Likheter och olikheter mellan
medborgardialog och enkät

Bidrag i
översiktsplanearbetet

Gemensamma drag i medborgardialog och
enkätresultaten
Genomgående likheter i resultat är främst:
• Tibroandan och samarbetsviljan är stark – styrkan i att Tibrobona är engagerade i att tillsammans utveckla vår
kommun till det bättre för dem som bor, verkar och besöker kommunen
• Närheten – både till varandra, till service och handel, till natur och rekreation och till kringliggande större
arbetsmarknad (Skövde)
• Vikten av entreprenörskap och att kommunen bidrar till att stärka näringslivet genom bra förutsättningar så att det
finns arbetsplatser kvar i kommunen
• Styrkan i att det finns en rikt och diversifierat föreningsliv i kommunen
• Önskan att stärka Tibro som boendeort och satsa på att skapa fler bostäder men utan att förvandla det till en
”sovstad”. Det behöver finnas service, föreningsliv, handel, aktiviteter, kulturliv kvar i Tibro
• Vikten av goda kommunikationer till Skövde – både tätare kollektivtrafik och säker cykelväg lyfts fram som viktiga
aspekter
• Styrkan i vår unika utbildning på Hanverksakademin
• Det finns en diskrepans vad gäller trygghet både i enkäten och i medborgardialogen där det blir tydligt att det finns
vissa grupper som känner sig trygga och andra inte

Olikheter mellan resultaten av enkäten och
medborgardialogen
• Det är tydligt att frågan om cykelväg fått betydligt större utrymme i enkäten (där det fanns flera frågor kopplat till
det) medan det fått betydligt mindre utrymme och lyfts mindre i medborgardialogen
• I medborgardialogen från frågan om ekologisk hållbarhet större utrymme vad gäller möjlighet till återbruk,
ekologisk odling och hållbara transporter större utrymme

Likheter och olikheter - Fysisk planering
OBS: Enkäten har haft möjlighet att djupdyk i detta frågor mer varför jämförelserna är svårare att göra

Likheter

Olikheter

• Önskan om ett levande, grönt och inbjudande
centrum med fungerande centrumhandel är stark

• I enkäten värderas park för att skapa mötesplatser och
rekreation i centrala Tibro högre än handel vilket är
tvärt emot resultatet i medborgardialogen där
handeln prioriterades högre.

• Behovet av att skapa eventyta vid stationsyta, gärna
med en lekplats i anslutning för att använda området
och skapa diversifierade mötesplatser på samma yta
• Bygg mer bostäder – både för äldre och yngre och en
blandning av villor, bostadsrätter och hyresrätter –
skapa flyttkedjor
• Tydligt att det finns både en önskan om att ruta upp
och underhålla befintliga idrottsanläggningar och
komplettera med nya

• Promenadstråk med grillplats blir högre prioriterat än
mötesplatser i Centrum i medborgardialogen, i
enkäten får de båda stor plats

Preeras reflektioner
• I stora delar är min bild att resultatet är i stort lika men också att jämförelsen är svår utan det behöver ses som
komplement till varandra för att skapa en fylligare bild av medborgarens önskan om framtiden.
• Vad gäller prioritering för vad som ska satsas på i Centrala Tibro är min bild att det är tydligt att merparten vill ha
ett levande centrum med fungerande handel med möjlighet att mötas. Det ni behöver titta på är i vilken ordning ni
ska göra saker utifrån ett orsak- verkansperspektiv där ni med er erfarenhet bedömer vad som ger bäst effekt, se
resultatet av enkäten och medborgardialogen mer som en framtida målbild eftersom det saknats ram/begräsning
på vad som är genomförbart.
• Vad gäller frågan om cykelbana är min reflektion att just den frågan kanske fick för stort utrymme i enkäten
eftersom det får så stort genomslag där men inte alls lyfts lika omfattande i medborgardialogen

