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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en fallstudie av processen omkring detaljplanen för Brotorget i Bollnäs 

och bygger främst på intervjuer med de olika aktörerna. Bollnäs kommun sålde sitt centralt 

belägna torg till ett privat företag som skulle bygga en galleria på platsen. När detaljplanen 

var klar slog finanskrisen till och inget bygge blev av. I den här uppsatsen analyserar jag 

processen utifrån tre olika teman där det första är en genomgång av hur detaljplaneprocessen 

ska gå till enligt plan- och bygglagen. Det andra temat är tidiga förhandlingar mellan kommun 

och privata aktörer, vilket har blivit allt vanligare i och med att förutsättningarna för 

samhällsplanering har förändrats. I det tredje temat ger jag en bild av aktörer och roller i 

processen och vilken makt dessa olika aktörer besitter. I uppsatsen görs en genomgång av 

teorier omkring dessa tre teman, som sedan ligger till grund för en analys av fallstudien.  

Först görs en analys av stegen i processen kring Brotorget. Där konstateras att kommunen inte 

upprättat ett program i plan- och bygglagens mening. Därefter analyseras vilka förhandlingar 

som gjorts och där inses att inga tidiga överenskommelser om detaljplanen har slutits mellan 

den privata aktören och kommunen men att andra viktiga beslut har tagits tidigt inom 

kommunen. Utifrån det tredje temat görs en analys om vilka de medverkande aktörerna varit 

och vilka roller de har haft. Där framkommer att det under själva detaljplaneprocessen endast 

var kommunen och medborgarna som var parter i processen, och att den privata aktören kom 

in i processen i ett senare skede. Uppsatsen avrundas med några reflektioner innan en epilog 

om torget avslutar uppsatsen.  

Abstract 

This paper is done as a case study of the planning process for Brotorget in Bollnäs and is 

based on interviews. Bollnäs sold their central square to a private company to build a 

shopping mall on the site. Then the financial crisis kicked in and no building started. In this 

paper I analyze this process based on three themes, first a review of how the planning process 

should be conducted according to the Planning and Building Act is done. The second theme is 

early negotiations between the municipality and the private actor which has become more 

common since the conditions for planning have changed. The third theme is actors and their 

roles in the process which the paper makes a general review of, including what power 

resources each actor possesses. These three themes then form the basis for the analysis of the 

case study.  

First the steps in the process of Brotorget are analyzed. It states that the municipality did not 

do a program according to the Planning and Building Act. Then an analysis of the 

negotiations is done, which recognized that there were no early agreements between private 

actors and the municipality over the detailed plan but important decisions were taken early in 

the process within the municipality. Last an analysis is done about who the participating 

stakeholders were and what roles they played. It appears that during the planning process 

there have been only the municipality and its citizens, and the private actor entered the 

process later. The essay concludes with a few more reflections before an epilogue of the 

square end the paper. 
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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit både krävande och lärorikt. Det har inte alltid varit lätt att 

samla tankarna för att få något vettigt på pappret men det har till slut ändå blivit en uppsats. 

Jag vill särskilt tacka mina handledare, Moa Tunström och Kristina Grange som varit till stor 

hjälp under arbetets gång. Ett tack riktas också till Maria Håkansson på institutionen för 

värdefulla tips och kloka råd angående Brotorget. Jag vill också tacka alla de människor på 

Bollnäs kommun som har hjälpt mig med information. Ett särskilt tack riktas till planerarna 

Arne Nedstam och Bashir Hajo för att ni tog er tid att svara på mina frågor. Ett varmt tack 

riktas också till Lillan Callmyr på diariet för framtagande av handlingar. Till Anders Röstlund 

på Ågrenkonsult och Carsten Lönne Christiansen på Sjaelsö riktas också ett stort tack för 

tillgång till handlingar och ert perspektiv på processen. Till sist vill jag också tacka mina 

kurskamrater som kommit med värdefulla tips och reflektioner  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Samspelet mellan kommun och privata aktörer har blivit allt viktigare i dagens 

planeringsprocess. Det kommunala planmonopolet gör att kommunen har makten över 

planeringen av marken medan initiativet till förändringar av markanvändningen allt oftare 

kommer från privata aktörer som ser en vinning i att exploatera (Cars & Thune Hedström 

2006). Detta har lett till att relationen mellan kommun och privata aktörer har förändrats. 

Dessa förändringar har också lett till en ändring i hur de olika aktörerna förväntas agera i 

olika situationer.  

Syftet med den här uppsatsen är att studera processen för förändringen av Brotorget i Bollnäs. 

Kommunen sålde sitt centralt belägna torg till en privat aktör som skulle bygga en galleria på 

platsen. Efter försäljningen avmöblerade kommunen torget och flyttade de fasta saker som 

tidigare fanns. Efter ett överklagande antogs detaljplanen, lagom till finanskrisen slog till 

vilket gjorde att ingen byggstart skedde och torget nu varit en grusplan mitt i stadskärnan 

sedan november 2008. Det som analyseras i detta fall är vilka de medverkande aktörerna 

varit, vilka roller de har haft och vilka maktresurser de besuttit och använt sig av. Kopplingen 

mellan aktörerna utgörs ofta av förhandlingar och överenskommelser varför även dessa har 

studerats. För att kunna göra detta har detaljplaneprocessens reglering i plan- och bygglagen 

studerats liksom teorier om förhandlingar mellan kommun och privata aktörer. För att kunna 

analysera aktörerna, deras roller och maktresurser har teorier om vilka roller som vanligen 

finns i processen, vilka aktörer som vanligen tar dessa roller och vilka maktresurser dessa 

aktörer vanligen innehar studerats.  

I uppsatsen avgränsar jag mig till tiden innan försäljningen och fram till årsskiftet 09/10. 

Detta för att byggstart av gallerian borde skett senast 2 januari 2010 enligt ett tillägg till 

exploaterings- och marköverlåtelseavtalet. Det som hänt efter årsskiftet 09/10 gör fallet 

ytterligare komplext. En viktig faktor i begränsningen är också att hinna studera fallet under 

den begränsade tid som finns för uppsatsen.  

Avslutningsvis i uppsatsen diskuteras vilka problem som kan uppkomma för en planerare i ett 

fall där problem har uppkommit efter att en detaljplan vunnit laga kraft. Detta för att ge en 

djupare insikt i planerarrollen. Uppsatsen avslutas med en epilog om vad som hänt efter 

årsskiftet 09/10.  

2 Metod 

Den här uppsatsen är uppbyggd kring en fallstudie. Allmänt används fallstudier för att 

beskriva verkligheten eller för att angripa en liten del i ett större förlopp (Ejvegård 2003). Mitt 

fall är ganska unikt och ämnar därför inte att spegla något normalfall. Det bidrar däremot till 

insikten att varje planeringsprocess är unik, det finns inte två exakt lika platser vilket gör att 

förutsättningarna för planering alltid är olika. 

Fallstudien är framför allt baserad på intervjuer. Intervjuerna har genomförts som 

semistrukturerade intervjuer där respondenten har fått prata öppet kring olika frågor rörande 

Brotorgets utveckling och motiven till förändring. Jag har intervjuat Arne Nedstam och Bashir 

Hajo, planerare respektive planarkitekt på Bollnäs kommun, för att få en uppfattning om hur 

torget blev till, hur det fungerat och hur förändringen initierades. Arne var ansvarig för den 

nya detaljplanen för Brotorget och Bashir har varit med och utvecklat torget sedan det 

byggdes. Båda har jobbat på Bollnäs kommun tidigare och har goda insikter i Brotorgets 

historia. Dessutom har kommunala dokument om fallet studerats för att ge en tydligare 
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uppfattning om processens gång. Nyhetsmaterial från lokaltidningen Ljusnan har studerats för 

att ge en bättre bild om den allmänna uppfattningen och den offentliga debatt som förts. En 

kortare telefonintervju har också gjorts med ansvarig hos köparen av torget, Carsten Lönne 

Cristensen, för att ge en bättre balans i materialet och för att få deras bild av processen. 

Litteraturstudier över befintlig relevant forskning har gjorts. Detta för att kunna analysera 

fallet och sätta in det i ett sammanhang och för att kunna jämföra det med vad tidigare 

forskning visat.   

Som alltid vid studier där både litteraturer och intervjuer använts är det viktigt att vara 

källkritisk (Alvesson & Deetz 2000). Vid litteraturstudiet har vikt lagts vid vilken typ av källa 

som behandlats, till exempel ges avhandlingar ett stort förtroende medan tidningsartiklar inte 

alltid ges samma förtroende. Detta beror mycket på varifrån de är hämtade men även 

avhandlingar har lästs med ett kritiskt öga.  

I Alvesson och Deetzs bok Kritisk vetenskaplig metod (2000) diskuteras vad som är kritisk 

forskning och hur man som kritisk forskare skall tänka. Som alltid vid kritisk forskning måste 

man vara medveten om hur omgivningen kan ha påverkat den situation som uppstått och 

uppmärksamma denna omgivning samt ifrågasätta den. I mitt fall kommer det bli viktigt att se 

hur de lokala förutsättningarna har påverkat de val som gjorts av kommunen.  

3 Fallstudie 

3.1 Bollnäs kommun 

Bollnäs kommun ligger i Hälsingland cirka tio mil norr om Gävle invid älven Ljusnan. 1974 

slogs Bollnäs stad samman med Hanebo, Arbrå och Regnsjö kommuner och bildade Bollnäs 

kommun med Bollnäs som centralort (Bollnäs kommun 2010b). Kommunen har cirka 26 000 

invånare varav hälften bor i centralorten (Bollnäs kommun 2010a) Kommunen hade i början 

av mandatperioden 2006-2010 en fempartiallians men fick en ny kommunledning 1 februari 

2008 då Socialdemokraterna och Centerpartiet gick samman till en politisk majoritet (Bollnäs 

kommun 2008c). Den största sysselsättningen finns inom vård och omsorg, tillverkning och 

utvinning samt handel och kommunikationer och kommunen är den största arbetsgivaren följd 

av landstinget (Bollnäs kommun 2010a). 

3.2 Bakgrund till fallet Brotorget 

Brotorget är beläget mitt i Bollnäs centrum längs med Långgatan som går genom hela staden. 

På kartan har Bollnäs ett flertal torg men Brotorget är det mest centrala och mest välanvända 

av dessa, se figur 1. Det är ett relativt nytt torg och byggdes i början av 1980-talet för att 

staden skulle få ett centralt beläget och rätt placerat torg (Nedstam 2010). Enligt Arne 

Nedstam, planerare på Bollnäs kommun, var det rent sociala aspekter som gjorde att man 

beslöt sig för att bygga torget. De affärs- och bostadshus om fanns på fastigheten revs för att 

ge plats åt Brotorget som designades tillsammans med Bollnäsborna. Lokaltidningen Ljusnan 

utlyste en informell tävling för att engagera läsarna och skapa debatt (Klarström 2010g). Efter 

färdigställandet i början på 1980-talet har torget hela tiden utvecklats och man har lagt till nya 

saker på torget allt eftersom. I början på 1990-talet kom det en man, Rolf Åkerlund, till 

kommunen med ett förslag på att glasa in torget. Lokaltidningen Ljusnan visade upp bilder på 

förslaget men det blev ingen diskussion. Det fanns inget intresse av ett så storslaget projekt 

då, men 15 år senare, med andra städers lyckade galleriaprojekt, fanns intresset hos 

kommunen. Innan torget avmöblerades innehöll det ett hus med en restaurang, en 

utomhusscen för framträdanden, ett vattenspel med en relief av den kända bandyspelaren och 

profilen Gösta Snoddas Norgren samt parkbänkar och en lekplats för barn.  
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Figur 1. Karta över Bollnäs centrum och Brotorget. (Bollnäs kommun 2007c). 

3.3 Processen för Brotorget 

Initiativ 

2006 publicerade lokaltidningen Ljusnan en artikel om en tidigare Bollnäsbo, Anders 

Röstlund, som flyttat till Göteborg där han drev konsultbolaget Ågrenkonsult (Nedstam 

2010). Ågrenkonsult är ett ledande företag inom kommersiell utveckling och arbetar med 

projektering av gallerior, köpcentra och stadsutveckling (Ågrenkonsult 2010). Enligt Arne 

Nedstam (2010) var det denna artikel som startade tankarna på en förändring av centrala 

Bollnäs hos tjänstemännen på kommunen. Man kontaktade Anders Röstlund och bad om en 

diskussion angående centrala Bollnäs och Brotorget. Nedstam berättar att Röstlund inte riktigt 

hade något nytt att komma med så han nämnde de planer som diskuterats på 1990-talet 

angående en galleria. Detta tog Röstlund med sig tillbaka till Göteborg där han sedan 

utvecklade ett förslag till förändring av Brotorget. Förslaget bestod i en galleria i två plan med 

möjlighet till bostadsbebyggelse i två plan över samt ett inomhustorg och inglasade gågator, 

se figur 2 och 3 (Ågrenkonsult 2007).  
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Figur 2. Illustrationsbild över föreslagen galleria på Brotorget (Ågrenkonsult 2007). 

 

Figur 3. Övergripande illustration av föreslagen utveckling av Brotorget (Ågrenkonsult 2007). 

Processen tar fart 

Det framarbetade förslaget framlades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2 maj 2007 och för 

kommunstyrelsen den 3 maj 2007 (Röstlund 2010). Kommunstyrelsen fattade direkt tycke för 

förslaget, så pass mycket att man redan samma dag beslutade att det var kommunens 

viljeriktning för utveckling av stadskärnan (Unger 2010). Kommunstyrelsen gav direkt i 

uppdrag till stadsbyggnadskontoret att tillsammans med Röstlund arbeta fram en ändring av 

detaljplanen för att ge möjligheter för ett sådant projekt. Den framarbetade detaljplanen var 

sedan på samråd under perioden 25 juni till 30 juli 2007 (Bollnäs kommun 2007d) och 

utställningen mellan 20 augusti 2007 och 10 september 2007 (Bollnäs kommun 2007e). 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 17 december 2007 (Bollnäs kommun 2007a). 

Den 4 januari 2008 inkom ett överklagande till följd av att en miljökonsekvensbeskrivning, 
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MKB, inte hade gjorts (Bollnäs kommun 2008d). Överklagandet gick ända upp i 

regeringsrätten och planen vann inte laga kraft förrän 12 juni 2008.  

Försäljning av torget 

Under 2007, parallellt med detaljplaneprocessen, blev det danska företaget Sjaelsö kontaktade 

av ägaren till en av de intilliggande fastigheterna, Kringlan 5, för förhandlingar om köp av 

denna fastighet (Lönne Christiansen 2010). Sjaelsö är ett fastighetsbolag som utvecklar 

fastighetsprojekt rörande kontor, handel och bostäder i Skandinavien och Polen (Sjaelsö 

2010). Ägaren till Kringlan 5 visste att det var planer på en förändring av Brotorget och enligt 

Lönne Christiansen (2010) hade man ett möte tillsammans med kommunen och ägaren till 

Kringlan 5 där Brotorget diskuterades. Diskussionen utmynnade i att Sjaelsö fick köpa 

Kringlan 5 och Brotorget som ett slags paket. Den 5 september togs beslut i 

kommunfullmäktige om att sälja torget till Sjaelsö (Klarström 2007). Avtalet om exploatering 

och marköverlåtelse mellan kommunen och Sjaelsö skrevs under 25 september 2007 och 

innebar att kommunen sålde cirka 2700 kvadratmeter centralt belägen mark för 162 000 

kronor till IBI Sverige AB som ägs av Sjaelsö Sverige AB (Bollnäs kommun 2007b). I avtalet 

ingick också att exploatören skulle erlägga ett bidrag om 4 000 000 kronor till kommunen för 

rensning av torgytan och avhysning av hyresgäst i restaurangen. I avtalet framgick att 

byggstart skulle ske senast tolv månader efter tillträdesdagen samt ett antal villkor kring 

detaljplanen som måste vara uppfyllda för att kontraktet skulle gälla. 

Ett av dessa villkor var att torget skulle vara avmöblerat på tillträdesdagen varför kommunen 

avmöblerade torget under november 2008 (Jedebäck Lindberg 2010). Detta säger Nedstam 

kanske var ett förhastat beslut då man hade kunnat vänta med att riva upp torget ”tills 

grävmaskinerna för bygget var på väg hit” (Nedstam 2010). Sjaelsö sökte bygglov för en 

galleria och erhöll det, på delegation, från kommunen den 8 september 2008 (Bollnäs 

kommun 2008a). Tillträdesdagen för Sjaelsö skrevs till 2 januari 2009 enligt ett tillägg till 

exploaterings- och marköverlåtelseavtalet. (Bollnäs kommun 2008b). När planen väl vunnit 

laga kraft och Sjaelsö fått tillträde till torget hade den stora finanskrisen i världen inträffat och 

enligt Arne Nedstam kunde Sjaelsö inte hitta några hyresgäster till gallerian varför inget 

bygge startade. Köpebrevet mellan Sjaelsö och kommunen skrevs 4 juni 2009 (Bollnäs 

kommun 2009b). 

Efter detta har turerna varit många men enligt exploaterings- och marköverlåtelseavtalet var 

en byggstart tvungen att ske senast 12 månader efter tillträdesdagen i annat fall skulle köpet 

återgå till kommunen. Tillträdesdagen skrevs till 2 januari 2009, vilket medför att byggstart 

skulle ske senast 2 januari 2010, vilket inte blev fallet. En sammanfattning av alla steg i 

processen visas i tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för Brotorget 

Initiativ hösten 2006 

Presentation av förslag från Ågrenkonsult 2 och 3 maj 2007 

Kommunstyrelsebeslut om viljeriktning 3 maj 2007 

Sjaelsö kontaktas av ägare till Kringlan 5 våren 2007 

Samråd för detaljplan 25 juni – 30 juli 2007 

Utställning av detaljplan 20 augusti – 10 september 2007 

Kommunfullmäktigebeslut om försäljning 5 september 2007 

Exploaterings- och marköverlåtelseavtal 25 september 2007 

Detaljplan antagen av kommunfullmäktige 17 december 2007 

Överklagande 4 januari 2008 

Detaljplan vinner laga kraft 12 juni 2008 

Bygglov för Sjaelsö beviljas 8 september 2008 

Avmöblering av befintligt torg november 2008 

Tillträdesdag för Sjaelsö enligt tillägg 2 januari 2009 

Köpebrev skrivs 4 juni 2009 

Sista dag för byggstart 2 januari 2010 

 

Medias roll 

Lokaltidningen Ljusnan har under hela tiden varit med och skrivit artiklar vid varje steg i 

processen. Den första artikeln som berör planerna på en galleria skrevs enligt Gun Klarström, 

kommunreporter på Ljusnan, 4 maj 2007 och handlade om det förslag på en galleria som 

presenterades för kommunstyrelsen dagen innan (Klarström 2010g). Enligt Gun var det i 

början en positiv stämning till förslaget och inte mycket debatt. Den verkliga debatten kom 

igång i samband med kommunfullmäktiges beslut 5 september 2007 om att sälja torget.  

Varje planeringsprocess är på ett eller annat sätt unik och för att se det speciella med den här 

planeringsprocessen görs i nästa kapitel en redogörelse över plan- och bygglagens regelverk 

för detaljplaneprocesser. I det här fallet har ett avtal mellan kommun och privat aktör varit en 

viktig del. För att se hur det har påverkat utfallet av processen görs en redogörelse för 

betydelsen av tidiga förhandlingar och initiativ. Vid varje ny exploatering förekommer ett 

antal aktörer som alla handlar olika beroende på vilken roll i processen de har. Därför 

redogörs för vilka olika roller som vanligen förekommer i planeringsprocessen. Följande 

kapitel ämnar ge teorier kring dessa tre teman, plan- och bygglagen, förhandlingar och roller 

för att i nästföljande kapitel kunna applicera dessa på fallstudien. 

4 Teori 

4.1 Plan- och bygglagen, PBL 

Handhavandet av förändring av markanvändningen inom varje kommun regleras i plan- och 

bygglagen, PBL (SFS 1987:10). I 1 kap 2§ går att läsa ”Det är en kommunal angelägenhet att 

planlägga användningen av mark och vatten”. I resten av det första kapitlet föreskrivs de 

regler som används vid planläggningen av mark och vatten inom varje kommun. Exempelvis 

skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens mark- och 

vattenområden (1 kap 3§) samt att för att mark ska få användas till bebyggelse skall den vara 

”från allmän synpunkt lämplig för ändamålet” (1 kap 6§).  
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I PBL finns även bestämmelser för hur detaljplaneprocessen skall gå till. I femte kapitlet står 

att detaljplanen ska grundas på ett program, om det inte är onödigt (5 kap 18§). Enligt Nya 

villkor för den kommunala planeringen av Göran Cars och Reigun Thune Hedström (2006) 

ska programfasen genomföras för att utvärdera och analysera konsekvenser av ett projekt 

samt hur dessa konsekvenser samspelar med varandra. Det kan gälla exempelvis ekonomiska 

eller sociala konsekvenser. Därefter följer en fas med planarbete där idéer från programmet 

används för att senare göras rättsligt bindande genom antagande av en detaljplan. Enligt PBL 

5 kap 20§ skall kommunen i samband med program- och planarbete genomföra samråd med 

berörda parter. Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan för 

medborgarna samt att förbättra beslutsunderlaget (5 kap 21§). Även motiven till förslaget 

skall redovisas samt vilka följder förslaget får. Enligt Cars och Thune Hedström (2006) är 

denna fas till för att förankra förslaget hos medverkande aktörer och hos medborgarna. Innan 

antagande av planen skall den ställas ut i minst tre veckor så att möjlighet finns att lämna 

synpunkter (5 kap 23§). Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige (5 kap 29§). Planen 

vinner laga kraft enligt 23§ förvaltningslagen om ingen som tidigare i processen lämnat 

synpunkter överklagar inom 3 veckor (SFS 1986:223). Här ligger makten entydigt hos 

kommunen eftersom det är de som formellt fattar beslut om planens godkännande (Cars & 

Thune Hedström 2006). Efter antagande har detaljplanen en stark ställning då den är juridiskt 

bindande. Den ger då rättigheter till bebyggelse enligt planen men den begränsar även 

möjligheterna då det inte är tillåtet att bygga i strid med planen.  

4.2 Förhandlingar 

En förändring av spelplanen för planering har skett i och med att vi gått in i det 

postindustriella samhället (Cars & Thune Hedström 2006). Företag som tidigare varit 

geografiskt bundna till en plats på grund av dess tillgång till råvaror och infrastruktur är i dag 

inte beroende av närheten till råvaror eftersom det skett en ökad rörlighet i samhället och 

strukturella förändringar i ekonomin. En förändring inom företagen har också skett då företag 

som tidigare varit beroende av ett stort kapital idag ser det rörliga kapitalet som det viktigaste.  

För företagen handlar det idag om att locka till sig ”rätt” medarbetare. För att göra detta krävs 

att företaget är lokaliserat så att medarbetarna får ett mervärde av att arbeta på företaget, en 

attraktiv lokaliseringsort är minst lika viktig som goda anställningsvillkor. Detta har lett till att 

företag allt oftare initierar förändringar av markanvändningen. 

Detta har lett till att Sverige de senaste tjugo åren har genomgått en stor förändring vad gäller 

kommunens makt att ensam kunna bestämma över hur marken ska användas (Cars & Thune 

Hedström 2006). Kommunen har planmonopol och är beslutande i frågor rörande 

markanvändningen men är idag starkt beroende av andra aktörer (Cars 1992).  

”I praktiskt taget alla projekt av mer än marginell karaktär har kommunen inte ett monopol i 

bemärkelsen att man kan bestämma ’vad, var och hur’. För att planen ska kunna realiseras krävs 

att aktörer utanför kommunen är beredda att göra de investeringar som är nödvändiga.” (Cars & 

Thune Hedström 2006:160).  

Detta visar att makten över planeringen i själva verket är delad mellan de deltagande 

aktörerna och att de är beroende av varandra för att en förändring ska komma tillstånd. 

Den som vill bygga något är beroende av kommunen med tanke på markanvisning och 

byggrätt, därför är det naturligt att förhandlingssituationer uppkommer (Tonell 1991). När 

privata aktörer vill investera i bebyggelse och kommunen har planmonopolet kallas det 

förhandlingsplanering. Kännetecknande för förhandlingsplanering är att de avtal som 

kommunen sluter med privata aktörer sluts samtidigt som planen arbetas fram. 
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De nya spelreglerna har inneburit att rollfördelningen mellan kommun och privata aktörer har 

förskjutits. Ofta är det inte bara dessa aktörer utan även andra organisationer som vill göra 

anspråk på eller ifrågasätta en förändring av markanvändningen (Cars 1992). Detta har lett till 

att kommunen i större grad har fått agera som samordnare av dessa intressenter och även där 

spelar förhandlingar en viktig roll. Det viktigaste för kommunen blir att se till att de intressen 

som annars hade förbisetts, om privata aktörer fått agera helt fritt, blir tillgodosedda. Det kan 

röra sig om bevarande av värdefulla kulturmiljöer eller andra miljöintressen. En annan viktig 

uppgift för kommunen är att bistå de grupper som berörs av förändringen men är för svaga för 

att själva kunna driva sina önskemål.  

Något som påverkar förhandlingarna är vem som är initiativtagare. Enligt Cars och Thune 

Hedström (2006) får den som tar initiativet till en förändring två fördelar. Initiativtagaren kan 

vara bättre förberedd än motparten eftersom han har haft tid att tänka igenom vad han vill ha 

ut av planen innan. Han får också fördelen av att ha ett bättre läge att agera taktiskt då han kan 

förutse olika scenarier och komma med motargument eller olika möjliga alternativ att gå 

vidare i förhandlingarna. 

Detta är ytterligare en anledning till att initiativ till förändring allt oftare kommer från privata 

aktörer (Cars & Thune Hedström 2006). Initiativ tas i en första idéfas som sedan återföljs av 

ett programarbete. Vid initiativ av andra än kommunen införs ett nytt inslag i planprocessen 

nämligen ’villkorade avtal och överenskommelser’. Dessa avtal görs ’för att få något att 

hända’ och skapar en relation mellan kommun och den privata aktören som på så sätt 

förpliktigar kommunen mot den andra parten. För att kunna genomföra en idé krävs acceptans 

av andra aktörer och av de berörda, något som fås genom ett antagande av detaljplanen, och 

därmed hela processen. Avtalet blir vägledande för den efterföljande processen.  

Kommunen är beroende av privata aktörer i samhällsbyggandet men vilka konsekvenser 

kommer av tidiga avtal och överenskommelser? Enligt Cars och Thune Hedström (2006) 

finns det ett effektivitetsproblem. Att tidigt låsa fast tankar och idéer genom att ingå tidiga 

avtal minskar kreativiteten i planeringen och därmed förmågan att kunna lösa eventuella 

problem på ett effektivt sätt. Det handlar om att kunna se bortom de uttalade kraven och se de 

grundläggande intressena hos varje aktör för att sedan kunna tillgodose dessa. Ett avtal 

föreskriver en viss lösning, vilket försvårar möjligheten att få en situation där båda parter kan 

acceptera lösningen.  

Ett annat problem som uppstår vid tidiga avtal är ur demokratisk synpunkt (Cars & Thune 

Hedström 2006). Möjligheter till insyn i processen blir reducerade och ofta är resultatet redan 

bestämt när medborgarna får en chans att kommentera förslaget vid samråd och utställning. 

Detta leder till att medborgarna tar till andra metoder för att kunna påverka vilket i sin tur 

påverkar vilka av medborgarna som kommer till tals. Alla har inte samma förutsättningar att 

göra sig hörda eller kunna medverka i olika nätverk vilket lyfter frågan om det är alla 

medborgares synpunkter som tas upp eller om det är en speciell grupps synpunkter.  

Tidiga avtal ger också problem ur ett politiskt perspektiv då antagandet av en detaljplan, som 

görs av kommunfullmäktige, bara blir en formalitet när de verkliga besluten tagits av enskilda 

politiker eller tjänstemän under avtalsförhandlingarna (Cars & Thune Hedström 2006). Detta 

gör att man kan ifrågasätta legitimiteten i beslutet. 

4.3 Aktörer och roller 

Samhällsplaneringen sker idag i samverkan mellan kommun och andra aktörer. Dessa aktörer 

intar olika roller i processen. Definitionen av en aktör kan göras på många olika sätt (Cars 

1992). I detta avsnitt redogörs för de olika roller som förekommer under en planprocess samt 
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vilka aktörer som vanligtvis intar dessa roller. Detta görs för att i nästa kapitel kunna 

analysera vilka aktörer som tagit vilka roller i den specifika processen omkring Brotorget i 

Bollnäs. 

Utgångspunkten för dessa rollbeskrivningar kommer från boken Mark, Politik och Rätt av 

Fog et al. (1992) där verklighetens planprocess diskuteras. Författarna utgår från att det i 

dagens plan- och bygglag finns tre typer av regler; konstituerande, processuella och 

materiella. De konstituerande reglerna anger vem som har rätt att tillämpa vissa regler, de 

processuella talar om hur handläggningen och beslutsfattandet ska gå till och de materiella 

anger mål med verksamheter eller gränser för hur olika aktörer får handla.  

Ur de konstituerande reglerna kan olika aktörer och deras roller utläsas beroende på vilka 

områden de ansvarar över eller berörs av (Fog et al. 1992). De olika rollerna är initiativtagare, 

regelansvariga och berörda. Initiativtagare är de som har rättigheter eller skyldigheter att ta 

initiativ till förändring av markanvändningen. Initiativtagare har traditionellt varit kommunen 

men är idag i regel andra aktörer, såsom privata företag eller andra organisationer vid större 

samhällsbyggnadsprojekt (Cars & Thune Hedström 2006). Enligt Cars (1992) är initiativet 

knutet till de aktörer som har resurser, antingen i form av mark eller av idéer och kapital.  

Regelansvariga är de som ansvarar för att gällande lagar och regler efterföljs (Fog et al.1992). 

Det är både politiker och tjänstemän som arbetar med och tar beslut om planer (Cars 1992). 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar över planeringen av 

kommunens mark. Andra offentliga instanser med regelansvar är Länsstyrelsen som har 

ansvaret på en regional nivå och som också är första instans för överklagan av planer. Det är 

inte ovanligt att samma aktör innehar olika roller i processen, exempelvis kan 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden vara både initiativtagare och 

regelansvariga. 

Rollen som berörda får de som kommer att beröras av förändring av markanvändningen på 

något sätt (Fog et al. 1992). Det är bland annat hushåll, intresseorganisationer, företag och 

offentliga organisationer (Cars 1992). De berörda har chans att påverka förslaget genom att de 

under processens gång ges tillfälle för yttranden genom samråd och utställningar. De berörda 

som har yttrat sig någon gång under processen har sedan möjlighet att överklaga beslut till 

högre instans om de inte tycker att hänsyn tagits till tidigare givna yttranden.  

Att dessa olika aktörer är inbördes beroende kan visas i en schematisk bild, se figur 4. Den är 

hämtad ur Mark, politik och rätt och kallas där aktörstriangeln (Fog et al. 1992). De berörda 

väljer sina regelansvariga, politikerna, som måste se till de berördas intressen eftersom de vill 

bli omvalda till nästa mandatperiod. De regelansvariga ska också se till så att initiativtagarna 

håller sig till de regler som finns. Initiativtagarna måste se till de berörda eftersom de är deras 

konsumenter samtidigt som de är beroende av de regelansvariga för att få igenom sina idéer.  

Samma aktör kan också inta olika roller vid olika tillfällen i processen och hur de handlar 

beror på deras kunskaper, resurser och mål.  
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Aktörernas relationer finns delvis reglerade i PBL men de utvecklas också utanför regelverket 

(Cars 1992). Detta kan ske genom informella möten då relationer mellan aktörerna skapas 

vilket kan påverka planeringsprocessen. Utfallet av planeringsprocessen beror då på vilka 

resurser varje aktör har och dennes relation till andra aktörer. 

4.4 Makt  

Enligt Fog et al. (1992) har aktörerna olika resurser att tillgå. De är politik, professionalism, 

ekonomi och juridik och ger i sin tur olika typer av makt.  

En vanlig definition av makt är ”att genom påverkan förmå någon att göra något denne inte 

hade utfört utan denna påverkan” (Cars 1992:34). Olika typer av makt kan finnas hos en 

aktör. Med utgångspunkt ur Fog et al. (1992) finns politisk makt, professionell makt, 

ekonomisk makt och juridisk makt. Cars i sin tur hänvisar till filosofen Bertrand Russel som 

ser ärftlig makt, makt genom kunskap, ekonomisk makt och politisk makt som 

förutsättningarna för en aktörs möjligheter att förverkliga sina ambitioner. En annan definition 

av makt, vilken Cars hänvisar till, görs av Jesper Blomberg. Han menar att makt definieras 

som hur viktig en aktörs resurser är för en annan aktör samt hur beroende denne aktör är av 

andra aktörers resurser (Cars 1992:34).  

Politisk makt innebär att man tar ställning i konflikter rörande värden och vilka som skall 

sättas före andra (Fog et al. 1992). Professionell makt innebär att man kan fatta beslut utifrån 

erfarenheter inom yrket. Ekonomisk makt innebär att man kan hävda sina egna intressen 

utifrån att man påverkar en situation genom äganderätt eller innehav av resurser för 

förändring. Juridisk makt innebär att man genom att hänvisa till en lagparagraf kan driva 

igenom sin önskan.  

Dessa olika makter är sammankopplade med den så kallade aktörstriangeln, där varje aktör 

innehar dessa resurser i högre eller lägre grad (Fog et al. 1992). Några resurser aktörerna 

besitter kan utläsas ur PBL där det står att politikerna har beslutsmandat. De innehar alltså 

juridisk makt men även en politisk makt. Beroende på om kommunen äger marken eller inte 

kan de även inneha en ekonomisk makt. Den professionella makten inom kommunen finns 

hos tjänstemännen som är utbildade i ämnet. Andra resurser regleras inte i PBL men är viktiga 

för förändring av markanvändningen, till exempel ekonomisk makt som i många fall är 

Regelansvariga 

Berörda Initiativtagare 

Figur 4. Förhållande mellan aktörer i detaljplaneprocessen, kallad aktörstriangeln (Fog et al. 1992). 
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anledningen till förändringen (Cars 1992). Därför har initiativtagarna oftast ekonomisk makt 

som sin starkaste resurs och därigenom också en politisk makt (Bergdahl 2004). Beroende på 

om initiativtagaren är van att ta initiativ kan den också ha en professionell makt. De berörda 

har främst politisk makt då de väljer sina politiker, men också juridisk makt i bemärkelsen av 

lagstiftade samråd och utställning. Eftersom de olika aktörerna har olika mycket av resurserna 

skapas det i aktörstriangeln spänningar mellan aktörer då de kan förväntas ha olika syn på hur 

resurserna ska avvägas (Fog et al. 1992).  

5 Analys 

5.1 Plan- och bygglagen, PBL 
Som vi sett ovan föreskriver PBL hur detaljplaneprocessen ska gå till. Det program som 

annars ligger till grund för planer har i fallet Brotorget dock inte utformats. Kommunen 

hävdar i samråds- och utställningshandlingarna att den viljeriktning man beslutade om i maj 

2007, Ågrenkonsults förslag, är planprogrammet. Det som främst talar emot att det är ett 

program enligt PBL är att ett program ska gå ut på samråd till medborgarna, något som inte 

gjorts i detta fall. Något som ytterligare talar emot att det är ett program är att man ur 

programmet ska ta ’de bästa idéerna’ till detaljplanen vilket man inte har gjort i detta fall utan 

istället helt gått på det förslag som upprättats. Det som kommunen kallar för program är alltså 

inte ett regelrätt program enligt PBL. Ett program behöver inte göras om det anses ”onödigt”. 

Med onödigt räknas en liten detaljplan, till exempel en villatomt. Hela meningen med ett 

program är att låta medborgarna tidigt få insyn i processen innan planen låsts fast (Regeringen 

1994/95:71). Kommunen har i detta fall missat grundmeningen med lagtexten. 

Detaljplanen var på samråd under juni och juli månad 2007 och utställningen av planen hölls 

under augusti och september månad samma år. Man kan då fråga sig vilken betydelse det har 

haft för medborgarinflytandet att samråd och utställning skedde under sommaren. Det kan ha 

både fördelar och nackdelar. En fördel är att medborgarna kan ha mer tid att se över 

planförslaget än de annars skulle haft med arbete och fritid. Nackdelarna kan vara att många 

kan vara bortresta under hela eller delar av samråds- och utställningsperioden eller är mindre 

benägna att engagera sig under semestern. Oftast väger nackdelarna tyngre. Detta kan således 

försvåra möjligheterna att lämna yttranden. Jag har inte under min begränsade 

undersökningsperiod sett några uppgifter från någon som haft synpunkter på detta.  

Något som är speciellt i just detta fall är den korta tidsperioden mellan samråd och utställning. 

Efter samrådet inkom fem yttranden på planen varav endast ett var från en privatperson, 

ägaren till restaurangen på torget som är sakägare och direkt berörd av förändringen (Bollnäs 

kommun 2007d). Om det har något samband med samrådets tidpunkt är svårt att säga. 

Utställningen skedde tre veckor efter samrådet. Under utställningstiden skrivs flera artiklar i 

Ljusnan och det börjar bli en offentlig debatt. Denna gång inkommer fyra yttranden från 

privatpersoner av totalt 13 stycken, varav en är 140 namn på en protestlista skapad under ett 

torgmöte hållet av Socialdemokraterna (Bollnäs kommun 2007e). Detta ökade engagemang 

kopplar jag till medias roll i processen.  

Den snabba tiden mellan samrådet och utställningen visar på den snabba takt och prioritering 

av ärendet med vilket planeringen av Brotorget skedde. Den snabba handlingstiden är något 

båda planerarna vid kommunen framhåller vid intervjuerna. I PBL finns inte föreskrivet att 

det måste gå en viss tid mellan samrådet och utställningen men det finns ett antal moment 

som måste genomföras mellan samrådet och utställningen, till exempel en 

samrådsredogörelse. Denna måste sedan godkännas av kommunfullmäktige innan beslut kan 

tas om att ställa ut planen. Något som har bidragit till den snabba beslutsgången är att beslutet 
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om utställning har tagits på delegation, från kommunfullmäktige, av Miljö- och 

byggnämndens ordförande. Detta är ett sätt att snabba på processen men vid beslutsfattandet 

gällande en så viktig plan kan man tycka att hela kommunfullmäktige borde medverka i 

beslutet. 

Från det att förslaget presenteras för kommunstyrelsen tills att detaljplanen är antagen går det 

cirka sju månader och två veckor. Det är en kort tidsperiod för en så pass stor och centralt 

belägen plan där många kommer att beröras. En jämförelse kan göras med de av Kalbro och 

Lind (2001:103) studerade planärendena för bostadsbebyggelse i en rapport till Riksdagens 

revisorer där ”normalfallen” hade en tid för program- och planskedena på i genomsnitt 20 

månader. Värt att notera är att det då bara handlade om bostadsprojekt. Att planen för 

Brotorget sedan tar längre tid för att vinna laga kraft beror på det överklagande som inkom 

mot att en miljökonsekvensbeskrivning inte hade utförts.   

Sammanfattningsvis går det att konstatera att inget program, i PBLs bemärkelse, har gjorts i 

detta fall. Det behövs dock, enligt PBL, inte göras något program om det anses ”onödigt”. 

Frågan man kan ställa sig är då om det är onödigt att ha ett program för en plats som ligger så 

centralt och kommer beröra många människor. Något annat specifikt för fallstudien är den 

korta tid som rådde mellan samråd och utställning och att tidpunkten för dessa låg mitt i 

sommaren. Jag anser inte det vara ett lämpligt sätt att skapa en diskussion med medborgarna 

om deras torg. Det centrala läget och att torget är relativt nyanlagt är två faktorer som jag 

tycker borde ge extra incitament hos politikerna att skapa medborgardeltagande. 

5.2 Förhandlingar 
Som vi sett ovan kommer initiativ till förändring allt oftare från privata aktörer. Enligt Carsten 

Lönne Christiansen, utvecklingschef på Sjaelsö, kom den privata exploatören Sjaelsö sent in i 

detaljplaneprocessen, planen var så gott som klar när de började förhandla om Brotorget. Han 

uppger att de till en början inte var intresserade av Brotorget utan enbart grannfastigheten 

Kringlan 5 men att man i diskussion med kommunen erbjöds att köpa torget tillsammans med 

Kringlan 5 som ett slags paket. De kunde dock inte komma med synpunkter på detaljplanen 

då processen redan var långt gången. De förde däremot förhandlingar med kommunen 

angående avtal om exploatering och marköverlåtelse och köpekontrakt. Enligt Lönne 

Christiansen var det kommunen som var den drivande parten i försäljningen av Brotorget. 

Initiativet till en galleria initieras alltså inte i detta fall av ett privat företag, något man kan tro 

vid första anblicken. 

I exploaterings- och marköverlåtelseavtalet finns ett villkor att detaljplan måste vinna laga 

kraft ”i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslaget” (Bollnäs kommun 2007b, § 

2). Det innebär att Sjaelsö köpte torget under förutsättningen att eventuella förändringar skulle 

utföras i linje med ursprungsförslaget. Det är heller inga stora förändringar gjorda i den 

slutgiltiga detaljplanen utifrån det ursprungliga förslaget. Det som i huvudsak har ändrats är 

bredden på de två inomhusgatorna samt att storleken på innertorget har minskat samtidigt som 

man har reglerat storleken på handelsytan och bostadsytan. Man har även lagt till en 

illustrationslinje i plankartan och reglerat att fasaden skall byggas i glas med skjutbara dörrar. 

Cars (1992) hävdar att det viktigaste för kommunen har blivit att se till att intressen som 

privata aktörer inte har någon anledning att tillgodose blir tillgodosedda. Detta kan röra sig 

om kulturhistoriska värden, allmänhetens intresse i platsen med mera.  Kommunen har inte 

gått ut till medborgarna för att informera sig om hur de relaterar till platsen eller vilka värden 

de ser i den innan man började med förändringsarbetet. Med utgångspunkt i Cars resonemang 

har kommunen inte fullföljt sin viktigaste uppgift.  
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Men hur ska man veta vad som är det allmänna intresset? Dagens demokratimodell utgår från 

att medborgarna väljer sina representanter vilka skall spegla medborgarnas åsikter och det 

allmänna intresset, representativ demokrati (Henecke & Khan 2002). På så sätt kan man säga 

att det allmänna intresset är representerat av de politiker som tagit besluten. Sverige styrs idag 

i mångt och mycket av regeringen och där riksdagen på så sätt blir ett bekräftande organ. På 

samma sätt styrs idag kommunerna med kommunstyrelsen som det reella maktorganet medan 

kommunfullmäktige blir det bekräftande organet (Olsson 2010d). Det är alltså de politiker 

som sitter i kommunstyrelsen som har den största makten att kunna påverka. Frågan är då om 

det ”allmänna intresset” finns hos de femton ledamöter (Bollnäs kommun 2010c) som sitter i 

kommunstyrelsen i Bollnäs kommun. 

Lennart Tonell diskuterar problemet med det allmänna intresset och politikernas egna 

värderingar är i artikeln Verkligheten bakom modellen (2005). Där visar han hur stor 

betydelse politikernas och beslutsfattarnas föreställningsvärldar har för den fysiska 

planeringen. I artikeln beskriver han hur Eriksdalsbadet i Stockholm gick från att få en 

upprustning och modernisering för ca 100 miljoner till att bli en total nybyggnad för 600 

miljoner. Han anser att de beslut som tagits i den processen är grundade på politikernas egna 

föreställningar om staden och inte medborgarnas. I en jämförelse med Brotorget väcks frågan 

om det är kommuninvånarnas önskan att bygga en galleria eller om det är politikernas? 

Med utgångspunkt i tidigare resonemang om förhandlingsplanering är frågan om detta fall 

kan räknas som ett förhandlingsplaneringsfall. Den stora skillnaden jämfört med 

”normalfallet” är att kommunen var initiativtagare till planen och inte den privata aktören. Det 

var även kommunen som drev planen hårt framåt. När Sjaelsö kom in i bilden var planen så 

gott som klar, alltså har inte planarbetet och genomförandearbetet varit parallella. Något som 

också bekräftas av Bashir Hajo, planarkitekt på kommunen, som säger att 

plangenomförandebeskrivningen inte var med i avtalet som skrevs med Sjaelsö utan har lösts i 

efterhand. Alltså kan inte detta fall ses som ett direkt förhandlingsplaneringsfall utifrån 

Tonells resonemang, även om det innehåller viktiga förhandlingar inom kommunen. 

I Bollnäs kommun har beslut om detaljplan tagits i kommunstyrelsen. Redan det första 

beslutet om kommunens viljeriktning är mycket tongivande för processen och redan där tas ett 

beslut vilket medborgarna inte ges insyn i. Ett slags demokratiproblem uppstår således utan 

att förhandlingar med annan part skett. Förhandlingar görs sedan med Sjaelsö där kommunen 

är drivande. Dessa förhandlingar är inte lika tongivande som det första beslutet men befäster 

det tidigare tagna beslutet om att man vill bygga en galleria. Det kan dock ifrågasättas varför 

andra lösningar inte diskuterades. 

Det faktum att beslutet togs i kommunstyrelsen i ett tidigt skede gör också att det uppkommer 

ett problem ur politisk synpunkt. Kommunfullmäktige som är det organ som ska fatta beslut i 

detaljplanefrågor, tar i det här fallet enbart ett formellt beslut då det verkliga beslutet redan 

tagits av kommunstyrelsen. Det tredje problemet som kan uppstå kring effektivitet kan i detta 

fall inte hittas i förhandlingarna med Sjaelsö då de kom in i processen så pass sent. Däremot 

finns ett effektivitetsproblem i och med att kommunstyrelsen tidigt låste fast sig vid att en 

galleria skulle byggas. Det gav inga möjligheter till alternativa lösningar.  

Sammanfattat kan alltså konstateras att denna plan inte hade en privat initiativtagare vilket 

gjort att de framlagda teorierna om förhandlingar inte riktigt passar in. Dock har samma 

problem som setts vid tidigt slutna avtal kunna identifieras. De beslut som tagits som grund 

för förändringen har tagits utan allmänhetens insyn och skapat demokratiproblem. Liksom att 

politiska problem har skapats när kommunfullmäktiges beslut på något sätt blir ett spel för 

gallerierna. Eftersom kommunen inte haft någon motpart kan inte fallet ses som ett renodlat 
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exempel på förhandlingsplanering, då detta kräver en motpart vilket kommunen inte har haft. 

Till sist kan ifrågasättas vad som legat till grund för besluten, om det är allmänhetens 

önskemål som framförts genom politikerna eller är det politikernas egna föreställningsvärldar 

och värderingar som legat till grund för besluten? 

5.3 Aktörer och roller 
Med utgångspunkt i tidigare förklarade teorier angående aktörer och roller i 

samhällsbyggnadsprocessen analyseras i detta kapitel vilka aktörer som varit tongivande i 

fallet Brotorget samt vilka roller dessa aktörer har haft.  

En given aktör är kommunen eftersom de dels ägde marken till torget, dels för att de är 

beslutande i frågor rörande markanvändningen i kommunen. Den andra stora aktören i fallet 

har varit Sjaelsö som har velat investera pengar i en bebyggelse av torget. Enligt Arne 

Nedstam är det egentligen bara dessa två aktörer som har varit delaktiga i processen. 

På grund av detta har det varit svårt att till fullo utnyttja aktörstriangeln då själva 

detaljplaneprocessen har skett utan Sjaelsös inblandning. Det var också kommunen som var 

initiativtagare till förändringen varför man inte har behövt utnyttja sina maktresurser gentemot 

någon annan aktör under själva processen.  

För att återknyta till tidigare förklarad figur kan konstateras att kommunen återfinns på två 

positioner, dels som regelansvariga och dels som initiativtagare, se figur 5. Sjaelsö återfinns 

inte i figuren då de inte var med i själva detaljplaneprocessen. Kanske skulle en figur som 

symboliserar ett senare skede innehålla Sjaelsö då de efter hand har kommit med som en 

utomstående part som har gjort det möjligt att skapa en förändring. De berörda i detta fall är 

medborgarna. 

 

 

Inom kommunen har det funnits några nyckelenheter och personer. Samhällsbyggnads-

kontoret är en sådan enhet eftersom det var de som från början tog initiativet till att föreslå en 

förändring. Utan dem hade en påbörjad förändring kanske aldrig skett. Därefter tar 

kommunstyrelsen en ledande roll dels då de beslutar om en förändring av Brotorget och dels 

som pådrivare av processen för att få fram en planändring. Kommunstyrelsen driver 

tjänstemännen i önskan att nå en snabb process, vilket lett till att detaljer i planen inte har 

 

Regelansvariga: 

Kommunen 

Berörda: 

Medborgarna 

Initiativtagare: 

Kommunen 

 Figur 5. Aktörstriangel under detaljplaneprocessen för Brotorget (baserad på Fog et al 1992). 
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studerats närmare vilket i sin tur kan ha gett konsekvenser för planens utförande. 

Näringslivschefen på kommunen har spelat en viktig roll i arbetet med Sjaelsö. Tekniska 

kontoret har spelat en viktig roll då det var deras avtalsskrivare som skrev det exploaterings- 

och marköverlåtelseavtal som slöts med Sjaelsö. Avtalet har en viktig funktion i den här 

planprocessen då det reglerade villkoren för köpet och reglerade vad som skulle göras av 

kommunen respektive företaget. Avtalet ligger dessutom till grund för hur fortsättningen på 

Brotorget kommer att se ut i och med villkoret att köpet skulle gå igenom om detaljplanen 

vann laga kraft i överrensstämmelse med detaljplaneförslaget. Jag bedömer att de som haft 

mest inflytande på detaljplanen är de politiker i kommunstyrelsen som har drivit både 

detaljplaneprocessen och försäljningen.  

Berörda i det här fallet är som alltid kringliggande fastighetsägare men egentligen har hela 

kommunens invånare varit berörda eftersom det har handlat om en central plats i staden. Det 

faktum att invånarna var med under planeringen av torget på 1980-talet gör att ett stort 

intresse för torget förmodligen skapades redan då och har lett till att intresset för torget 

fortfarande finns kvar (Nedstam 2010). Arne Nedstam framhåller också att den snabba 

rivningen av torget var en traumatisk händelse som säkert har bidragit till engagemanget. Att 

det sedan inte hände något skapade ytterligare incitament för engagemang då torget såg, och 

fortfarande ser ut som en grusplan. De berörda har informerats om händelser främst via 

lokaltidningen Ljusnan som på så sätt haft en viktig roll som informationsspridare.  

5.4 Makt 

Den resurs som kommunen främst har använt sig av är den politiska makten genom att initiera 

förändringen och genom att politikerna tidigt tog ställning till det förslag som upprättats. De 

har haft juridisk makt i den meningen att de är beslutsfattande enligt PBL. Eftersom 

kommunen var både regelansvariga och initiativtagare till detaljplanen, har de kunnat utnyttja 

den lagstadgade processen till sin fördel. Detta genom att prioritera planen och påskynda 

förloppet då de inte har haft någon motpart att förhandla med. Den juridiska makten, som de 

som kommun också har ser ut att ha utnyttjats för egen vinning. Genom att man påskyndat 

förloppet har man som kommun inte utnyttjat den professionella makt som finns inom 

kommunen hos planerarna. Båda planerarna som intervjuades framhåller att man tyckte att 

processen varit lite väl snabb och att man gärna hade utrett detaljer och konsekvenser av 

planen ytterligare.  

Kommunen var ägare av marken och på så sätt hade de en ekonomisk makt vilken de hade 

kunnat utnyttja. Men eftersom kommunen under själva planprocessen även var regelansvariga 

har man inte behövt använda sig av att man är markägare för att få till en förändring av 

detaljplanen. Kommunen kunde dock inte själv finansiera bygget och var därigenom beroende 

av en extern exploatör för att kunna genomföra själva planen. Detta ledde till att kommunen 

släppte ifrån sig den ekonomiska makten genom att sälja marken till Sjaelsö.  

Sjaelsö i sin tur har kommit in sent i processen och inte haft något med utformningen av 

detaljplanen att göra. Sjaelsö besitter ändå en ekonomisk makt eftersom de kunde förverkliga 

det kommunen ville göra. När väl Sjaelsö kom in i bilden tog de över den ekonomiska 

makten. De är också ett väletablerat företag som har erfarenheter från tidigare projekt vilket 

ger dem en professionell makt, något de verkar ha utnyttjat i det här fallet i de förhandlingar 

man förde med kommunen angående köp av marken.   

Bollnäs är en liten kommun med cirka 26 000 invånare och det är ovanligt att ett stort externt 

företag vill investera i en jämförelsevis liten kommun. Men Sjaelsö sökte sig inte till 

kommunen på eget initiativ utan det var ägaren till Kringlan 5 som sammanförde Sjaelsö och 

kommunen. Kommunen presenterar den tänkta förändringen för Sjaelsö och framför en 
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önskan om att Sjaelsö ska bygga gallerian. Kommunen är drivande i försäljningen, man vill 

att en privat aktör investerar i kommunen. 

De berörda har egentligen inte haft några resurser som utgår från de av Fog et al. (1992) 

definierade resurserna, utan har kunnat skapa opinion genom att informera och diskutera 

frågan offentligt via lokaltidningen. Enligt resonemanget ovan, där kommunen har skyndat på 

processen och lyckats med det eftersom de både varit initiativtagare och regelansvariga, 

hamnar medborgarna utanför processen. De kan då heller inte använda sig av de möjliga 

resurser som finns att tillgå så som juridisk makt och politisk makt. 

Något som tyder på att medborgarna inte har fått kännedom eller blivit tillfrågade i fallet är 

det torgmöte som anordnades av Socialdemokraterna efter det att Ljusnan skrivit om 

torgbygget i lokaltidningen och den protestlista som upprättades av de som besökte mötet 

(Kronberg 2007). I artikeln står att ”Många besökare tyckte att frågan om Brotorgets 

utformning har gått hastigt fram…” (Kronberg 2007:5). Listan finns med som ett yttrande 

under utställningen men föranledde då ingen ändring av planen. Cirka 140 personer hade 

skrivit på.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att aktiva i själva detaljplaneprocessen har varit 

kommunen, i form av regelansvariga och initiativtagare samt medborgarna i rollen som 

berörda. Sjaelsö kom in i bilden senare och hade inget med utformningen av detaljplanen att 

göra. Kommunen har under processen haft politisk makt, juridisk makt och ekonomisk makt. 

De har framförallt utnyttjat den politiska makten och den juridiska makten för att driva 

igenom sitt förslag medan de inte har använt sig av den ekonomiska makten. Sjaelsö har varit 

de som har kunnat förverkliga kommunens planer och har därigenom haft ekonomisk makt. 

Erfarenheter från tidigare projekt ger dem också en professionell makt vilken de har utnyttjat. 

Till sist konstateras att medborgarna inte har haft någon makt i likhet med de andra aktörerna 

utan de har fått förlita sig på att skapa opinion genom offentliga diskussioner i media. 

5.5 Planerarrollen 

Planerarna har i det här fallet agerat som de tjänstemän de är och gjort det som politikerna 

förelagt dem. Samtidigt är det planerarna som har de expertkunskaper som behövs vid 

planering och som kan se de konsekvenser som en plan innebär. Dilemmat är svårt och 

förmodligen ganska vanligt.  Frågan är om man som planerare ska stå på sig mot de som 

dikterar villkoren och verka för en djupare analys av detaljplanen eller agera som en 

tjänsteman och göra det som står i arbetsbeskrivningen? På frågan angående sin roll som 

planerare svarar Arne Nedstam att han efter diskussioner med sin chef tagit rollen som 

tjänsteman och gjort så som politikerna sagt. Samtidigt är han tveksam till om det blev riktigt 

rätt. Det han hakar upp sig på är att man som planerare måste se till att redovisa konsekvenser 

av den föreslagna förändringen bra och ge alla chansen att komma till tals. Här känner han att 

alla kanske inte fått chansen att säga vad de tycker om detaljplanen vilket han tycker är 

viktigt.  

6 Avslutande diskussion 

Med utgångspunkt ur de tre teman som sattes upp i början, plan- och bygglagen, 

förhandlingar och aktörer och roller, har några speciella företeelser kring processen för 

Brotorget kunnat utläsas. Det första är att kommunen inte tycks ha varit medveten om den 

makt de besitter i planeringsprocessen. De är beslutande organ och kan därigenom bestämma 

vad som ska ske med marken inom kommunen. Men när de väl har utformat eller ändrat en 

detaljplan kan de inte längre neka någon som vill bygga i överrensstämmelse med planen. Det 
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gäller således att vara förutseende och från början tänka efter vad som kan hända innan man 

beslutar om en detaljplan.  

Kommunen verkar heller inte ha varit medveten om den makt de från början besatt i form av 

markägare till torget. Som markägare hade de kunnat utnyttja sin position och ekonomiska 

makt bättre gentemot Sjaelsö eller någon annan part. I och med att man säljer marken har man 

gjort sig av med rådigheten över sin mest centrala plats i staden. 

En andra sak som är speciellt med det här fallet är den snabba handläggningstiden. Jag har 

under mina efterforskningar inte hittat något som tyder på att kommunen blivit pressade att 

sköta den här processen snabbt och det är oklart för mig varför man har skyndat så. Varför har 

man inte haft konkurrens om upphandlingen av marken och varför har man inte tänkt på andra 

alternativ än försäljning av marken? En anledning skulle kunna vara att kommunen var orolig 

för att Sjaelsö skulle dra sig ur projektet.  

I och med den snabba handläggningstiden har förslagets detaljer inte studerats samt vilka 

konsekvenser det skulle få. Detta bekräftas också av de intervjuade planerarna vid 

kommunen. Enligt Sören Olsson i Det offentliga stadslivets förvandlingar (1998) kan stadens 

rum delas in i offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata. Torget är ett typiskt exempel 

på ett offentligt rum. Där tillåts alla vara och ingen kan stängas ute. Det halvoffentliga 

rummet är något som alla har tillgång till men som har restriktioner, till exempel att man 

måste betala för att vistas där eller enskilda ägare kan stänga ute och avvisa personer. 

Biografer och kaféer faller in under den första kategorin medan gallerior och köpcentrum är 

typiska för den andra kategorin. I och med en inglasning av torget och gågatorna kommer 

dessa utrymmen att gå från att ha varit offentliga till att bli halvoffentliga. Eftersom man inte 

utrett konsekvenserna vet man inte hur fotgängare och cyklister påverkas av inglasade 

gågator. Det saknas också en utredning över hur det sociala livet i staden påverkas när den 

naturliga mötesplatsen och centrum förändras och görs mer privat.  

En tredje sak som slår mig är att det känns som att hela projektet startade av slump. Vad jag 

vet har det inte inkommit några påtryckningar från medborgarna för en förändring av 

Brotorget utan att det var tidningsartikeln om Anders Röstlund som triggade igång det. Att 

kommunstyrelsen sedan föll pladask för förslaget och ville ha det till varje pris känns snarare 

som ett beslut taget från politikernas egna värderingar.  

Över lag tycker jag att Tonells resonemang om att politikers egna värderingar och 

föreställningsvärldar spelar stor roll i stadsbyggnadsprocessen passar bra in här.  

”Det förefaller vara så att om den politiska viljan finns för ett projekt så finns också resurser. Då 

väljs strategier som snabbt och effektivt underlättar projektets genomförande. Fördelarna 

överdrivs och nackdelarna underskattas. Eventuella utredningar som behövs som 

beslutsunderlag legitimerar endast att man är på rätt väg. Ofta görs dessa utredningar när 

besluten/överrenskommelserna redan är tagna.” (Tonell 2005:334).  

Så gott som alla dessa saker passar in som beskrivning av planeringsprocessen för Brotorget. 

Politikernas vilja att skapa något nytt av torget har det aldrig varit någon tvekan om, ej heller 

att man har påskyndat processen. I och med att man inte utrett konsekvenserna av att bygga en 

galleria på torget har man heller inte kunnat konstatera vilka nackdelar det skulle kunna fört 

med sig. Istället har man varit inriktad på vilka fördelar en galleria skulle ge. Detta tycker jag 

visar på hur det har varit politikernas egna intressen och föreställningar om hur torget skall bli 

som styrt i denna process. 
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Kanske kan det ha att göra med att kommunen på 1950-talet blev utsedd till Sveriges fulaste 

stad av en veckotidning, vilket man fått leva med sen dess (118100 2010). Kanske såg 

politikerna sin chans att äntligen ändra på det och få in en ”modern” galleria i centrum. Med 

en galleria skulle man bli en ”riktig” stad. Vad man inte har varit medveten om är att man 

redan på 1990-talet var moderna i och med att man på sitt torg knöt an till den lokala 

identiteten. Reliefen av Snoddas, målningarna på scenen av lokale konstnären Mårten 

Andersson och portalen på torget i typisk hälsingegårdsstil belyser alla stadens identitet och 

anknyter till den lokala historien, något som många städer jobbar med idag. Bollnäs var 

moderna utan att egentligen veta om det, kanske hade man sett det om man hade haft en 

annan bild av sig själv som stad.  

Vad bidrar då detta fall med på ett generellt plan? Jag tycker att det är ett tydligt exempel på 

hur planeringen av marken inte garanterar hur det blir i slutändan. Planering för handel och 

bostäder garanterar inte att det kommer bli så, det måste också finnas någon som realiserar 

dessa planer och faktiskt bygger det planerade. Kommunen försökte låsa det genom avtal, 

kanske lite britsfälligt skrivna, och de kunde inte värja sig mot den finanskris som kom. En 

stor lärdom för mig som blivande planerare är att man inte alltid kan förutse slutresultatet 

genom planering, man kan bara ge verktyg i form av en väl utformat detaljplan för att försöka 

få så bra resultat som möjligt.  

7 Epilog 

Här redogörs kortfattat vad som har hänt i fallet sedan årsskiftet 09/10.  

Enligt ett tillägg till exploaterings- och marköverlåtelseavtalet skrivs tillträdet för Sjaelsö till 2 

januari 2009 (Bollnäs kommun 2008b). I exploaterings- och marköverlåtelseavtalet står att 

byggstart skall ske inom 12 månader efter att tillträde har skett annars skulle köpet återgå till 

kommunen (Bollnäs kommun 2007b). Detta betyder att byggstart var tvunget att ske senast 2 

januari 2010 . Strax före nyår 2010 stod en grävskopa på Brotorget och grävde en grop, något 

som Sjaelsö hävdade var en byggstart vilket kommunen inte höll med om. Kommunen har 

sedan anlitat en advokat och ligger nu i tvist med Sjaelsö om lagfarten ska återgå (Lönne 

Christiansen 2010). Kommunen har dock inte bestämt sig för om man ska driva en rättslig 

process mot Sjaelsö eller inte (Nedstam 2010).  

Samtidigt har Sjaelsö sålt Brotorget till ett dotterbolag, AB Kungsbacka Tofteredsvägen 

(Bollnäs kommun 2009a). Ägarförhållandena mellan de olika företagen har inte helt gått att 

utreda men enligt Ljusnan så ägs AB Kungsbacka Tofteredsvägen av företaget Ängabyggen 

AB (Olsson 2010c). För att ytterligare komplicera situationen har aktiemajoriteten i 

Ängabyggen AB köpts av en Bollnäsbo, Thomas Perzon, som äger andra kommersiella 

fastigheter i södra delen av Bollnäs (Lönne Christiansen 2010; Nedstam 2010). Han har 

dessutom erbjudit kommunen att köpa tillbaka halva torget för 1,6 miljoner kronor (Klarström 

2010f). Det är tjugo gånger mer än vad Sjaelsö köpte hela torget för hösten 2007.  

Kommunfullmäktige beslutade på ett möte den 22 februari att hävda att köpet skall återgå på 

grund av utebliven byggstart (Klarström 2010e). Förhandlingar med nya ägaren Ängabyggen 

och Sjaelsö inleddes men de båda motparterna till kommunen gick inte med på att köpet 

skulle återgå. Istället fanns diskussioner om att kommunen skulle få köpa tillbaka en tredjedel 

av torget för 1,6 miljoner kronor men de diskussionerna avbröts efter att kommunens tekniske 

chef lämnat in en begäran om rättelse angående lagfarten som man tyckte Lantmäteriet hade 

lämnat ut till fel företag (Klarström 2010c). Inskrivningsmyndigheten meddelar därefter att de 

inte rättar sitt beslut om lagfart till Ängabyggen (Klarström 2010b) Köpebrevet som skrevs 

mellan kommunen och Sjaelsö undertecknades 4 juni 2009 och Thomas Perzon hävdar att det 
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datumet därmed skall gälla för tillträdet till marken och att tiden för byggstart alltså inte gått 

ut än (Klarström 2010d). På kommunstyrelsens möte 1 april 2010 beslutades att kommunen 

ska väcka talan om att köpet ska återgå till kommunen (Westin 2010).  

Det senaste är att Thomas Perzon forstätter med sina planer på att bebygga torget med en 

galleria (Olsson 2010b). Kommunstyrelsen beslutade 6 maj 2010 att man vill komma överrens 

med Ängabyggen och har startat upp för ytterligare en diskussion omkring Brotorget (Olsson 

2010a). Om man inte når en överrenskommelse innan 10 juni skall kommunen väcka talan 

mot Sjaelsö. Samtidigt som dessa diskussioner pågår har Ängabyggen, enligt Ljusnan, lämnat 

in en bygganmälan utifrån det bygglov som Sjaelsö beviljades 2008 (Klarström 2010a). Där 

anger Ängabyggen att byggstart skall ske 24 maj i år efter att byggsamråd med kommunen har 

genomförts. 
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