

acceptans och lust för förändring 
• Hur gör man det mer attraktivt för ungdomar att engagera sig politiskt 

Skola och ungdom är framtiden 
• Vi måste satsa mer på dem eftersom dom har genomgående mer positivt inställning 

En trygg ekonomi 
• Politiker med långsiktiga planer och valda på 8 år eller längre för att kunna ta ansvar 

för genomförande. Om man inte lyckas ska man ta konsekvenserna och avgå 
• Opolitiskt vald sjukvårdsminister på 10 år? 

Stimulans inom näringslivet 
Sjukvården 

• Bli sedd som individ 
• Administration som kan se ekonomin 

Grupp Y 

Framtidstro för mig: 
Hälsa och sjukvård 
Arbeta för demokratin 
Livskvalitet 

• Välfärd 
Lika rätt till trygghet 
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Bibehållande av natur 
• Klimatperspektiv 

Geografiskt tillväxtområde 
• ESS 
• Utbildning 
• Arbetstillfällen 

Grupp Z 

Framtidstro för mig: 
Ett varierande näringsliv 
En levande demokrati 
Att mina barnbarn får en bra utbildning 
Att vi får ett tillåtande samhälle där alla får plats 
Att inte glömma bort medmänskligheten 
Att få adekvat hjälp i rätt tid 

• Sjukvård 
• Avkommersialisera sjukvården. Sjukdomsbehandling utan att sjukdomar blir big 

business 
• Se till enskild individ 

o Minska klyftor 
o Se helheten, holistisk syn 
o Bra äldrevård 
o Vara rädda om välutbildad sjukvårdspersonal 

Att vi efterlämnar en bra miljö 
• Minska resursslöseri 
• Mat som är väl kollad och utan antibiotika, giftfri mat 
• Mindre plast 
• Kemikaliefritt vatten 
• Tillgång till ekologisk mat (ej subsidier till kommersiellt jordbruk) 
• Giftfritt trädgårdsland 
• Cykelvägar 
• Kollektivtrafik 

Holistisk människosyn 
• Konkreta satsningar på folkhälsa 
• Förebyggande hälsovård 
• Tid till patienten 
• Långsiktigt tänkande inom vården 

Rättssäkerhet 
• Skydd mot missbruk av auktoritet/makt 
• Reduktion av fullmäktige ger maktförskjutning. Små partier åker ut vilket ger stor 

makt till få partier. 
• Respekt för allmän egendom 
• Politikerförakt 

Utbildningsalternativ 
• Arbetstillfällen 
• Integration 
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Då gruppdiskussionerna efter ca 40 minuter börjar avta, beskriver grupperna i tur och ordning 
för varandra hur man resonerat. Det resulterar att några frågetecken rätas ut och att några 
grupper gör förtydliganden och utvecklingar. 
 
Därefter får deltagarna uppgiften att individuellt fundera en stund på vilka tre aspekter de 
främst associerar till för att beskriva livskvalitet. Därefter samlar vi allas tankar på ett 
gemensamt blädderblocksark: 
 
frihet,   natur,   närhet,   att ha roligt med eller utan droger,   hälsa,   kondition,   möjligheter, 
frihet,   tro,   inkomst,   valfrihet,   familjen,   naturen,   trygghet,   meningsfullhet i arbetet, 
hälsa,   glädje,   vara frisk,   bra ekonomi,   samvaro med andra,   hälsa,   natur,   familj, 
frihet,   god hälsa,   oberoende,   uppleva meningsfullhet i livet i samhället i familjen,   frihet, 
möjlighet att påverka 
 
Därefter jobbade deltagarna i nya gruppkonstellationer om fyra. Uppgiften för gruppen var att 
skapa ett tema genom att välja ut några av orden ovan. Steg två var att samtala kring vad som 
behövs för att temat ska uppstå. Steg tre var att samtala kring vilka åtgärder som ytterligare 
skulle kunna utveckla förekomsten av temat. 

Grupp A 

Tema Gemenskap 
Vad som behövs för att temat ska uppstå, samt därunder åtgärder för att ytterligare åtgärder 
som skulle kunna utveckla temat: 
Facebook(o)beroende 

• Bredbandsutbyggnad 
• Teknik kontra gemenskap 

Integration och Respektera varandra 
• Utveckla turism 
• Goda exempel 
• Teknik 

Ingen mobbning 
• Skolan 
• Arbete 
• Familj 
• På nätet 

Vara sig själv 
• Tillåtande klimat 
• Grundtrygghet 
• Föräldrar ansvar 
• Internet under ansvar 

Ha umgänge 
• Familj 
• Socialt 
• Idrotten 
• Förening 
• Arbetskamrater 

Grupp B 

Tema Folkhälsa 
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Vad som behövs för att temat ska uppstå, samt därunder åtgärder för att ytterligare åtgärder 
som skulle kunna utveckla temat: 
Bra sjukvård 

• Förebyggande 
• Rehabilitering 
• Rätt och tillgänglig vård 

Bra boende 
Bra arbetsliv 

• Varierande näringsliv 
• Fortbildning 
• Flexibelt 

Ekologisk mat 
• Omfördelning av resurser till lokala lantbruket 
• Premiera det närodlade. 

Bra skola 
• Kompetenta lärare 
• Uppdaterade läromedel 
• Fånga upp barn som behöver hjälp redan i förskolan 

Bra kollektivtrafik 
• Anpassa efter behov 
• Attraktiva priser 
• Lättillgänglighet vad gäller 

o Biljettköp 
o Stationer 
o Hållplatser 

Demokrati 
• Information innan beslut 
• Lättförståelig information 
• Dialog 
• Möjlighet till påverkan 

Kultur 
• Över hela Skåne 
• Billig så att alla kan ta del av den 
• Kultur på recept 

Bra miljö 
• Se kollektivtrafik! 
• Minska transporter av sjuka 
• Minska transporter av varor 
• Utbyggnad av tågtrafiken 

 

Grupp C 

Tema Välbefinnande 
Vad som behövs för att temat ska uppstå, samt därunder åtgärder för att ytterligare åtgärder 
som skulle kunna utveckla temat: 
Meningsfullhet, glädje, att ha roligt, tro 

• Positiv inställning, att även se små framgångar 
• Att trivas i omgivningen 
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• Att sätta mål, att uppnå dem; att lyckas 
Miljö 

• Strikta regler om återvinning 
• Strategisk miljöpolitik 
• Strikta regler om vad som får komma in i landet 
• Skadestånd mot individ 
• Starka miljöstraff 

Hälsa 
• Inte bara röra sig om medicin/sjukvård 
• Holism 
• Mindre gifter 
• Näringsundervisning i skolan 
• Förebyggande hälsovård: Friskvårdare 
• Mera motionerande 
• Jämföra och inspireras av medicinska förhållningssätt och lösningar utomlands, tex i 

Tyskland 
• Behandling av sjukdom utan medicin 

Frihet 
• Demokrati 
• Möjlighet att påverka 
• Självbestämmande 
• Respekt för olika åsikter och värderingar 
• Yttrandefrihet 
• Transparanse 
• Skydd för minoritet. 

 
Vid mötet i Helsingborg inkom individuella synpunkter från en person: 
 
1) Mycket trevligt. Trevlig inbjudan. Bra att bli uppringd dagen innan och bli påmind. 

Ystad, Framtidstro och livskvalitet 

Vad är framtidstro för dig? 

Kvällen inleds med en smörgås och en kort presentationsrunda inklusive kort information om 
arbetet med Regionala utvecklingsstrategin. Därefter arbetar deltagarna i grupper om tre. 
Varje grupp skriver/antecknar/ritar på ett gemensamt stort ark samtidigt som man samtalar. 
Grupperna instrueras och uppmanas att skriva ner sina reflektioner i formen av en 
”tankekarta” (mindmap) där ordet framtidstro för mig är utgångspunkten. Det ger per grupp 
följande huvudrubriker med underaspekter: 

Grupp x 

Framtidstro för mig: 
Lämpligt boende 

• Närhet till service 
• Integrerade bostadsområden 

o Hyresrätt/bostadsrätt/självägande 
o Ung/gammal 
o Stora/små bostäder 
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o Familjehus/flerfamiljshus 
o Ger mindre klyftor 

Sjukvården 
• Omvårdnaden inom vården 

Kommunikation 
• Är gratis ett alternativ? 
• Kompletteringstrafik 
• Är en jämlikhetsfråga, ger mindre klyftor 
• Miljövinst 

o Inget behov av bil, ingen försäkring mm 
� Slopade reseavdrag ger vinst för staten 
� Mindre import 

Samma möjligheter för allas ungar 
• Möjlighet till skog och land 

o Kollo 
o Fritidsgårdar 

• Många bra vuxna omkring ungarna i skolan, i förskolan, på fritiden 
• Träffpunkter över gränser 

Arbete 
• Ger hälsa 

Värdera olikheter 
• Tex estetik, kultur, konstnärlighet 

Grupp Y 

Framtidstro för mig: 
God vård till alla 
Bostad till alla 
Fungerande kommunikationer 
Arbete till alla 

• Ungdomarna 
• Ekonomisk trygghet 

God utbildning 
God livsmiljö 
Lika värde 

• Samtal om värdegrund 
o I hemmet 
o I skolan 
o På arbetsplatsen 

• Tolerans och respekt 
• Noll översitteri - bemötande 

Trygghet 
• Betydelsen av en bra barndom 

o Sociala investeringar riktade till individer i ett tidigt skede, redan från 3 
månaders ålder 

o Psykologiskt – jag får det stöd som just jag behöver 
• Någon att prata med 

o Det sociala livet, att hjälpas åt 
� Kanske har vi blivit sämre på ”social kreativitet”; vi och även barn och 

ungdomar förlitar oss på att möten ska ske via redan etablerade 
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strukturer och rollfördelningar. Jfr förr när vi samlades vid 
fotbollsplanen och spontan aktivitet uppstod 

� Kanske är mänskliga statusmarkörerna idag mer av karaktären dyra 
prylar och kläder, än det var förr. Det gör att tex ungdomars 
statusmarkering blir helt beroende av (föräldrarnas) ekonomiska 
situation 

Grupp Z 

Framtidstro för mig: 
Någon som tar ansvar för framtiden. Inget mandatperiodtänkande 
Ett liv efter 65 år 
Ta vara på vår miljö 

• Ta tillvara våra barn 
Vara rädda om välfärd, inget kasino 

• Inte sälja ut på ett ansvarslöst och ogenomtänkt sätt 
• Bra utbildningsmöjligheter 

o Ta tillvara våra barn 
Bra kollektivtrafik i hela Skåne 
Övertro på tekniken, istället för att tanken på människan 
Skåne är fortfarande delat i öst och väst, det försämrar offentlig service och lika 
möjligheter 

• Prioritera regionalt och inte kommunalt 
• Dela Skåne från öster till väster i tre delar 
• Slopa kommungränser, större kommuner 

 
Då gruppdiskussionerna efter ca 40 minuter börjar avta, beskriver grupperna i tur och ordning 
för varandra hur man resonerat. Det resulterar att några frågetecken rätas ut och att några 
grupper gör förtydliganden och utvecklingar. 
 
Därefter får deltagarna uppgiften att individuellt fundera en stund på vilka tre aspekter de 
främst associerar till för att beskriva livskvalitet. Därefter samlar vi allas tankar på ett 
gemensamt blädderblocksark: 
 
ekonomisk trygghet; inte stå i skuld,   nöjd med den jag är och det jag har,   blir jag gammal 
eller sjuk så finns det omsorg och vård – att slippa oroa sig för det,   svepa ut i naturen med 
kikaren,   att familjen får vara frisk,   att våga,   att kunna kommunicera på alla sätt som är 
möjliga,   att kunna odla,   att skämma bort sina närstående,   frisk,   natur,   barn och 
barnbarn,   ansvar,   harmoni,   känna sig nöjd med livet,   att man duger; att man är bra som 
man är,   att mina barn mår bra,   att mina barn gör något kul tillsammans,   att jag kan och 
orkar; har kraft att göra det jag vill den dagen,   känna tacksamhet och kärlek till livet,   ta 
cykeln och dra längs havet,   att känna glädje när jag vaknar,   veta att barn och barnbarn 
har det bra, à la carte – att min mat är färsk och att jag kan välja,   frisk,   bra sjukvård om 
jag blir sjuk,   att jag kan (göra det jag vill) 
 
Därefter jobbade deltagarna i nya gruppkonstellationer om tre. Uppgiften för gruppen var att 
skapa ett tema genom att välja ut några av orden ovan. Steg två var att samtala kring vad som 
behövs för att temat ska uppstå. Steg tre var att samtala kring vilka åtgärder som ytterligare 
skulle kunna utveckla förekomsten av temat. 
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Grupp A 

Tema Hälsa 
Vad som behövs för att temat ska uppstå, samt därunder åtgärder för att ytterligare åtgärder 
som skulle kunna utveckla temat: 
Bra sjukvård 

• Förebyggande arbete både i skola och på arbetsplatser, och i samhället i övrigt 
• Bra giftfri mat på sjukhus och vårdboenden 

Trivsamt arbete 
• Se individen 
• Öppet klimat 
• Se allas möjligheter; tänk utanför boxen 

Bra fritid 
• Naturmöjligheter 
• Föreningsengagemang 

Bra skola 
• Hindra mobbning och tidig press 
• Minst två lärare per klass 
• Kurator 
• Speciallärare 
• Bra utemiljö på/vid skolan 
• Giftfri god mat 

Kultur 
• Värna bibliotek 
• Lättillgänglig kultur 
• Billigt 

Balans jobb/fritid 
• Halva befolkningen arbetar ihjäl sig 
• Halva befolkningen känner sig obehövd 

Natur 

Grupp B 

Tema Trygghet 
Vad som behövs för att temat ska uppstå, samt därunder åtgärder för att ytterligare åtgärder 
som skulle kunna utveckla temat: 
Upplevelse av kärlek 

• God familj 
Grundekonomi 
Alla möjligheter till god utbildning 
Slippa oroa mig för sjukvård och omsorg 
Frihet att nå mina egna drömmar 
Självförtroende 
Nöjd med mig själv 

Grupp C 

Tema Familjen/Gemenskap 
Vad som behövs för att temat ska uppstå, samt därunder åtgärder för att ytterligare åtgärder 
som skulle kunna utveckla temat: 
Kontakt 
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• Ger trygghet 
Frisk 

• God miljö 
• God sjukvård 

Kultur 
Friskvård 
Arbete 
Miljö 
 
Från deltagarna i Ystad inkom individuella synpunkter från tre personer: 
 

1) Gratis kollektivtrafik i Skåne! Alternativt billig som sommarkortet. Detta ger 
jämlikhet i samhället (även fattiga kan resa). Det är också bra ur miljösynpunkt. Slippa 
de krångliga betalautomaterna. 

2) Bättre omvårdnad inom hela sjukvården. Man har tappat tid till omvårdnad. Patienten 
ses som en kostnad och personal går på knäna! ”Medicinskt färdigbehandlad” är inte 
korrekt. Man måste se HELA människan. 

3) Jag tycker att det finns suboptimering i samhället för närvarande. Välfärden ska vara 
bekostad av skattemedel och inte köpas genom privata försäkringar. 

4) Att poliser och läkare verkligen inser sina begränsningar och inte uttalar sig helt 
utanför kompetensområdet. 

 

Kristianstad, Flerkärnig ortstruktur 

Varför bor du där du bor? 

Kvällen inleds med en smörgås och en kort presentationsrunda inklusive kort information om 
arbetet med Regionala utvecklingsstrategin. Därefter arbetar deltagarna i grupper om fyra. 
Varje grupp skriver/antecknar/ritar på en gemensam karta samtidigt som man samtalar. 
Grupperna instrueras och uppmanas att skriva ner sina erfarenheter, tankar och reflektioner 
kring frågorna Var bor du? Varför bor du där? Vilka kvaliteter tycker du att du har i ditt 
boende? Vilka kvaliteter saknar du? Fungerar ditt vardagspussel för dig där du bor? Vad beror 
det på? Det som är viktigt för att ditt vardagspussel ska fungera, hur belastar det miljön? 

Grupp x 

Vä 
Nära till Kristianstad 
Nära till havet!!! 
Bra bussförbindelser. Bussarna går ofta och även sent på kvällen. Men resan Vä Kristianstad 
tar tid; 30 min fast det bara är en mil. 
0-9 skola, tre dagis och vård/omsorgsboende finns och vårdcentral 
Bibliotek, affär, pizzerior, Preem mack finns 
Fin natur och strövområde. 
Det finns tennishall och träningsmöjligheter i Öllsjö-Livius. 
Väbad utomhus 
Farlig Mansdalaväg; cykelväg till Ovesholm + ta buss 
Det behövs fler (mark)lägenheter! 
Samlingslokal finns att hyra 
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Fjälkinge 
Med motorväg är det nära till Kristianstad. Det har gett fler inflyttningar. Det har också blivit 
säkrare i trafiken. 
Stort vård/omsorgsboende 
0-9 skola, sporthall och ny fotbollsplan 
Billigt boende 
Bra med strövområden 
Lagom 
Pågatågstrafiken dåligt synkad med gymnasiet 
Saknar bussar på helger 
Mycket barnvagnar på bussarna 
Fattas marklägenheter som alternativ 
Affären brann! Men uppbyggd igen 30 april 2014 ☺ 
Mycket natur 
Nära till allt – till Kristianstad, till arbetet 
Lugnt 
Tåg funkar ej 
 
Lönsboda 
Trafiken i stan är ett minus 
Saknar direkttrafik till Kristianstad pga sjukhus och gymnasium 
Svårt att sälja huset 
Lugnt och skönt 
Bra med affärer 
Bra service 
Vårdcentral finns 
2,5-mil-by 
 
Kristianstad 
Närhet, tillgänglighet 
Sociala relationer 
Service 
Kommunikationer 
 

Grupp Y 

Fjälkinge 
Nära till naturen och havet 
Konstrundan 
Bäckaskogs slott 
Ivö 
Fjälkinge Backe 
Kristianstad 
Museet i Kristianstad 
Åhus 
 
Kristianstad 
Lagom stor stad 
Saknar torghandeln 
Saknar Domushuset 
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C4-shopping 
Bra cykelvägar 
Naturum 
 
Gringelstad 
Två bilar är ett måste 
Ingen affär 
Frihet 
Sammanhållning på ett annat sätt än i stan. Behöver bry sig om varandra mer. 
 
Vilan Öllsjö 
Nära till matbutiker 
Kan cykla överallt 
Tidsbesparande alla butiker nära 
Bussförbindelser bra 
Gemenskap i området 
 
Kommentar om miljöaspekter 

• Hämtning av grovsopor är bra eftersom egen transport kräver både ork, förmåga och 
bil. 

• Det borde vara enklare att transportera sig närmare stan med cykel och buss 
• Ta bort källsorteringsstationer 

 

Grupp Z 

Näsby 
Bra kollektivtrafik, bussarna tar oss till stan och sjukhus mm 4 ggr i timmen. 
Går bra att ta buss och fortsätta med tåg till Malmö. 
Finns bra slingor och promenadstråk på Näsby fält. 
Nära till naturen 
Affärscentra, bank, apotek finns nära. 
Mitt livs/vardagspussel fungerar bra. Har barn och barnbarn som behöver min hjälp med 
hämtning och lämning i skola och fritidsaktiviteter. 
Näsby fungerar bra ur cykelvägtillgänglighet. Går utmärkt att cykla till de flesta platser i 
centrala Kristianstad. 
Fjärrvärmen har förbättrat miljön i närområdet. 
 
Bäckaröd söder om Hästsveda 
Låt bussarna stanna längs busslinjerna som tidigare (inte vid tågstationerna – där stannar ju 
redan tågen!). Planera rimliga tider. 
Jag bor där jag bor för att det är så vacker natur och trevliga grannar på lagom avstånd. 
Jag har en stor trädgård som ger ekologiska grönsaker och massor av vackra blommor om det 
sköts väl. 
Bra kommunikationer saknar vi sedan tågen kom (vi som bor utanför tätorten). 
Ska vardagspusslet för folk ute i byarna fungera måste bussarna stanna längs vägen och 
planeras så att de passar till tåg-, skol- och arbetsplatstider!!! 
Kommunikationerna måste vara rimliga i pris. 
Min son åker till dagcenter med samma chaufför år ut och år in. Gissa om vi är lyckliga över 
att slippa Skånetrafiken för dessa resor. 
Lyckliga också över att förnyade parkeringstillstånd fungerar utan knussel. 
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Sjöröd söder om Hässleholm 
Bor i Sjöröd och är mycket nöjd med kollektivtrafik och att bo så naturnära och samtidigt 
stadsnära. 
Sjöröd har en aktiv villaförening. Vi kämpar för att behålla vår trivsamma miljö. Vi bjuder ut 
politiker till våra möten för att klargöra hur vi vill ha vår miljö. Vi är ca 250 hushåll. 
Vi har Skåneleden och Finjasjön in på knuten. 
Viktigt ur politisk synvinkel att man har miljöaspekten närvarande i alla beslut. I Hässleholm 
planerade man att bygga ett flisvärmeverk precis i anslutning till ett daghem. Ärendet finns nu 
hos Länsstyrelsen. Hur tänker politiker? 
Längs min cykelväg in till Hässleholm kastas en hel del plast- och papperssopor. Ge 
platsindustrin ansvar för plastsoporna. De gör mycket skada i naturen. 
Jag önskar det fanns ett centrum dit jag kunde vända mig för att jobba någon dag då och då 
när lusten faller på (lönearbete). Jag känner att jag har mer att tillföra samhället i form av min 
arbetskraft. 
 
 
Efter arbetet i grupper runt kartorna ombeds alla att enskilt fundera på vilka tankar, 
associationer och reflektioner som ordet flerkärnighet väcker. Därefter samlar vi allas tankar 
på ett gemensamt blädderblocksark: 
 
granatäpple,   varje ort är unik,   allt blir inte bättre för att man slår ihop det,   ta vara på det 
unika,   allt blir likadant överallt,   stort frågetecken – vad menas?,   kärnavfall och sopor,   
många små orter som kan ha fördel av varandra om det har goda kommunikationer,   
förbindelse,   katastrof för ungdom och kultur med tillgång till cannabis genom närheten till 
Köpenhamn – det har blivit en liberal retorik om narkotika – det behövs förebyggande arbete,   
vardagspusslet ger stress och generationer träffar inte varandra och man tror att skolan ska 
reda ut det, inpendling till större stadskärnor från småorter runtomkring,   varje kärna är bra 
på sitt och har olika befolkningsstruktur och kompetensstruktur – mer samarbetet skulle vara 
bra,   mer samarbete över Sundet och Köpenhamn kan vara en stor kärna för Skåne, sunt 
förnuft – annars fungerar inte strategin i den konkreta situationen tex knasigt att bussar 
stannar på samma hållplaster som tåget,   drog- och alkoholpolitiken,   barnperspektivet i 
kollektivtrafikplaneringen,   man ska kunna leva och bo och arbeta i alla delar av Skåne,   vi 
vill ha ett rundare Skåne – man ska kunna ta sig till alla delar,   dubbelspår mellan 
Kristianstad och Hässleholm 
 
Efter inventering av tankar, associationer och reflektioner bildas nya gruppkonstellationer. 
Varje grupp jobbar med att göra en SWOT (dvs att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot) på frågeställningen ”Hur påverkar strategin Skåne ska dra nytta av sin 
flerkärniga ortstruktur det som du upplever som livskvalitet i ditt vardagspussel samt 
påverkan på miljön?” 

Grupp A 

Styrkor 
God jordbruksmark 
Nära till kontinenten 
Naturen vacker och fin och nära 
Små avstånd 
Svagheter 
Strukturfel – många drabbas 
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Bevara och bruka jordbruksmarken 
Drogproblem 
Snabbare process om något ska rättas till behövs 
Möjligheter 
Det lilla ska fungera i det stora 
Närodling kan öka 
Förebyggande insatser 
Fler kvinnor behövs i besluten 
Lätt att lämna synpunkter från kund till svar 
Hot 
Att man gör för stora områden - blir ogreppbart 
Att politiker och tjänstemän ändå gör som de vill oavsett dialoger 

Grupp B 

Styrkor 
Miljön i mindre by 
Byar som drar nytta av varandra kan leva vidare 
Staden närhet 
Svaghet 
Jobbutbud 
Serviceutbud kan brista 
Svårt för äldre att bo på landsbygden 
Stadens bristande sociala sammanhållning 
Möjligheter 
Att trafiken förbättras 
Gynna ekonomin genom att Skåne utnyttjar sin samlade fulla potential 
Mer närodlat 
Hot 
Tilltagande urbanisering 
Ensidig åldersstruktur 

Grupp C 

Styrkor 
Var och en kan bosätta sig där man vill 
Varje del av regionen kan utföra det man är bra på 
Svagheter 
Infrastrukturen kan vara ett hinder 
Skånska lantbruket gör för dålig reklam för sig 
Jordbruksmark används till bebyggelse 
Möjligheter 
Avstånden inom regionen är korta 
Forskning och utveckling som sker i Skåne 
Hot 
Hässleholm – sjukvården flyttar till Kristianstad (upplevs av äldre som ett hot) 
Produktion flyttar utomlands 
Gränserna översvämmas av billiga varor 
Trafiksäkerhetsbrister (hur kontrolleras utländska åkare?) 
 
Hur skulle du kunna belasta miljö mindre? Vad behövs från samhällets sida för att du ska 
åstadkomma de förändringarna? 
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Grupp 1 

Dubbelspår Hässleholm-Kristianstad 
Fler sorteringskärl för sopor hemma 
Bussar som stannar på linjen 
Se över Skånetrafikens organisation. Rätt folk på rätt plats 
Färdtjänsten – samordning bättre i Sverige med lokalkännedom 
Fler lägenheter – vettiga kostnader i orterna 
Håll dricksvattnet friskt! Bygg på säkra ställen. 

Grupp 2 

Färre förpackningar 
En affär där man samlar närproducerade livsmedel 
Äta mindre kött 
Alternativa bränslen 
Utnyttja konsumentmakten 
Lättillgänglig miljöinfo 
Handla mer begagnat 
Kasta mindre 
Bry sig mindre om bäst-före-datum 
Kommunikationsnätet 
Starkare arbetsmarkand 
Mer småskalighet 
Bättre läkemedelshantering 

Grupp 3 

Säg nej tack till platskassar 
Vi vill inte ha extraförpackningar 
Sortera soporna 
Cykla när du kan, det främjar både hälsan och miljön 
Återvinning av textilier - Vem lämnar jag till? 
Köp miljöbil! 
Ta tåget och bussen när du kan! 
Kasta ingen mat (Laga till något gott med hjälp av dina rester) 
Köp inte mer än du behöver! 
Tvätta med full maskin 
Ibland kan man vädra kläder istället för att tvätta 
 
Från deltagarna i Kristianstad inkom individuella synpunkter från en person: 
 
1) Skånetrafiken. Om jag har en synpunkt som måste tas om hand ganska snabbt ska det vara 

o Gott bemötande i telefon 
o Snabbt svar 
o Stort engagemang från organisationen 
o Lätt att komma fram 
o Återkoppling 

Ta till vara medborgare med synpunkter och engagemang! Man ska få någon form av tack och 
”belöning”. Annars ger medborgarna upp och blir likgiltiga. Demokrati, solidaritet och god 
vilja! 
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Malmö, Flerkärnig ortstruktur 

Varför bor du där du bor? 

Kvällen inleds med en smörgås och en kort presentationsrunda inklusive kort information om 
arbetet med Regionala utvecklingsstrategin. Därefter arbetar deltagarna i grupper om fyra. 
Varje grupp skriver/antecknar/ritar på en gemensam karta samtidigt som man samtalar. 
Grupperna instrueras och uppmanas att skriva ner sina erfarenheter, tankar och reflektioner 
kring frågorna Var bor du? Varför bor du där? Vilka kvaliteter tycker du att du har i ditt 
boende? Vilka kvaliteter saknar du? Fungerar ditt vardagspussel för dig där du bor? Vad beror 
det på? Det som är viktigt för att ditt vardagspussel ska fungera, hur belastar det miljön? 

Grupp x 

Malmö, Lundavägen 
Bor vid Lundavägen i Malmö, pga brist på bättre. För tillfället inga kvaliteter. Jag vill gärna 
ha utsikt. Tar gärna bilen när jag ska handla eller har ärende i stan. 
 
Malmö, Segevång 
Utkanten av Malmö 
Lugnare område, mindre bilar och trafik 
Parker och träd och ängar 
Bättre luft än i centrala stan 
Gratis kollektivtrafik för att minska på avgaser 
 
Malmö, Nydala 
Grönt och tryggt 
Bra lägenhet; lagom hyra 
Nära stan; bra bussförbindelser 
 
Höllviken 
Nära uteliv, hav, fritt 
Kvaliteter att bara öppna dörren och gå ut 
Skog och odling 
Vardagspusslet ok men tyvärr måste jag köra bil eller annars pendla över två timmar till 
jobbet i Danmark 
En dag i veckan kan jag jobba hemma 
Cykelhandlar på helgen ☺ 
Negativt med bilkörningen (avgaser), jag kör dock gasbil 
Vägbaneförslitning 
Bättre bredband för att jobba hemifrån. 
Direktbuss från Näset till Köpenhamn vore en bra idé 
 

Grupp Y 

Lomma 
”där är bäst att bo” 
Nära till naturen 
Bra skolor 
Nära till service 
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Nära till storstäder 
Saknar Pågatåg 
Höj inte biljettpriserna – tänk på miljön 
 
Lund-Hjärup-Bjärred-Lund 
Bra skolor 
Håll våra stränder fria från bebyggelse 
Pga att tåget ställs in alltför ofta blir valet ofta bil för att inte ”fastna” 
Pga att kommunala pendlarpriser stiger varje år är snart bilen billigare att pendla med Lund-
Malmö-Lund 
Hjärup: Mindre ort, bra miljö, bra vårdcentral, trygghet 
Bjärred: Tryggt, bra skolor, bra miljö 
Lund: Studentstad, historia, mindre stad, tryggare, bra miljö, bättre skolor 
Malmö: Växer, ökad kriminalitet, invandring, arbetslöshet, sämre sjukvård, sämre skolor 

Grupp Z 

Malmö, Rosengård 
Att respektera grannar, då kan alla hjälpa varandra 
Jag har bott i Rosengård sedan 1970. Har inte flyttat, Jag trivs där. Innan dess bodde jag i 
Limhamn och Nydala 
Där jag bor finns allt inom kort avstånd. Bank, vården, affären, grönområde. Stan ligger inte 
långt bort om jag vill gå på restaurang eller bio. 
Där jag bor trivs jag med mina grannar och min lägenhet är bra 
 
Riseberga 
Malmö är en otrygg stad idag!! 1969 kunde jag vandra på nätterna på Rosengård (Hårds väg 
37). 
Idag bor jag på Riseberga men trots att det är villaområde och polisen mitt emot så rånas folk 
där ändå. 
Vore bra om polisen patrullerade till fots som förr i tiden. 
Jag tycker att det är för dyrt att åka buss till staden och handla. Jag åker bil fast det är mycket 
dyrt idag att ha bil. Jag handlar på olika köpcentra som har goda parkeringsmöjligheter. 
 
Beddingestrand 
Här skulle jag vilja bo. Här är trevligt och lugnt och nära till grönska och strand. Folk är 
trevliga och ingen skriker på nätterna. 
 
Malmö 
Vardagspusslet fungerar bra för mig – ensamstående. 
Men för en barnfamilj med flera barn som ska hämtas/lämnas på olika ställen vid olika 
tidpunkter ser det inte likadant ut. 
Viktigast för mitt vardagspussel är att kollektivtrafiken fungerar. Det är buss eller gång som 
jag förflyttar mig med och det är väl det mest miljövänliga alternativet. 
Lokaltrafiken i Malmö har en del som kan förbättras. Många bussar är i dåligt skick… 
avgångar missas, stressade chaufförer som kör som biltjuvar… 
 
Malmö, Kronborgsvägen 
Bor centralt nära till affärer och kultur, som jag vill 
Bor billigt i lugnt område 
Tryggt 
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Lyx att få bo mitt i stan med parker utanför dörren. 
Har allt jag behöver 
Mitt vardagspussel fungerar mycket bra 
Tåg till Lund från Malmö Triangeln, 10 min gångväg till tåget, buss från Lund C till sjukhuset 
Åker tåg och buss – har ingen bil – belastar inte miljön så mycket 
Tåg fungerar bra, lätt att ta sig fram, går ofta, få förseningar 
Buss eller bil när jag ska handla mat 
 
Ytterligare kommentarer från grupperna 
Bygger på bästa åkermarken 
Åtgärder mot översvämningar 
Se upp med översvämningar! 
Se upp med Malmös utvecklade områden som blivit invecklade 
 
 
Efter arbetet i grupper runt kartorna ombeds alla att enskilt fundera på vilka tankar, 
associationer och reflektioner som ordet flerkärnighet väcker. Därefter samlar vi allas tankar 
på ett gemensamt blädderblocksark: 
 
Stor frågetecken vad menas?,  om för många för tätt blir det mer oro och kriminalitet, 
barnfamiljer,   konkurrens,   ger möjligheter – allt ska inte bara vara centralt,   inte ok pendla 
för långt,   ok byar som ligger nära varandra,   flytta ut folk! – men vilka möjligheter ges mig 
då? – beror på vilken fas i livet du är – som egen kanske du kan starta upp företag,  om 
pågatåg/kollektivtrafik finns så blommar det upp,   bygga på höjden,   akademisk slutsats som 
skapar diskussion,   varför ska alla vara inne i kärnan (som Kristallen i Lund) – jfr 
spelbranschen som har decentraliserat,   diffust,   införa flera kommunala bostadskomplex, 
boendestandard – nybyggt är dyrt,   bott trångt har vi alltid gjort så det är väl inte så 
konstigt,   att bo trångt är inget att sträva efter,  när man får barn flyttar man till gård på 
landet (och tar huslån) och köper bil och skjutsar barnen hit och dit till montessori – det blir 
en livsstil som funkar för somliga – å andra sidan: det är billigare med bostad på landet och 
det går ju buss mm;   det hänger på att bussen finns där. 
 
Efter inventering av tankar, associationer och reflektioner bildas nya gruppkonstellationer. 
Varje grupp jobbar med att göra en SWOT (dvs att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot) på frågeställningen ”Hur påverkar strategin Skåne ska dra nytta av sin 
flerkärniga ortstruktur det som du upplever som livskvalitet i ditt vardagspussel samt 
påverkan på miljön?” 

Grupp A 

Styrkor 
Mindre trångboddhet 
Mindre kriminalitet 
Tryggare miljö 
Bättre skolor 
Möjlighet till nya arbetstillfällen 
Svagheter 
Infrastruktur saknas 
Få arbetstillfällen idag 
Ovilja att flytta 
Möjligheter 
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Ny teknik – jobba hemma 
Bättre boendemiljö 
Tryggare 
Hot 
Överexploatering inte bra för miljön 
Pendling inte bra för miljön 
Bygger sönder – djurlivet hotas 

Grupp B 

Styrkor 
Kompetensen sprids i hela Skåne 
Investeringar 
Öppna landskap 
Svaghet 
Med svag ekonomi kan man inte flytta 
Långa avstånd 
Transportmöjligheter 
Möjligheter 
Valfrihet 
Infrastruktur 
Decentralisera 
Fler arbetstillfällen 
Hot 
Man måste lära sig att pendla 
Biltrafik ökar 
Utarmning av städerna 
 

Grupp C 

Styrkor 
Valfrihet – boende skapar jobb på orterna 
Svagheter 
Kommunikation dåligt utbyggt 
Mycket resor påverkar miljön negativt 
Möjligheter 
Sätta in fler mindre bussar 
Skolbuss 
Förskolebuss hämtar vid olika byar 
Basinkomst 
Hot 
Dyra kollektivresor 
 
Från deltagarna i Malmö inkom individuella synpunkter från två personer: 
 

1) Nästa gång man anordnar sådan här möten gör det så att unga och ”gamla” kommer 
till samma möte. 

2) Inbjudan till ett sådant här möte ska vara mer formell, typ Region Skånes logga bör 
finnas med. Nu visste jag inte om det var någon som försökte bluffa mig. 

 


