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PROGRAM

• Uppdrag

• Dialogprocess 

 - Process 

 - Syfte med dialogen

• Vad händer just nu? 

• Vad händer härnäst?

• Lansering digital perspektivinsamlingskarta



UPPDRAG

• Att upprätta en målbild för Kinna centrum 2030 i samråd med näringsliv,  

medborgare och andra intressenter

• Ett paraplydokument över de arbeten som pågår och kommer att pågå i centrum

• Beskriva en helhet som utgör en god gestaltad livsmiljö

• Målbilden avser i olika utsträckning behandla:  
 - Trafik- och parkeringssituationen 

 - Visualisering av befintliga och kommande byggnader 

 - Utformning och gestaltning av byggnader 

 - Nyttjande och utformning av allmänna platser 

 - Helhet och sammanhållning mellan olika arkitektoniska uttryck och  

  fastighetsägare

• Ska tas fram i nära samverkan med näringsliv, medborgare och andra intressenter

• Vikten av en dialog och samverkan för att få med viktiga aspekter och en djup förankring i samhället

SUDD

2030



Medborgardialog
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Inläsning 

ÖVERSIKTSPLAN

FÖRDJUPAD

KINNA C

NÄRINGSLIV

CYKELPLAN

TRAFIK

P-NORM

Förberedelser

Förankra arbetet Samla in perspektiv

Sammanställa perspektiv

Överenskommelser

Dialogdesign Dialog som resulterar i förslag 
och överenskommelser

Formella beslut

Implementering av beslut 
och överenskommelser

Lyssnande Design Dialog Genomförande

Intervjuer

Inläsning tidigare material

Perspektivkarta

Djup Bredd

- beslut om uppdrag
- hitta arbetsgrupper
- definiera syfte med dialog
- hitta former för lyssnande

- aktörskartläggning
- inläsning tidigare arbete och   
  planeringsunderlag
- lyssnande till så många olika   
  perspektiv som möjligt
- sammanställande av teman och      
  perspektiv att arbeta vidare med

- utformning av dialog - genomförande av dialog
- dialoggrupperna utformar förslag 

- målbilden antas 
- genomförande av förslagen
- uppföljning 

här är vi nu!

januari 2021 sommar 2021

PROCESS - baserad på SKR:s modell för medborgardialog i komplexa frågor
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SYFTE MED DIALOGEN

• Att kunna utforma en gemensam målbild, inklusive genomförandeplan 
och få en bred förankring för denna i lokalsamhället.  

• Att öka de respektive aktörernas förståelse för varandras perspektiv.  



VAD HÄNDER JUST NU?

• Perspektivinsamling: 

 - Inläsning och sammanställning av   

   tidigare material 

 - Intervjuer 

 - Digital karttjänst för  

   perspektivinsamling 

• Förankring inom och utom kommunen

LY
SSNANDE - PERSPEKTIVINSAMLING

Inläsning 

Perspektivinsamlingskarta

Med nyckelpersoner

Digital
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Artikel och QR-kod i Markbladet?

Även i Ung i Marks kanaler

Näringsidkare?

Politiker?

Tjänstemän?

Medborgare?

Undomar?

Äldre?

Representanter 
föreningar?

Bra för att nå barn och unga

Enkelt att delta

Ytterligare media?

Stor spridning

Distribueras till lärare för att 
fylla i på samhällskunskap 

eller liknande

Skickas speci�kt till kända 
grupper

Föreningar och företag m.�.

Kommuniceras i kommunens 
digitala kanaler: mark.se, 

Facebook

DJUP

BREDD
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ÖVERSIKTSPLAN

FÖRDJUPAD

KINNA C

NÄRINGSLIV

CYKELPLAN

TRAFIK

P-NORM



VAD HÄNDER HÄRNÄST?
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Inläsning 

ÖVERSIKTSPLAN

FÖRDJUPAD

KINNA C

NÄRINGSLIV

CYKELPLAN

TRAFIK

P-NORM

Samla in perspektiv

Sammanställa perspektiv

Dialogdesign

Lyssnande Design

Intervjuer

Inläsning tidigare material

Perspektivkarta

Djup Bredd

• Idag: lansering digital  

perspektivinsamlingskarta. Öppen minst till 

och med den 31 januari 2021.  

• I januari: fortsatt sammanställning av inkomna 

perspektiv. Dialogdesign.  

• Januari/februari: den lyssnandefas som syftar 

till att säkerställa en bra dialog avslutas.  

• Därefter: dialog. 

• Kontinuerligt under processens gång:  

politiska avstämningar och kortare  

informationsmöten för allmänheten. 



KARTTJÄNST - PERSPEKTIVINSAMLING

Karttjänst - perspektivinsamling



Tack för idag!

Frågor eller reflektioner?  

Kontakta stadsarkitekt Lisa Heller på lisa.heller@mark.se


