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1 Landstingsfullmäktiges beredningar för 
medborgardialog 

 

1.1 Bakgrund 
Landstinget Gävleborgs fullmäktige (LF) inrättade 2011 två beredningar med 
uppdrag att föra medborgardialoger med länsinvånarna. Beredning 1 ska under 
2013 föra dialog med yngre medborgare som inte förvärvsarbetar (på 
gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor och arbetslösa). Beredning 2 ska föra 
dialog med medborgare i produktiv ålder (<25 år på arbetsplatser, i utbildning, 
arbetslösa samt sjukskrivna). Ledamötena ska möta medborgare i länet och 
diskutera aktuella frågor. De ska ha tydligt fokus på medborgarperspektivet och 
rollen som befolkningsföreträdare. 
Den aktuella frågeställningen för perioden 2011-2013 var hur medborgarna 
upplever hälso-och sjukvården, vilket redovisats i verksamhetsrapport 2011-2013. 
För perioden 2013-2014 är frågeställningen hur medborgarna upplever Folkhälsa.  
Beredningarnas arbete ska ingå som en naturlig del av landstingets budget-och 
planeringsprocess (Dnr M 20 LS 2011/383).  

1.1.1 Folkhälsa 
I arbetet med Regionala utvecklingsprogrammet har fokus varit tillväxt och 
hållbarhet. En förutsättning för detta är en god folkhälsa. I det politiska 
måldokumentet ”Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg” slås fast att 
”Landstinget bidrar till bättre hälsa hos medborgarna. Livsvillkor, livsmiljö och 
levnadsvanor bestämmer i stor utsträckning medborgarnas hälsa. Det är därför 
nödvändigt att integrera ett folkhälsoperspektiv i samtliga verksamheter samt att 
andra aktörer än landstinget deltar i arbetet med att förbättra medborgarnas hälsa.” 
 
Beredningarnas uppdrag för 2013-2014 är att föra dialoger om vad medborgarna 
upplever att de behöver för insatser, förändringar eller satsningar inom 
Folkhälsopolitiken och dess områden: 
 
• Livsvillkor  
• Livsmiljö 
• Levnadsvanor 
 

1.2 Syfte och mål med beredningarna 
Syftet med beredningarnas arbete är att 
  

• ge fullmäktige bättre kunskap om hur gävleborgarna lever och mår med 
utgångspunkt från aktuellt uppdrag 

• upprätthålla löpande kontakter med medborgarna 
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Målsättning med beredningarnas arbete är att  
 

• stärka fullmäktigeledamötena i rollen som befolkningsföreträdare 
• öka fullmäktiges möjligheter att fatta beslut baserade på befolkningens 

upplevelser 
 

1.3 Organisation 
Ett system med medborgardialoger behöver ekonomiska och personella resurser 
samt kompetens inom området. Kostnaderna för beredningarnas arbete ingår i 
kostnaderna för fullmäktige. Till sitt förfogande har beredningarna en utredare. 
Kompetenser finns bland ledamötena, i organisationen samt inom Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Landstingsfullmäktiges presidium är tillsammans 
med kanslidirektören styrgrupp och finns tillgänglig för månatliga 
uppföljningsmöten samt vid behov. Kanslidirektören är chef för utredaren och har 
full insyn i arbetet, ger stöd och är vid behov delaktig i arbetet. I januari 2014 sker 
ett byte så utredare från Ledning-och verksamhetsstöd tar över uppdraget från den 
tidigare utredaren. 
 

1.4 Kalendarium 
Beslut om medborgardialoger    2011 
Kunskapsuppbyggnad    2011-2013 
Aktiviteter >2013 redovisas i verksamhetsrapport  april 2013 
Workshop för att lära in ny metod för medborgardialoger  2013-04 
Medborgardialoger    2013-2014 
Workshop för bearbetning och analys av material från dialogerna. 2014-02-20 
Sammanställning av dialograpport- reflektioner från gruppen 2014-02-26 
Workshop för utvärdering av beredningarnas uppdrag  2014-03-18  
Analys av utvärderingen    2014-03-25 
Sammanställning av rapport   2014-03-28  
Verksamhetsrapport till Landstingsfullmäktige  april 2014  
 

2 Beredningarnas arbete 

2.1 Arbetssätt och metod 
Beredningarna startade sitt arbete hösten 2011. Arbetet under den första perioden 
bestod av teamutveckling, kunskapsuppbyggnad, metodutbildning, nätverksträff 
anordnad av Sveriges kommuner och landsting samt studiebesök.  
Under hela processen har beredningarnas ordförande och vice ordförande träffat 
fullmäktiges presidium tillsammans med utredare för uppföljning och avstämning.  
Det egentliga dialogarbetet startade i februari 2012 med frågor om medborgarnas 
upplevelse av hälso- och sjukvården. 
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De dialoger som genomförts under försommaren 2013 till och med mars 2014 har 
haft fokus på medborgarnas upplevelse av folkhälsa. 
Beredningarnas ledamöter bokade sina möten genom kontakt med föreningar, 
organisationer, folkhögskolor, elevråd, fritidsgårdar och arbetsplatser. 
Ledamötena bjöd vanligtvis in sig till redan arrangerade möten för att kunna nå ut 
till medborgare. I februari träffades båda beredningarna i en gemensam workshop 
tillsammans med representant från Samhällsmedicin Gävleborg samt utredaren för 
att sammanställa och reflektera kring de synpunkter som kommit in. Metoden som 
användes kallas ”Grupp Expo” och är den samma som användes året innan. 
I mars träffades båda beredningarna tillsammans med utredaren för att utvärdera 
sitt uppdrag. 
 

2.1.1 Förändringar som en följd av erfarenheter  
Inför 2013 genomfördes en dag med samhällsmedicin för att införa en ny metod 
för att underlätta och strukturera dialogerna, metoden kallas ” Café dialog”.  
 

2.2 Hantering av inkomna synpunkter 
Resultatet av dialogerna skickas in till utredaren som sammanställer. Materialet 
från dialogerna med resultat från den analys som görs i workshop-form 
presenteras vid landstingsfullmäktiges sammanträde i april, för att kunna ingå i 
budget-och planeringsprocessen.  
 

2.2.1 Beredning 1- yngre som inte förvärvsarbetar 
Beredning 1 har genomfört 7 dialoger och mött 74 medborgare. Dessa har lämnat 
cirka 90 synpunkter. På följande platser har dialoger genomförts: Gävle, 
Sandviken, Hofors, Forsa, Bollnäs, Söderhamn samt Nytorp. 
 

2.2.2 Beredning 2 - medborgare i produktiv ålder <25  
Beredning 2 har genomfört 10 dialoger och mött 133 medborgare. Dessa har 
lämnat cirka 200 synpunkter. På följande platser har dialoger genomförts: Gävle, 
Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall samt Nordanstig (bilaga 2). 
 

3 Vad framkom i dialogerna? 
Det som framkom under dialogerna är de upplevelser som länsinvånarna berättat 
om. Det är inte en vetenskaplig undersökning från ett representativt urval av 
befolkningen. Beredningarnas ledamöter samtalade med medborgare, lyssnade 
och skrev ner det man hörde. Samtliga synpunkter har tagits tillvara och 
nedtecknats. Samtliga dialogerna har sammanställts i ett dokument (bilaga 3). För 
att summera de inkomna synpunkterna genomfördes en arbetsdag i februari 2014 
med båda beredningarna där mötesverktyget ”Grupp Expo” används. 
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3.1 Grupp Expo 
”Grupp Expo” är en metod som baseras på att alla deltagare arbetar aktivt med 
materialet. Metoden gör det möjligt att effektivt behandla flera frågor parallellt. 
Det är en strukturerad arbetsmetod som gör det lätt att utkristallisera den 
gemensamma uppfattningen ur en stor mängd idéer.   
Arbete i tre grupper med följande teman;  
• Delaktighet och inflytande 
• Barn- och ungas uppväxtvillkor 
• Ekonomiska och sociala förutsättningar 
 
Samtliga synpunkter, kommentarer och idéer från medborgarna fanns på lappar 
hos varje temagrupp. 
Synpunkterna/tankarna diskuterades och sorterades i olika ämnesområden och 
förslag.  
De viktigaste uppslagen och idéerna sammanfattades i behovsanalys.  
Alla deltagare roterade och kompletterade synpunkter i varandras grupper så att 
alla deltog i allt. 
Parvis fick gruppmedlemmarna prioritera de viktigaste synpunkterna. 
Varje grupp sammanfattade därefter sina tankar om hur man kan arbeta vidare 
med resultatet. 

3.2 Sammanfattning av medborgarnas synpunkter 

3.2.1 Delaktighet och inflytande 
Citat från medborgardialogerna; 
- ”Spelar ingen roll de som bestämmer kör över, fler borde få säga sitt. Besluten 
fattade när man informerar. Alla borde få vara med och fatta beslut. Dålig info 
före det är klart.” 
- ” Vill man vara delaktig är det inte mycket som krävs, söker man info och vill 
vara med får man det ganska enkelt”. 
- ” ungdomarna vill påverka men vet inte hur, det är ett tråkigt lokalsamhälle, 
politiker borde bjuda in till öppna inbjudningar. Man behöver aktivt söka upp 
partier, slutna”. 
- ”man kan vara delaktig i föreningar, behöver inte vara politiska, finns annat 
som påverkar”. 
- ”Finns mat/elevråd. Bra med julbord på skolan. Det är för lite skolsköterska, 
bara 1 timme/vecka. Man kan vara delvis delaktig i att påverka på skolan. Stort 
inflytande på skolan”. 
- ”jag vill att andra ska se mig. Jag vill inte känna mig osynlig”. 
- ” är man sjuk så lyssnar typ ingen”. 
”Provat demonstrera, NN sprang in och ut lika fort på ett skolmöte. Vi har provat 
att skriva insändare, många insändare men det var redan bestämt hur det skulle 
bli med skolan. De ansvariga kom inte, fick reda på nedläggningsbeslut i 
tidningen. Oro för att skolan kanske skulle läggas ner och eleverna placeras ut på 
olika skolor. Friskolorna blev engagerade för att värva nya studenter”. 
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I workshopen identifierade beredningarna följande åtgärder för att tillgodose de 
belysta behoven; 
Utbilda hela landstingsfullmäktige i medborgardialoger och deltagardemokratiska 
arbetssätt i syfte att förändra arbets- och förhållningssätt. 
Gynna föreningar som arbetar med demokratifrågor. 
Utarbeta ”föreningsplan” med ”kulturplanen” som modell. 
”Regionalisera” skolan för bättre demokratiutveckling (folkhögskoleperspektiv) 
 

3.2.2 Ekonomiska och sociala förutsättningar 
Citat från medborgardialogerna; 
- ”Ensamheten är ett stort problem i vårt samhälle”. 
- ”Jag möter rasism ganska ofta, det gör att jag bara vill vara hemma med 
familjen”. 
- ” Friskolor skapar segregation”. 
- ” För lite individfokus i skolan”. 
- ” Se individens behov”. 
- ” mediciner delas med kompisar och tas på en gång för att bli påtända, borde 
tas på psyk varje dag! Metadon och Subutex missbrukas. Lycra har blivit 
populärt. Mer upplysning om narkotika. Visa på det farliga”.  
- ” För lite personal i äldrevården, för mycket neddragningar, personalen hinner 
inte med. Höj skatten för bättre sjukvård fast vi har världens bästa sjukvård”. 
 
Beredningarna ser behov av ”fler händer” i offentlig sektor. Den offentliga 
sektorn är också den aktör som beredningarna bedömer kan möta den upplevda 
ensamheten. Detta kan ske genom att stimulera fler att välja 
”välfärdsutbildningar” för att göra en yrkesbana i offentlig sektor.  
Beredningarna ser det också som en möjlig väg att driva skolor (gymnasium och 
på sikt högstadium) i regionregi i syfte att få en mer jämlik skola. 
Beredningarna menar att skolans demokratiarbete skulle gynnas av att i högre 
grad präglas av folkhögskoleväsendets demokratiska bas för att ge länsinvånare 
arbete och motverka arbetslöshet.  
 

3.2.3 Barn- och ungas uppväxtvillkor 
Citat från medborgardialogerna; 
- ” Arbetslösa föräldrar gör att barnens aktiviteter minskar”.  
- ” Barnfattigdom påverkar så klart hälsan till det sämre”. 
- ” arbetslöshet är ett stort problem. Yngre blir missbrukare/slås ut. Det finns 
inga jobb. Om man inte går i gymnasiet, vad ska man då göra, börjar missbruka”. 
- ” Många ungdomar har inget vettigt att göra så de gör tokiga saker”. 
- ” Ungdomar vill åka till Gävle för att ha kul på fritiden”. 
- ” närheten till naturen upplevs viktig men få utnyttjar möjligheterna till fysisk 
aktivitet. Scooters och fyrhjulingar viktigare och statussymboler”. 
- ” För att få en bra framtid måste man få bra betyg och kunna läsa vidare”. 
- ” Finns utbildningar på orten”? 
- ” Björklund pratar disciplin- behövs nya idéer”. 
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Beredningarna ser utifrån dialogerna ett stort behov att stärka individer som är 
resurssvaga. Samhället bör göra det möjligt för barn och unga att ha en 
meningsfull fritid. Skola och föräldrar är viktigast när det gäller barns och ungas 
uppväxtvillkor. Föräldrarnas syn på utbildning är avgörande för att påverka 
barnens inställning till skolan. 
Folkhälsosamordningen i respektive kommun utvecklar, permanentar och stärker 
länken mellan kommun och landsting. Den kan användas i syfte att stödja i 
föräldrarollen och ge vuxna verktyg för att stödja barns och ungas självkänsla. 
 

3.3 Erfarenheter och observationer  
Diskussioner om folkhälsa kräver förförståelse av ett annat slag än diskussioner 
om sjukvården, vilket de flesta kommit i kontakt med. Dialogerna har därför 
inletts med en fördjupning av begreppet folkhälsa och utifrån det kopplat till 
deltagarnas tankar och synpunkter inom de tre frågeområdena. 
Ledamöterna upplevde den nya dialogmetoden (” Café dialog”) komplicerad så 
den tillämpades inte.  
Genusperspektivet har inte beaktats i sammanställningarna eftersom de 
intervjuade grupperna varit för små för att differentiera ur fler perspektiv. 
Det finns inte heller en särredovisning från beredning 1 respektive 2 av samma 
orsak. 
Dialogerna har genomförts i positiv anda och många deltagare har uttryckt 
uppskattning över att politiker kommer ut och frågar efter vad länsinvånarna 
tycker. Deltagarna efterfrågar mer kontakt med politiker. 
Beredningarnas ledamöter anser att deras roll stärkts genom medborgardialogerna 
och genom det interna arbetet i beredningsgruppen, vilket skulle kunna utvecklas 
vidare.  
En intressant tanke vore att utbilda fullmäktiges ledamöter i arbetssättet 
medboragdialog för att kunna möta medborgarnas vilja att påverka. Vissa delar av 
budgeten skulle kunna tas fram i dialogform med berörda medborgare. Hela 
fullmäktige skulle kunna präglas av ett demokratiskt arbetssätt. Kan fullmäktige 
arbeta i workshopform och testa deltagardemokratiska metoder istället för 
traditionella sammansträdesformer?  
 

4 Utvärdering av beredningarnas uppdrag 
Beredningarna genomförde en workshop i mars för en gemensam utvärdering av 
uppdraget. En modell för att vaska fram ett antal gemensamma uppfattningar 
användes. Arbetssättet innehåller både individuella reflektioner och 
gruppkonsensus med prioritering av de viktigaste synpunkterna.  
Utgångspunkten för utvärderingen är uppdragets syfte och mål.  
En gemensam uppfattning är att förra årets arbete inte gav synligt avtryck i budget 
2014 och det finns en farhåga att nuvarande förslag inte skall finnas med i 
planerings-och budgetprocessen för 2015. 
Beredningarnas ledamöter saknar intresse och återkoppling från 
landstingsfullmäktige när det gäller medborgardialogerna och dess resultat.  
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Det tar tid att få nya arbetsmodeller/arbetssätt att ”sätta sig” och den erfarenhet 
som nu finns bör utvecklas och tas tillvara i fortsatta medborgardialoger. 
Det tjänstemannastöd som kopplats till beredningarna skulle med fördel ha kunnat 
bistå med inplanering/bokning av möten med länsinvånarna för att få en större 
effektivitet i detta. Planeringen har upplevts tidskrävande och fördröjande. 
En fastställd budget hade underlättat planering av insatser. 
 
Sammantaget så har mötet med länsinvånarna upplevts mycket positivt av 
ledamötena då det gett inblickar som inte fanns och stärkt rollen som 
befolkningsföreträdare. Styrkan är det som också är grunduppdraget, att vara 
företrädare för befolkningen.  
Deltagarna har uppskattat att bli tillfrågade och delaktiga.  
I landstingets varumärkesbyggande är dialogerna ett viktigt redskap.  
 

5 Överlämning och leverans av uppdraget 
Verksamhetsrapporten med resultat av beredningarnas arbete 2013-2014 
presenteras i Landstingsfullmäktige i april 2014 och det är beredningarnas 
önskemål att få tillräckligt tidsutrymme att göra det på ett bra sätt. 
 

6 Bilagor 
Bilaga 1 – Deltagare i medborgardialogerna 
Bilaga 2 – sammanställning av samtliga citat  
Bilaga 3 – Aktiviteter för beredningarna 2013-2014 
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