Till Dig som jobbar med samhällsplanering!

när du vill sätta synpunkter
						
i ett större sammanhang
Reflektas metod förenklar och ökar användbarheten av tidiga samråd och vidgat
remissförfarande.
Utmaningarna med tidiga samråd och vidgat remissförfarande är flera. Frågor om
representativitet och meningsfullhet är vanliga. Andra utmaningar är att bemöta perspektiv som inte ”ingår i frågan”, och att infoga resultatet i de vanliga processerna på
ett sätt som skapar mervärde och effektivitet i beslutsskedet.
Reflektas metod för tidiga samråd och vidgat remissförfarande bygger på principen
att kunskap byggs upp i system och att förståelse påverkas av sammanhang och
utgångspunkter. Med sina tre steg rekrytering dialogsamtal analys & rapport är
metoden lätt att samordna med ordinarie planerings- eller remissprocesser.
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Arbetet leds av en oberoende facilitator, men politiker och tjänstemän deltar aktivt,
vilket skapar en förståelse för metoden och dess användbarhet.
Reflekta har använt metoden med mycket goda resultat i remissarbetet i samband med
Regionala Utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030, samt även i samband med ny
kulturplan för Region Skåne. Metoden används också av Klimatsamverkan Skåne
för att utveckla det fortsatta arbetet med förändringsledning för minskad klimatpåverkan i Skåne.
Metoden kan användas oberoende av vilken sakfråga som står i fokus, eller vilken
målgrupp man vill nå.
Några röster om Reflektas arbetsmetod:

”

YLVA (deltagare i ett
dialogsamtal): Kvällens
innehåll och upplägg var
intressant och kul!

”

”

JOHAN LIDMARK (enhetschef):
Reflekta och Anna Ranger tillför mycket
input kring hur vi kan utveckla vårt demokratiarbete
på ett systematiskt sätt och så att vi kan nå nya
grupper i samhället. Det är stimulerande
att arbeta ihop med Anna.

ANGELA EVERBÄCK (politiker):
Jag tycker metoden tillför fördjupad insikt
och tydlighet för oss som politiker när vi ska förstå likheter
och skillnader i olika typer av resonemang. Det är en pedagogisk
och resurseffektiv metod för att länka allmänhetens åsikter till
de formella beslutsprocesserna på ett systematiserat sätt.
Dessutom är mötena trevliga och informativa!

TESTA SJÄLV
och bilda dig en uppfattning!
Välkommen att slå en signal så bokar
vi ett förutsättningslöst möte.
Vänliga hälsningar,
Anna Ranger, 0707 16 17 02
anna@reflekta.se

