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Förord 
Sverige genomgår en samhällsutveckling som ställer nya krav på samhällets organisation 
och funktion. I takt med att arbetsmarknadsregionerna växer och människors vardagliga 
livsrum vidgas, ökar behovet av en samhällsplanering som hanterar dessa frågor i ett 
regionalt perspektiv. Kommunerna har traditionellt haft den centrala rollen i 
samhällsplaneringen med ansvar för bebyggelseutveckling, offentligt finansierade vård- och 
omsorgstjänster, skola. Med de uppgifter som lagts på regionala organ får frågor som daglig 
pendling, arbetsmarknadens utveckling, etc. däremot sin behandling där. En 
kostnadseffektiv och ur medborgarsynpunkt ändamålsenlig organisering av 
skattefinansierade uppgifter och en hållbar samhällsutveckling är därmed beroende av att de 
kommunala och regionala nivåerna kan samspela.  

I samtliga administrativa regioner finns idag regionala utvecklingsprogram (RUP). Och inom 
kommunerna har översiktsplanens (ÖP) strategiska roll för kommunens långsiktiga 
utvecklingsambitioner ökat. I PBL- respektive Ansvarsutredningen har betydelsen av en 
bättre funktionell planering lyfts fram. Erfarenheterna visar emellertid att samspelet mellan 
ÖP och RUP är relativt outvecklat. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför 
beslutat uppdra åt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) att göra en kunskapsöversikt som 
visar hur samhällsplaneringen kan ta till vara på utvecklingsmöjligheterna. Arbetsgruppen 
har bestått av Carl-Johan Engström, Charlotta Fredriksson och Anna Hult. Gruppen står för 
studien och dess slutsatser. 

Arbetet har fokuserat på att lyfta fram goda exempel. Processer där man har lyckats skapa 
gemensam handlingskraft i samspel mellan kommun och region, och likaså intressanta 
specifika utvecklingsstrategier utifrån lokala och/eller regionala styrkor och svagheter. Med 
dessa exempel som utgångspunkt förs en diskussion mot bakgrund av andra 
dokumenterade erfarenheter och forskningsresultat som tillsammans kan ge underlag och 
idéer för att skapa en bättre dialog mellan kommun och region som grund för strategisk 
utveckling och för samspelet med staten kring infrastruktursatsningar och regional 
utvecklingsplanering. 

En tjänstemannagrupp inom Sveriges Kommuner och Landsting har följt arbetet med 
kunskapsöversikten. Kontaktperson har varit Carmita Lundin. 

Stockholm i november 2009 

Carl-Johan Engström 
prof. urbana och regionala studier 
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Kapitel 1 - Introduktion 
 
Syfte 
Uppdraget i detta projekt har varit att ta fram en kunskapsöversikt över kopplingen mellan 
kommunernas översiktsplaner (ÖP) och regionala utvecklingsprogram (RUP). Hur ser 
samarbetsformerna ut mellan kommunal och regional nivå? Går det att utläsa några 
gemensamma framgångsfaktorer? Det pågår många olika projekt inom detta område men 
samlad kunskap saknas. Syftet med kunskapsöversikten var därmed att studera och 
diskutera förutsättningarna för strategisk planering i svenska kommuner och regioner idag. I 
centrum för beskrivningen är kommunernas förutsättningar att utveckla en ändamålsenlig 
strategisk planering – och därmed aktivt medverka i den regionala utvecklingsplaneringen. 

 
Läsanvisningar  
Kunskapsöversikten är indelad i fyra delar: 

I den första delen beskrivs den forskningsmetodik som använts och en övergripande bild av 
omvärldsfaktorer som skapar problem och utmaningar för ÖP-RUP arbetet – dvs det 
sammanhang som kunskapsöversikten behandlar. 

Kunskapsöversiktens andra del behandlar planeringsprocesser och de dokument som är 
resultatet av planeringen. I kapitel 3 beskrivs processerna med att ta fram planerna och 
programmen. Särskilt fokus läggs också på kopplingen mellan arbete på en kommunal och 
en regional nivå. Detta kapitel, som består av fallstudier, utgör bakgrundsinformation till 
resonemang i övriga kapitel, och läses därför av den som är intresserad av exempel på 
planeringsprocesser. I kapitel 4 behandlas planer och program som innehållsfrågor, som en 
del av en strategisk utvecklingsplanering. 

Den tredje delen diskuterar förutsättningar för strategisk planering på en kommunal och en 
regional nivå. I kapitel 5 som redovisas hur planerna och programmen förhåller sig till 
utvecklingsfrågor utifrån fyra teman: befolkningstillväxt, livsmiljö/boende, 
infrastruktur/regionförstoring samt näringsliv/sysselsättning. Också de bilder av image 
eller profil som framträder i dokumenten beskrivs. Beskrivningarna synliggör såväl 
nulägesbeskrivningar som ambitioner och strategier, och i vissa fall också konkreta åtgärder. 
Beskrivningarna är här sammanställda per region. Liksom fallstudierna i kapitel 3 utgör 
detta kapitel en bakgrund till slutsatser och andra resonemang, och läses av den som är 
intresserad av exempel på hur kommuner och regioner förhåller sig till utvecklingsfrågorna. 
I kapitel 6 förs generella resonemang kring samma teman, med fokus på att lyfta intressanta 
exempel på hur frågeställningar hanterats på ett framgångsrikt sätt - synergieffekter men 
också intressanta motsättningar. Också frågeställningar som är relevanta för flera av 
kommunerna/regionerna men som kanske inte framträtt i kapitel 5 lyfts här fram. 

Del fyra är kunskapsöversiktens avslutande del. I kapitel 7 lyfts framgångsfaktorer fram 
utifrån de studerade fallen. Hur skapas handlingskraft? I kapitel 8 framförs avslutande 
reflektioner och slutsatser.  
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Metod och urval 
 
Fallstudiemetodik 
En fallstudie kan ses som ”en empirisk studie, där samtida fenomen studeras i sin vardagliga 
kontext, särskilt när gränserna mellan fenomen och kontext inte är helt uppenbara”. (Yin, 2003: 13, 
egen översättning). Med detta menas att en fallstudie grundas på erfarenhet, att det rör sig 
om en samtida och inte en historisk beskrivning, samt att man vill förklara och förstå fallet i 
sitt sammanhang. Fallet är i sig komplext och består av många beståndsdelar. (Johansson, 
2005). 

 

Urval 
I kunskapsöversikten har fyra regionala utvecklingsprogram studerats, och i varje region två 
kommuners översiktsplaner. Urvalet utgick ifrån ett antal kriterier. 

Det första kriterium som ställdes var att dokumenten som studerades skulle vara aktuella. 
När det gäller regionala utvecklingsprogram var detta inte ett problem, eftersom det i 
förordningen (2003: 595) om regionalt utvecklingsarbete stadgades att det regionala 
självstyrelseorganet, det kommunala samverkansorganet eller – i län där sådana saknas – 
länsstyrelsen ska utarbeta ett tidsbundet regionalt utvecklingsprogram (RUP).  Det innebär 
att samtliga regioner idag ska ha ett regionalt utvecklingsprogram. I en del regioner är man 
också inne i tredje och fjärde generationens RUP. 

När det gäller översiktsplaner medförde detta kriterium att antalet möjliga fall begränsades. 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 1987: 10, 1 kap 3§) ska varje kommun ha en aktuell 
kommuntäckande översiktplan som visar kommunens ställningstaganden och prioriteringar 
i syfte att vägleda beslut om dess långsiktiga utveckling. Men översiktsplanering är en 
omständlig process, och det har också visat sig att många kommuner har föråldrade och 
inaktuella kommuntäckande planer. År 2007 hade 156 av Sveriges 290 kommuner 
översiktsplaner från 2001 eller tidigare, och av dem var 108 upprättade under 1990-1995, dvs. 
första generationens översiktplaner (Boverket, 2008a&b). Visserligen pågår mycket 
översiktsplanering runt om i landet, men få planer antas (Boverket, 2008b). Enligt Boverket 
ställer detta till med problem eftersom ”[e]n förutsättning för att översiktsplanen ska kunna 
fungera som ett vägledande dokument är att den är aktuell och har tydliga ställningstaganden i frågor 
som rör kommunens mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling. […] Översiktsplanens 
övergripande karaktär medför normalt att planen är aktuell över en längre period. Dagens 
samhällsförändringar sker dock i en allt snabbare takt. Nya planeringsanspråk och intressen kan göra 
att översiktsplanen behöver ses över kontinuerligt för att behålla sin funktion som ett vägledande 
beslutsunderlag” (Boverket, 2008a: 25). I kopplingen mellan kommunal och regional strategisk 
planering inverkar bristen på aktuella översiktsplaner givetvis också på arbetet med 
regionala utvecklingsprogram och utgör därmed en av faktorerna bakom ”den svaga 
länken”. 

Översiktsplanerna som studerats i denna kunskapsöversikt är av olika slag, såväl 
kommunövergripande översiktsplaner som fördjupningar av och tillägg till 
översiktsplaner. Anledningen till detta val är att många kommuner i dag väljer att fokusera 
sin översiktliga planering på att ta fram just fördjupningar av och tillägg till översiktsplaner 
eftersom det ger en möjlighet att uppdatera de delar som är mest angelägna. Kommunerna 
står inför olika utmaningar då deras geografiska och demografiska förutsättningar varierar 
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stort. I en kommun där tätorten förväntas vara den del där förändring kommer att ske är det 
kanske naturligt att välja att ta fram en fördjupning av tätorten snarare än en 
kommuntäckande plan. En fördjupning rör nämligen ett avgränsat fysiskt område som 
behandlas mer detaljerat än i en kommunövergripande plan och tanken är att kunna ge en 
tydlig vägledning inför efterkommande beslut om mark- och vattenanvändning (Boverket, 
2008c). Tillägget, å andra sidan, behandlar specifika frågor och gäller över hela kommunens 
yta. Sedan första januari 2008 finns ett uttryckligt stöd i plan- och bygglagen om att arbeta 
med tillägg och fördjupningar. 

I kunskapsöversikten studeras ”regionen i kommunen” och ”kommunen i regionen”, men 
dock med fokus på det första, dvs. kommunernas förutsättningar att aktivt medverka i den 
strategiska utvecklingsplaneringen. I den här studien utgick vi därmed i första hand från att 
översiktsplanerna skulle vara aktuella och efter ett urval bland dem kunde vi se till vilka 
regioner som uppvisade intressanta exempel på koppling mellan ÖP och RUP. Samtidigt såg 
vi det som viktigt att få en god sammansättning av regioner av olika slag och med spridning 
runt om i landet och också kommuner av olika storlek, geografiskt läge, demografi etc. Det 
grundläggande syftet var att få fram intressanta exempel kopplade till kommunala och 
regionala utvecklingsstrategier. Dock har fall som studerats i andra forskningssammanhang 
medvetet valts bort, även i fall då de kunnat utgöra intressanta och framgångsrika exempel. 

 
Angående resultaten 
De fall som studerats är ’exemplifierande’ (Bryman, 2004): de har valts för att de utgör en 
lämplig kontext att diskutera kommunala och regionala utvecklingsstrategier. Fallstudierna 
har kompletterats med erfarenheter från andra forskningsstudier och utvärderingar. Med 
fallstudieiakttagelser och övrigt underlag drar vi slutsatser som vi själva står för. Syftet med 
kunskapsöversikten är att skapa en plattform att använda i samspelet mellan kommunala 
och regionala utvecklingsstrategier i den egna regionen. Därmed är de studerade fallen en 
del i en erfarenhetsåterföring. 

För läsaren är det dock viktigt att tänka på att de studerade kommunernas och regionernas 
demografiska förutsättningar skiljer, liksom att fallen rör olika skalor och nivåer – regional, 
kommunal, lokal. Beskrivningarna och analysen utgår från ett antal teman och resonemang, 
men beroende på att framförallt översiktsplanernas format och syften skiljer sig, fokuseras 
vissa frågor i vissa avsnitt medan andra kanske inte behandlas alls. Vi har då valt att lyfta 
fram goda och intressanta exempel av utvecklingsstrategier. 

Nedan följer de fyra RUP:ar och åtta översiktsplaner som studerats:  

Gävleborgsregionens RUP (2009) Gävle kommuns fördjupning över Gävle stad (2009) 

Hudiksvalls kommuntäckande översiktsplan (2008) 

Skåneregionens RUP (2009) Örkelljungas kommuntäckande översiktsplan (2009) 
Malmös fördjupning över området Triangeln UMAS 
Medeon (2008) 

Stockholmsregionens RUFS (2010) Norrtälje kommuns utvecklingsplan över Norrtälje 
stad (2004) 
Tyresös kommuntäckande översiktsplan (2008) 

Västerbottenregionens RUP (2007) Umeås fördjupningar och tillägg (pågående) 

Vindkraftsplan Dorotea, Åsele, Vilhelmina (pågående) 
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Metod 
Fallstudiemetodiken är en metametodik, vilket innebär att olika metoder för datainsamling 
och analys kombineras (Johansson, 2005). Datainsamlingen utfördes i tre steg. Inledningsvis 
utfördes dokumentstudier där respektive plan och program studerades med avseende på 
frågeställningar kopplade till utvecklingsfrågor. Detta moment inkluderade också 
litteraturstudier, då annan forskning studerades i syfte att dra lärdom av andra 
dokumenterade erfarenheter och forskningsresultat. Baserat på dokumentstudierna utfördes 
därefter intervjuer med tjänstemän på kommunal och regional nivå. Dessa intervjuer 
genomfördes huvudsakligen i form av fokusgrupper. En fokusgrupp är en intervju som 
fokuserar på specifika frågeställningar och utförs med flera personer samtidigt. 
Fokusgruppsformatet ger en möjlighet att studera hur personer diskuterar ett ämne som 
gruppdeltagare snarare än som individer, dvs. hur respondenterna responderar på 
varandras perspektiv och hur deras perspektiv skapas genom interaktion inom gruppen 
(Bryman, 2008). Metoden lämpar sig inom ramen för arbetet med kunskapsöversikten 
eftersom det ger en möjlighet att studera diskussionen mellan aktörer med olika perspektiv, 
ansvar och arbetssätt och samverkansformen dem emellan i upprättandet av de kommunala 
och regionala strategiska dokumenten. I några av fallen utfördes två fokusgrupper, i andra 
fall kompletterades fokusgrupp med telefon- och mailintervjuer. Samtliga respondenter 
valdes utifrån sin aktiva roll i arbetet med planerna och programmen, och representerar 
exempelvis stadsarkitekter, planchefer och regiondirektörer, samt projektledare och 
planhandläggare. I ett fall deltog en kommunpolitiker i en fokusgrupp. Förutom 
fokusgrupperna inom respektive region hölls också en kortare fokusgrupp med 
regiondirektörer i samband med ett regiondirektörsmöte anordnat av Sveriges Kommuner 
och Landsting. 

Flera respondenter har uttryckt att fokusgrupperna utgjorde ett dialogforum som gav en 
möjlighet till ett samtal som annars inte skulle ha blivit av. 
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Kapitel 2 - Utmaningar i samspelet mellan kommunal och 
regional nivå 
 

Den strategiska utvecklingsplaneringen står inför nya utmaningar då det gäller 
förutsättningarna för en sammanhållen politik och kommunikation mellan kommunal och 
regional nivå. I detta kapitel ger vi en överblick över de utmaningar som vi uppfattar 
karaktäriserar den nya verkligheten: ökad regional konkurrens, växande utvecklingsklyftor 
mellan regioner, klimatutmaning och långsiktiga välfärdsåtaganden. Detta kapitel syftar 
således till att utgöra en bakgrund till resonemang i efterföljande kapitel. Ser kommunerna 
och regionerna samma omvärld? Och med vilka strategier vill de möta denna omvärld?  

 

Utmaningar i den ”nya verkligheten” 
 
Den nya ekonomiska geografin 
Ekonomins ökande internationalisering har funnits under lång tid. Vad som gör det relevant 
att nu tala om globalisering som något kvalitativt sett nytt är dels att information och 
investeringar nu flyter allt lättare mellan länder, och dels att flera mycket stora länder, mer 
eller mindre samtidigt, har antagit marknadsekonomiska utvecklingsmodeller som gör att 
deras ekonomier växer snabbt och under ökande öppenhet. Det rör sig främst om Kina, 
Indien och Östeuropa.  

Sverige kan inte utveckla hållbar tillväxt och välfärd utan att förhålla sig till globaliseringen. 
Grundläggande är att Sverige inte kan behålla standardiserad och kopierbar produktion. 
Produktportföljen måste ständigt förnyas, vilket tvingar oss att satsa mer på innovationer. 
De konkurrensfördelar man då uppnår måste utnyttjas snabbt. Detta kommer att påverka 
Sveriges regioner. Den ”Nya Ekonomiska Geografin” (NEG) pekar på att stora och väl 
differentierade regioner, i denna globala ekonomi, får en ökad roll för den nationella 
ekonomin. Skälet är bl.a. att utvecklingen av nya produkter eller tjänster förutsätter reella 
möten och tillit - något som tenderar att ha med geografisk närhet att göra. (PLAN 1-2, 2006) 
Goda möjligheter till ”samspel i rummet” är således nödvändigt för ”det nya” i ekonomin, 
alltså det som ännu inte är välstrukturerat/formaliserat. Man kan ha en långtgående global 
arbetsdelning för formaliserbara relationer, medan innovationer oftast kräver närhet. 
Föreställningen att informationsteknologin onödiggör lokal tillgänglighet är troligen fel. Den 
lättillgängliga urbana miljön har en central roll för innovationssystem och som 
konkurrensmedel för att dra till sig kvalificerad arbetskraft. En kvalificerad förnyelse av 
produktportföljen ställer krav på dels bredd i den regionala kunskaps- och 
produktionsbasen, dels en kvalificerad lokal efterfrågan, dels en väl fungerande lokal 
arbetsmarknad, där skilda slag av specialister kan rekryteras. (Christensen, Kempinsky, 
2004) 

Regionförstoringen har varit en process där individer och verksamheter själva reagerat på 
ekonomins och arbetsmarknadens utveckling mot allt längre gående specialisering. Bilen har 
möjliggjort att detta skett under hand. Men regionförstoringen kan inte fortgå på detta sätt. 
Ytterligare geografisk förstoring måste ske med hjälp av miljövänligare och snabbare 
kommunikationer dvs. spårburna kommunikationer. Lokaliseringen av arbetsplatser, 
boende och service får då åter en växande betydelse.  (Björk m.fl., 2008) 



12 
 

Ovanstående text har kraftigt fokuserat ekonomiska drivkrafter. Under senare årtionden har 
det emellertid blivit allt vanligare att primärt välja bostadsort på annan basis än ekonomisk 
(om den ligger i en tillräckligt stor region). Människor söker en attraktiv boende- och 
livsmiljö och allt fler är beredda att ha längre avstånd till arbete eller studier. Dessutom har 
centralt belägna kommuner ofta svårigheter att åstadkomma tillräckligt bostadsbyggande, 
vilket kan driva på byggandet i omgivande kommuner, men också att redan existerande 
bostadskapital utnyttjas bättre. Bostadsförsörjningen har alltså blivit en regional och, i 
storstadsregionerna, en storregional fråga. En ökad samplanering av bostadsbyggande och 
regional trafikinfrastruktur blir därmed angelägen. (Ibid) 

Den lokala och regionala servicens roll för de senaste decenniernas regionförstoring har inte 
tillräckligt uppmärksammats. I stora funktionella regioner finns, redan i utgångsläget, 
ekonomiskt underlag för ett mycket brett utbud av service, då en stor andel av 
sysselsättningen finns i dessa branscher. I andra delar av landet har den ökade rörligheten 
möjliggjort specialisering och stordrift i ett fåtal centra. Så har stora delar av den tillväxt som 
skett av sysselsättningen i svenska länshuvudorter under de senaste fyrtio åren, haft sin 
grund i denna koncentration. Och därmed har vi fått de vidsträckta pendlingsomland som 
karakteriserar dessa platser. Denna rationalisering har emellertid nästan uteslutande rört den 
privata sektorn. Under ekonomisk press kan motsvarande börja hända inom den offentliga 
sektorn. Olika strategier kan tänkas: planerad samverkan mellan kommuner, kundvalsledd 
och konkurrensutsatt servicestruktur eller möjligen bibehållen närhet men försämrad 
kvalitet i den kommunala servicen. Därmed är även den offentliga servicestrukturen en del 
av det regionala samspelet. (STOUT, 2004)  

Det finns med andra ord regionala aspekter i de flesta kommunala kärnfrågor. Och flera av 
dem har förstärkta rumsliga aspekter. Det talar för att den kommunala strategiska 
utvecklingsplaneringen bör behandla dem i såväl ett lokalt som ett regionalt perspektiv. 

 
Utveckling av städer i nätverk och koncentration i noder 
Kunskapsdriven tillväxt – som berörts ovan – ersätter den pågående utslagningen av 
rutintillverkning. En slutsats är att regional utvecklingspolitik i större utsträckning måste 
hantera stadsutvecklingsfrågorna. Mycket tyder på att den urbana miljön spelar en central 
roll för innovationssystemen. Ofta anses att tillgänglighet är den ena nyckelegenskapen 
(Engström, 2008), och att tillit är den andra (RTK Rapport, 2008). Antalet människor som 
medverkar i produktutveckling och tjänsteproduktion ökar. Att finnas i en miljö tillsammans 
med liknande företag och forskning blir allt viktigare för dem som vill ligga i täten på 
utvecklingen. En god och vital stadsmiljö är ett konkurrensmedel för att dra till sig 
kvalificerad arbetskraft. Att bo centralt underlättar möjligheterna att byta arbete, att utbilda 
sig samt nå olika (ofta specialiserade) fritidssysslor – på orten eller i andra orter inom 
pendlingsavstånd. Det till synes märkliga i att livsförutsättningarna förändras allt snabbare, 
samtidigt som allt färre flyttar, går att förklara genom den ökade pendlingen som i sin tur är 
grunden för regionförstoringen. (Cars & Engström, 2008) 

Även om stadsmiljön är en lokal angelägenhet är den samtidigt också en avgörande faktor 
för regional och nationella tillväxt. Det i sin tur kräver nya samverkansformer för 
infrastrukturen i staden. Och mellan städerna – ty regionförstoringen innebär framförallt ett 
pendlingsutbyte mellan tätorter. Det är i tätorter i nätverk som den ekonomiska aktiviteten 
koncentreras och nätverket kan sammantaget erbjuda möjligheter för fortsatt specialisering, 
skapa grund för dynamik i arbetsmarknaden etc. Mot bakgrund av den globala 
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konkurrensen är detta viktigt då antalet regioner som kan klara av den ökade konkurrensen 
kräver långsiktiga åtaganden. Effektiv spårburen trafik kan knyta ihop städer skapa 
robustare funktionella regioner, men då krävs omfattande investeringar i infrastruktur 
mellan städerna. De rumsliga konsekvenserna av globaliseringen är m.a.o. en av de största 
utmaningarna för den regionala utvecklingsplaneringen. (Den goda staden, 2007) 

 
Krav på hållbar utveckling mot bakgrund av klimathot  
Effekterna av den pågående stadsutvecklingen är från ett hållbarhetsperspektiv också klart 
intressant. I ett gemensamt projekt mellan Vägverket, Banverket, Boverket, SKL och tre 
kommuner, ”Den goda staden”, konstaterades följande: Den snabbaste tillväxten av arbeten 
och ekonomin sker i städer som har ett rikt utbud av arbete, utbildningsmöjligheter, 
service, kultur mm inom pendlingsavstånd och där företagen har störst chans att hitta nya 
medarbetare med rätt kvalifikationer. Tvärtemot mångas uppfattning kan en tät och 
mångfunktionell stad bidra till en hållbar utveckling. Redan idag är bilinnehavet hos 
hushållen i de inre delarna av städerna lägre än i andra hushåll. De lägsta 
koldioxidutsläppen per capita kommer från boende och verksamma i den täta staden. Och 
de bästa förutsättningarna att få ned utsläppen ytterligare finns där. Med moderna 
trafiklösningar kan fler verksamheter nås på gång- och cykelavstånd. Med täta turer, goda 
bytespunkter och snabba spårförbindelser blir kollektivtrafiken attraktiv. Därtill kommer att 
nybebyggelse i städerna tar mindre naturmark i anspråk och kan utnyttja redan gjorda 
investeringar i infrastruktur. Bebyggelsens uppvärmning kan också ske effektivt och utan 
stora koldioxidutsläpp. Avloppsreningen kan ske med låg belastning på sjöar och hav.  

 
Åldersutveckling, sociala processer och migration 
Anspråken på välfärdstjänster växer samtidigt som andelen tjänster som är offentligt 
finansierade sannolikt kommer att förbli hög.  Skälen till detta är många, dels kommer 
andelen ’äldre+’ att öka successivt, dels förlängs ’ungdomstiden’ p.g.a. studier och 
förvärvsinträdet sker allt senare. Försörjningskvoten ökar därmed på den förvärvsarbetande 
delen av befolkningen – och därmed på skattebördan. Därtill kommer att anspråken på 
tjänsterna stiger med ökande välfärd. Tjänsteutövarna kommer att möta brukare som har 
större egna kunskaper och krav på eget inflytande över tjänsternas utformning genom 
kundval, rättighetslagstiftning etc. (Wetterberg, 2009) Sammantaget ökar detta kraven på 
effektivisering och specialisering genom kommunal samverkan organisatoriskt och 
genom upphandling mm.  Det grundläggande kommunala uppdraget kräver alltmer av ett 
regionalt perspektiv. (PLAN, 2006 1-2) 

En effekt av utvecklingen de senaste decennierna är en ökad flyktinginvandring och en 
ökande segregation i tätorterna och mellan dem. Vi har fått en ökande inomregional 
segregation och samtidigt en jämnare fördelning av invandrare över landet (Johansson 
Rauhut, 2008). Om ambitionen är att åstadkomma social integration måste samhället 
intervenera för att öka individens handlingsutrymme. En väg är dagens lokala initiativ, 
oftast fokuserade på bostadsförnyelse, för att uppnå integration. En annan väg tar sin 
utgångspunkt i sysselsättningsproblematiken. Även den rymmer lokala åtgärder syftande till 
att stärka individens kompetens, men avgörande för framgång blir regionala strategier för att 
utveckla sysselsättning och att öka tillgängligheten mellan arbete och boende. 
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Utmaningar i samspelet mellan instanser  
Regeringens mål för den regionala utvecklingsplaneringen är att skapa en sammanhållen 
politik för hållbar utveckling. Förutsättningarna för en sammanhållen politik kan - lite 
paradoxalt - sägas vara att utnyttja varje regions inneboende egen styrka d.v.s. dess specifika 
och komparativa fördelar för att hållbart medverka till tillväxt. Sammanhållningen skapas 
genom att omfördela denna - olikt tillkomna - tillväxt för att skapa likvärdig välfärd i alla 
delar av landet. Omfördelningen sker genom skatteutjämningssystemets mekanismer som 
överför resurser mellan kommunerna respektive mellan landstingen.   

Om välfärdssystemen således - ur medborgarsynpunkt - ska vara så likvärdiga över landet 
som möjligt så måste därför varje region – utifrån sin förmåga och med stöd av lämpliga 
offentliga insatser – skapa den unika mix av åtgärder som bidrar till en hög (och långsiktigt 
hållbar) tillväxt i regionen och samtidigt till en hög samlad tillväxt i hela landet. Det betyder 
att den regionala utvecklingspolitiken måste vara olika över landet – för att välfärden ska 
kunna bli så lika som möjligt i hela landet.  

Men - inte nog med det. Den moderna forskningen om regional utveckling har visat att 
effektiva offentliga insatser bygger på funktionella regioner. (Cars & Engström, 2008) Det 
räcker således inte att regional utvecklingspolitik bygger på ett samspel mellan regionala 
organs insatser och statliga sektorsorgans insatser. Det betyder att också den kommunala 
nivån måste identifiera sin roll inom den funktionella regionen. (se definition av regionala 
begrepp nedan). Kommunerna måste med andra ord definiera vad de kan bidra med utifrån 
sina specifika förutsättningar. Detta brukar beskrivas som ett ”underifrånperspektiv”. 
Strategisk utvecklingsplanering måste därför ha en basal förankring i kommunerna och 
deras utvecklingsstrategier och kan inte vara en enkel summering av att 
kommunerna ’brutit ned’ regionala mål och strategier.  

Ovanstående synsätt avseende grunden för framgångsrik regional utveckling bygger på den 
nya regionala utvecklingspolitiken, vilken också har stöd i NUTEK:s utvärdering RUP – ett 
metodutvecklingsarbete (NUTEK 2005a). Ansvarskommittén har utvecklat analysen 
ytterligare främst vad gäller statens roll och statens förmåga att möta regionala strategier 
med ”rätt” statliga resurser och insatser. Ansvarskommittén använder begreppet 
företrädarskap för att betona att regionala organ måste företräda kommunerna i regionen 
och statliga regionala organ ska företräda statliga sektorsorgan i dialogen mellan stat och 
region. KTH:s forskningsprogram Stadsregioner och utvecklingsprogram (STOUT) har 
formulerat samspelet i följande bild, här illustrerar den gula länken den del som fokuseras i 
den här rapporten. 
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Summerat innebär detta att regional utvecklingspolitik idealt är framsprungen först ur en 
dialog mellan kommun- och regionföreträdare och därefter i en dialog mellan regionala 
företrädare och företrädare för statsmakterna. I denna kunskapsöversikt vill vi visa att 
samspelet mellan ÖP-RUP är en nyckel till en tydlig och transparent dialog mellan 
kommunal och regional nivå. Att detta samspel kan utvecklas från att vara en av de svaga 
länkarna i systemet till att skapa grunden för kommande utvecklingsstrategier. Vi ser det 
som väsentligt att kommunala konkreta erfarenheter kan medverka till partnerskap kring 
strategiska insatser inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken. 

 

Definitioner av regionbegrepp 
I samtliga studerade regioner kan vi se att det regionbegrepp som används skiljer sig åt – 
regionen är en komplex sammansättning. Ett exempel är Gävleborgsregionen, där Gävle i 
mångt och mycket identifieras som en del av Gästrikland, och samtidigt är den hälsingska 
landskapskänslan stark i Hudiksvall. Den regionala kärna Hudiksvall spelar mot är snarare 
Sundsvall än Gävle. Det komplexa regionbegreppet framträder också i Gävleborgs RUP där 
man skriver att ”[d]et är heller inte självklart att marknadsföra just Gävleborg. Kanske är det istället 
två landskap eller tio kommuner som skall marknadsföras”. Också i Stockholm beskrivs ett 
komplext regionbegrepp. I RUFS talar man om Stockholmsregionen, men också om Östra 
Mellansverige. Därtill framträder Mälardalsregionen som ytterligare ett begrepp.  

För att underlätta läsandet av kunskapsöversikten följer här en kort begreppsförklaring. 
Inledningsvis definieras olika regionbegrepp. De senare åren har diverse olika former av 
ansvariga organ på regionalnivå bildats. Därför är det på sin plats att också ge en kort 
överblick över vad samverkansorgan, självstyrelseorgan, regionförbund och regionkommun 
egentligen är. Dessa begrepp överlappar ofta varandra. 

Funktionell region 
Med funktionell region menar vi i denna rapport det område inom vilket pendlingsutbytet 
över kommun- och länsgräns är så omfattande att det definieras som en lokal 
arbetsmarknadsregionen. (FA-region enligt Tillväxtverket) I exempelvis Gävleborgs län finns 
två funktionella regioner. Gästrikeregionen som också omfattar Älvkarleby kommun i 
Uppsala, län samt Hälsingeregionen. 

Statligt företrädarskap 
Länsstyrelse 

Kommun Kommun 

Statliga verk Statliga verk Statliga verk 

Intresse-
organ 

Regionalt företrädarskap 
Samverkansorgan 

 

Kommun 

Närings-
liv 



16 
 

Administrativ region 
Med administrativ region menar vi i denna rapport det geografiska område inom vilket det 
finns ett formellt mandat att fatta beslut i frågor som rör området. Det kan gälla 
myndighetsbeslut, infrastrukturinvesteringar, men också beslut som kommuner delegerat 
till det regionala organet. De administrativa regionerna sammanfaller idag med gällande 
länsgränser. Administrativa regionorgan måste i flertalet fall hantera flera funktionella 
regioner. 

Samverkansregion 
Med samverkansregion menar vi i denna rapport ett fast samarbete mellan administrativa 
regionala organ och/eller kommuner som tar sig uttryck i olika gemensamma 
utvecklingsstrategier. Öresundsregionen är ett exempel och Mälardalsrådet ett annat. 

Kunskapsregion 
Begreppet kunskapsregion använder vi i denna rapport i sammanhang där regionala 
dokument beskriver regionen i fråga på detta sätt. Någon vedertagen definition finns inte. 
Begreppet speglar emellertid utvecklingen mot kvalificerad tjänsteproduktion som motor för 
regional utveckling. I Stockholmsregionens utvecklingsstrategi RUFS definieras 
kunskapsregion utifrån ett tydligt samband mellan generell utbildningsnivå och en regions 
långsiktiga ekonomiska tillväxt. Tre kriterier lyfts fram arbetsmarknadens behov av 
högutbildade, individers efterfrågan på högre utbildning samt hur högskolorna står sig 
konkurrensen med högskolor i andra regioner.   

Samverkansorgan 
Samtliga län kan bilda samverkansorgan i form av kommunalförbund enligt lagen (2002:34) 
om samverkansorgan i länen. Ett sådant samverkansorgan ska driva och samordna det 
regionala utvecklingsarbetet i länet, under förutsättning att samtliga kommuner är 
medlemmar i kommunalförbundet. Även landstinget kan vara medlem men detta är inget 
krav.  Samverkansorganet benämns vanligen regionförbund. För närvarande finns 
kommunala samverkansorgan i fjorton län i Sverige. 

Självstyrelseorgan 
I förordningen (SFS 2009:156) om självstyrelseorgan har Skåne och Västra Götaland 
bemyndigats att på försök med egen beskattningsrätt driva regional utvecklingsfrågor och ta 
över en rad uppgifter som staten lagt på länsstyrelserna. 

Regionkommun 
Ansvarskommitténs utredning pekade på att dagens 21 landsting ska ersättas av betydligt 
färre och större administrativa regioner benämnda regionkommuner, som förutom hälso- 
och sjukvård ska ha ett sammanhållet ansvar för regional utveckling. Detta betyder att 
regionkommunerna övertar landstingens uppgifter, men också uppgifter som statliga 
myndigheter, främst länsstyrelserna, i dag sköter.  

I den aktuella regionala politiken permanentas nuvarande regionförsök, Västra Götaland och 
Region Skåne. Halland och Gotland omvandlas till regionkommuner. Men i övrigt blir det 
inga nya regionbildningar före valet 2010. 
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Kapitel 3 – Planeringsprocesserna 

I kunskapsöversikten behandlas strategisk utvecklingsplanering genom studier av fyra 
regioners RUP:ar och inom varje region också två kommuners översiktsplaner, antingen i 
form av kommuntäckande översiktsplaner, fördjupningar av eller tillägg till översiktsplaner. 
Hur planeringsprocesserna har gått till skiljer sig mellan de olika fallen, liksom incitament 
för att påbörja planeringen och förutsättningar för att bedriva planering. Fallbeskrivningarna 
i detta kapitel utgör ett bakgrundsmaterial till resonemang och slutsatser i övriga kapitel, och 
läses främst av den som är intresserad av konkreta exempel på hur planering bedrivits. 

 

Initiativ till regionala strategiska dokument 
Enligt förordningen 2003:595 om regionalt utvecklingsarbete skall samtliga län utarbeta ett 
regionalt utvecklingsprogram (RUP). Syftet med RUP är att nå ett bättre samspel mellan 
olika sektorer i samhället och att få fram gemensamma visioner, mål och handlingsplaner på 
lokal och regional nivå. Exempel på sådana områden är näringslivsutveckling, 
kommunikationer och hälso- och sjukvårdsfrågor. RUP ska därmed utgöra det regionala 
utvecklingsarbetets överordnade dokument, men kompletteras också av en rad andra viktiga 
styrdokument, kanske främst av det Regionala Tillväxtprogrammet (RTP) och 
strukturfonderna. 

 

Historik bakom RUP  
De första RUP:arna togs fram i början av 2000-talet med syftet att utgöra ett överordnande 
dokument till de regionala tillväxtprogrammen (RTP) och strukturfondsprogrammen. För att 
beskriva bakgrunden till de regionala utvecklingsprogrammen måste dock först grunderna 
för tillväxtprogrammen redovisas. En bakgrund till tillväxtprogrammen är 1994 års 
regionalpolitiska proposition då Länsstyrelserna fick i uppdrag att tillsammans med andra 
regionala organ utforma strategier för länens planering, det s.k. länsstrategiuppdraget (prop. 
1993:94. Bygder och regioner i utveckling). Uppdraget innebar att länen tillfördes ytterligare 
medel för projektverksamhet, med tillägget att projekten skulle växa fram i samverkan 
mellan olika aktörer och bidra till att effektivare utnyttja befintliga resurser inom olika 
samhällssektorer.  

Genom att Sverige gick med i EU 1995 fick vi också del av de europeiska strukturfonderna. 
Under 1990-talet förde strukturfondsprogrammen och den svenska regionalpolitiken i stort 
sett åtskilda liv. I förslaget om regionala tillväxtavtal (RTA) i 1998 års regionalpolitiska 
proposition (prop 1997/98:62). Regional tillväxt – för arbete och välfärd) betonades den potential 
som finns i alla regioner och den regionala näringspolitik som här introducerades syftade till 
att utifrån regionernas förutsättningar stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra 
till flera och växande företag och ökad sysselsättning. Erfarenheterna från tillväxtavtalen låg 
sedan till grund för de regionala tillväxtprogram (RTP) som introducerades i propositionen 
En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop 2001/02:4). Den första omgången 
tillväxtprogram löpte från 2004 till 2007. I början av 2000-talet erhöll den regionala 
utvecklingspolitiken så ytterligare en programform – RUP. 
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Redan den tidigare förordningen (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete hade, liksom 
den nya (2003:595), föreskriften att i varje län ska ”ett tidsbundet regionalt utvecklingsprogram” 
utarbetas som grund för det regionala utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen/det regionala 
självstyrelseorganet/det kommunala samverkansorganet ska i det regionala 
utvecklingsarbetet utgå från det regionala utvecklingsprogrammet och ”beakta kommunernas 
översiktliga planering”. Någon motsvarande föreskrift om och hur den kommunala 
översiktsplaneringen ska förhålla sig till RUP:en finns däremot inte (NUTEK, 2005). 

 
RUP:ens roll i  regional utvecklingsplanering   
I förordningen (2003: 595) om regionalt utvecklingsarbete stadgas att det regionala 
självstyrelseorganet, det kommunala samverkansorganet eller – i län där sådana saknas – 
länsstyrelsen ska utarbeta ett tidsbundet regionalt utvecklingsprogram (RUP) som ska ligga 
till grund för det regionala utvecklingsarbetet. Det ska utarbetas i samråd med kommuner, 
landsting, näringsliv, organisationer och berörda statliga myndigheter. Det ska innehålla: 

- en analys av utvecklingsförutsättningarna och beakta de lokala 
arbetsmarknadsregionerna och andra relevanta funktionella regioner, 

- mål som beaktar såväl riksdagens mål för den regionala utvecklingspolitiken som övriga 
nationella mål, 

- inriktning och prioriteringar av arbetet för en hållbar regional utveckling, samt 
- en plan för uppföljning och utvärdering av programmet.  

I förordningen framgår tydligt att det är olika typer av organ som ansvarar för regionala 
utvecklingsfrågor, och de organ som ansvarat för RUP:arna som studerats i 
kunskapsöversikten skiljer sig också åt. Vidare ger förordningen respektive aktör relativt 
stort utrymme i utformningen av RUP:en, vilket också märks då de studerade RUP:arnas 
format och omfång skiljer sig åt betydligt. Detta beror till stor del på hur Regionerna valt att 
sätta RUP:en i relation till övriga regionala dokument. De ämnesområden som behandlas i 
de studerade RUP:arna, och också med vilken retorik de behandlas, är dock slående lik, 
vilket vi också återkommer till i senare kapitel. 

 

Ansvar och ansvarsutkrävande för den regionala utvecklingsplaneringen 
Hur den regionala utvecklingsplaneringen är kopplad till översiktsplaneringen inom olika 
regioner hör också ihop med vilka organisationsformer som tillämpas. Vem som bär 
ansvaret samt vilka som har möjlighet att utkräva ansvar. För att få en ökad förståelse för 
processen kan det därför vara värt att kort nämna något om dem som bär ansvaret för den 
regionala utvecklingsplaneringen i respektive region. 

I Gävleborg har det nybildade samverkansorganet Region Gävleborg uppdraget att 
genomföra det regionala utvecklingsarbetet. Regionförbundet Gävleborg gick 2007 från 
ideell förening till ett kommunalförbund med fullmäktige och styrelse som representerar 
länets 10 kommuner samt landstinget. 

Region Skåne fick på försök 1998 bli självstyrande genom direktval till regionfullmäktige. 
Försöksverksamheten kommer att fortgå till och med 2010. Därefter permanentas 
självstyrelsen. Regionfullmäktige beslutande om aktualiseringen av Skånes nya regionala 
utvecklingsprogram (RUP) i juni 2009. 
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I Stockholm har Länsstyrelsen regeringens uppdrag att utarbeta en RUP för Stockholms län. 
I praktiken ersätts här RUP:en med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län 
(RUFS) som tas fram Landstingets Regionplanekontor. En regionplanerare på Stockholms 
regionplanekontor uttryckte att ”vår legitimitet är i första hand i formell. Även om vi är ett 
regionplaneorgan så gör vi en RUP utan att egentligen ha det formella ansvaret. Att planen ändå haft 
den legitimiteten är ju oerhört intressant”. I RUFS:en integreras ett samlat och övergripande 
mål- och strategidokument med en regionplan enligt plan- och bygglagen. Dokumentet 
fungerar som ett långsiktigt underlag för efterföljande program och åtgärder, och ska ligga 
till grund för såväl landstingets insatser som Länsstyrelsens arbete med statens insatser och 
intressen i länet. Som regionplan har RUFS också en särskild ställning gentemot 
kommunernas fysiska planering. 

I Västerbotten har länsstyrelsen tidigare haft ansvaret för RUP, men från och med 2008 har 
samverkansorganet Region Västerbotten ansvaret. I Västerbottens fall liksom i övriga fall är 
det - oavsett form av organisation – RUP (RUFS) som ska styra det regionala 
utvecklingsarbetet. 

 

Initiativ till kommunala strategiska dokument 
Liksom för RUP finns en tydlig lagbeskrivning om att kommunerna ska ha aktuella 
översiktsplaner, något som - liksom beskrivits tidigare – inte nödvändigtvis efterlevs. 
Initiativet till att påbörja planarbete kan därför tänkas vara kopplat till andra faktorer. I de 
fall som studerats inom ramen för kunskapsöversikten kan vi exempelvis se en tydlig 
koppling till regionala frågeställningar i initiativet till att påbörja planarbetet. I Norrtälje 
lyfter man fram ändrade villkor för utveckling i och med att kommunen blir allt mer 
beroende av sitt omland och måste visa sig attraktiv på en regional marknad. I Gävle lyfter 
man fram hur bebyggelsetrycket gjort att staden ändrats, och planeringen syftar till att 
utgöra en bra grund för utvecklingen lokalt och regionalt. I Umeå syftar planeringen både till 
att ta hand om en förväntad tillväxt och till att främja Umeå som tillväxtmotor. I Örkelljunga 
ser man influenserna från den expanderande Öresundsregionen. I Malmö är planen en del i 
en satsning på att gå från industristad till kunskapsstad, och samtidigt en del i en regional 
infrastruktursatsning som gör Malmö mer tillgängligt i Öresundsregionen. I dessa fall lyfter 
man möjligheterna som planerna ger i att påverka tillväxt och utveckling. 

De två vindkraftsplaner som studerats kan sägas utgöra en reaktion på vad man ansåg vara 
alltför snabbt utpekade riksintressen. Kommunerna har därmed initierat en process i 
dialogen mellan kommun och stat om riksintresse. 
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Planeringsprocesserna i Gävleborg 

I Gävleborgsfallstudien har vi studerat Gävleborgs regionala utvecklingsprogram, Gävle 
kommuns fördjupning avseende Gävle stad samt Hudiksvalls kommuntäckande 
översiktsplan. Inför läsande av denna fallstudie är det särskilt intressant att notera den höga 
graden av samtidighet vad gäller de tre planeringsprocesserna. Gävles plan antogs 2009, 
Hudiksvalls plan antogs 2008 och Regionens RUP antogs 2009. Det är också intressant att 
notera det parallella arbete med utvecklingsprogram som bedrivits på kommunal och 
regional nivå. 

 

Fördjupning av översiktsplanen avseende Gävle stad 
I januari 2004 beslutades att en fördjupning av översiktsplanen för Gävle stad skulle 
upprättas. Den gällande översiktsplanen från 1990 ansågs inte ge tillräcklig vägledning för 
utvecklingen av den centrala staden: I planen skriver man att ”[m]ed ÖP 90 kommer 
utvecklingen inte att avstanna, men kommer troligen att ske mer slumpvis och utan samordning och 
helt, eller till mycket stor del, styras av andra aktörer än kommunen”. Beslutet att aktualisera 
översiktsplanen samverkade med att man under början av 2000-talet fick ett bebyggelsetryck 
efter att det hade stått ganska still under 1990-talet. Samtidigt hade också många 
förändringar skett, både fysiska och vad gäller synen på natur- och kulturmiljö. Som 
huvudinriktning i planeringen angavs ”att Gävle ska vara en stad med identitet, ha en levande 
stadskärna, vara en attraktiv stad att bo i, vara en grön och blå stad, ha ett mångsidigt näringsliv, ha 
ett hållbart transportsystem och vara centrum för regionen”. Att det blev en fördjupning istället 
för en kommuntäckande plan berodde på att man menade att staden behövde profileras 
tydligare utifrån nya anspråk.  

Ett program togs fram under 2005, vilket syftade till att fungera som utgångspunkt för 
översiktsplanearbetet och tydliggöra kommunens vision, inriktningsmål och prioriteringar. 
En dialog om programmet genomfördes under hösten 2005, och därefter antogs programmet 
i december 2005. 

Att förankra planen hos medborgarna gavs stort utrymme i planeringsprocessen. Under 2006 
genomfördes 18 dialogmöten med utgångspunkt i Gävles olika stadsdelar samt en särskild 
studie i skolor. Dialogarbetet syftade till att få in de boendes – ”som är experter på sin stadsdel” 
– bild av utvecklingsbehovet i sin närmiljö. Sammantaget deltog över 1000 gävlebor, 
politiker och tjänstemän i mötena. Medborgarna hade också möjlighet att tycka till via 
kommunens hemsida. 

Tillsammans med programmet låg stadsdelsstudierna till grund för det förslag till 
fördjupning över Gävle stad som togs fram under våren 2007. Även diverse styrdokument 
samt ställningstagandet ”en hållbar utveckling” sägs ha format planen. Man uppger att 
hållbarhetstanken finns integrerad i hela planen, och en tjänsteman som arbetat med planen 
beskriver att ”vi har försökt att inte göra en särskild hållbarhetsgrej av det, utan allting ska andas 
hållbarhet. Det är naturligtvis jättesvårt. Vi tycker att vi kommit en bit på väg, men vi kunde 
naturligtvis ha varit ännu tuffare. Vi försöker förklara vad vi menar med hållbarhet i den fysiska 
planeringen och sen har vi försökt konkretisera det i planer […] Jag tycker att det är ett bra tänk och 
sen kan man utveckla det ännu mera”. 
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Plansamråd genomfördes under hösten 2007. Ungefär 40 samrådsmöten hölls. ”Frågan vi 
ställde till gävleborna var: Är det här rätt utveckling av Gävle stad eller har du något ännu bättre 
förslag? Ta den här chansen att vara med och bygg ett hållbart Gävle 2025!”. Sammanlagt inkom 
400 synpunkter på planförslaget. Planen ställdes ut gör granskning under försommaren 2008. 
Planen antogs i april 2009, och samtidigt antogs också ett ”visionsprogram”. Planchefen 
menar dock att ”allt har gjorts i omvänd ordning. Nu har vi vår vision, som togs samtidigt som 
fullmäktige tog planen”. Efter att fördjupningen antagits planeras även en kommuntäckande 
översiktsplan att tas fram. Programmet som låg till grund för fördjupningen ska också ligga 
till grund för översiktsplanen, och utgör därmed en länk mellan dessa båda kommunala 
plandokument. 

 

Översiktsplan för Hudiksvalls kommun 
”För oss är det viktigt att planen ska bidra till kommunens utveckling. Att vi får ett samhälle som 
präglas av positivt tänkande och handlande. Att arbetstillfällen skapas, att handeln blomstrar, att 
bostäderna är attraktiva, att kultur och fritid berikar livet samt inte minst att vi gör det på ett sådant 
sätt att vår miljö inte skadas till förfång för kommande generationer” skriver kommunstyrelsens 
ordförande tillsammans med kommunens planchef i förordet till Hudiksvalls översiktplan. 

Den plan som studerats i Hudiksvall är en kommuntäckande översiktsplan. Denna ersatte 
den tidigare översiktsplanen från 1990-talets början. Att planen aktualiserades först nu 
berodde på att bebyggelsetrycket inte varit så starkt i kommunen. Plansamråd hölls under 
december 2005 till februari 2006, vilket resulterade i ett 60-tal yttranden. Även ”ett stort antal” 
samrådsmöten hölls. Planen ställdes ut för granskning under våren 2007, och antogs sedan i 
juni 2008. Planen ersätter de fördjupningar som gjorts för kommunens tätorter, dock 
fortsätter centrumplanen för Hudiksvalls stad från 1998 att gälla och likaså fördjupningen av 
södra Hudiksvall från 2000. För det gamla hamnområdet kvarstår klargörandet av 
markanvändningen. Område reserveras därför som utredningsområde i översiktsplanen, och 
behandlas i en fördjupning. 

 
Regionalt utvecklingsprogram för Gävleborg 
Regionförbundet Region Gävleborg bildades i januari 2007 och under hösten samma år 
påbörjades också RUP-arbetet. Arbetet utgick från ett tydligt underifrånperspektiv. Arbetet 
fokuserades inledningsvis på den kommunala nivån genom att respektive kommun tog fram 
lokala utvecklingsprogram (LUP) i dialog med Region Gävleborg. Utgångspunkten var att 
baka ihop dessa lokala utvecklingsprogram till det regionala utvecklingsprogrammet. 

Utifrån kommunernas LUP:ar pekade Region Gävleborg tillsammans med kommunerna ut 
ett antal områden att gå vidare med. Förutom arbete inom respektive kommun arbetade man 
också ämnesvis i grupper där såväl kommunala företrädare och länsstyrelsen som 
representanter från näringsliv och högskola med flera ingick. Under 2008 arrangerades också 
två visionsdagar då tjänstemän och politiker samlades för att behandla framtidsfrågor. 
Visionsdagarna utgick från en omvärldsorientering i syfte att definiera möjligheter för 
Gävleborgsregionen. LUP:arnas underifrånperspektiv lades samman med visionsdagarnas 
omvärldsanalys, och utifrån dessa två delar formulerades ett antal fokusområden vilka 
slutligen resulterade i RUP:ens sex åtgärdsstrategier (se vidare kap. 5). Gävleborgs 
regiondirektör menar att fokusområdena kanske hade sett likadana ut också utan det lokala 
utvecklingsarbetet, men att det var tydligt att frågor kopplade till dessa sex strategier sågs 
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som viktiga i samtliga kommuner, om än med viss lokal betoning. RUP antogs av 
Regionfullmäktige i mars 2009. 

 

Samtidighet och LUP - länk mellan ÖP och RUP 
Att arbetet utgick från den lokala nivån och att de lokala utvecklingsprogrammen bildade 
underlag för det regionala utvecklingsprogrammet beskrevs som en styrka vad gäller 
möjligheten att uppnå en koppling mellan regionala och lokala frågor. Företrädare menar 
exempelvis att man på den lokala nivån kan uppnå ett annat engagemang än vad som är 
möjligt på den regionala nivån. Därtill menar man att den organisatoriska kopplingen i detta 
fall var en styrka eftersom politiker i kommunernas kommunstyrelser också ingick i 
regionens styrelse, och därmed kom att ansvara för både översiktsplan, LUP och RUP. Detta 
hade den verkan att när politikerna skulle till att arbeta på den regionala nivån så hade de 
redan hunnit fundera utifrån ett lokalt perspektiv och var väl inne i frågorna. Detta att 
lokalpolitikerna var förberedda på diskussionen i kommunerna och regionen ses som en 
fördel med hur RUP-processen lades upp. Vikten av att inkludera politiker tidigt i processen 
framfördes också av representanter på både kommunal och regional nivå. Kunskapen om 
vad som försiggår på olika nivåer inom regionen tycks ha upplevts som en trygghet. I 
dokumenten syns en koppling mellan LUP och ÖP och vidare till RUP. I 
fokusgruppssamtalet i Gävleborg tryckte deltagarna på RUP:ens betydelse i form av process 
snarare än dokument. 
 
 
Vikten av samordnad organisation 
Regionens styrelse/nämnd består av kommunalråden. Regionchefen menar att ”jag kan nog 
säga att den här processen har på ett positivt sätt medverkat till att man nog inte pratar byfrågor i 
regionförbundets styrelse, och det är inte så där fullständigt naturligt att det alltid är så. Jag tror att 
processen med att först diskutera utifrån lokala utvecklingsperspektiv och sedan ta upp det till 
regionala utvecklingsperspektiv har gjort att det blir väldigt lite sådana frågor, utan man befinner sig i 
vår styrelse på det regionala planet . Och det gör man förmodligen för att man är hyggligt trygg i det 
lokala planet”. 

Både i Gävle och i Hudiksvall finns sedan många år tillbaka en tydlig önskan om att 
kommunstyrelsen ska engagera sig i de övergripande strategiska frågorna. Man menar att 
där ligger den regionala utvecklingen, den miljömässiga utvecklingen och också den fysiska 
planeringen. Det anses viktigt att det finns en beredning hos kommunstyrelsen som är 
ansvarig för de strategiska frågorna och för att möjliggöra att regionala och lokala frågor 
hanteras i samma diskussion. Samtidigt uttryckte Gävles planchef också vikten att fundera 
igenom vilka frågor som hör hemma på en regional nivå och vilka som hör hemma på den 
lokala.  
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Planeringsprocesserna i Skåneregionen 

I Skånefallstudien har vi studerat det regionala utvecklingsprogrammet för Skåneregionen 
från 2009, Örkelljungas kommuntäckande översiktsplan från 2009 och Malmö kommuns 
fördjupning avseende området Triangeln UMAS Medeon från 2008. Inför läsande av denna 
fallstudie är det intressant att notera främst två saker. Det ena är att de kommunala 
dokumenten antagits några år efter att det regionala dokumentet tagits fram. Det andra är att 
de kommunala dokumenten är av olika karaktär, och med olika fokus, samtidigt som bägge 
planer visar ett tydligt regionalt medvetande. 

 
Översiktsplan för Örkelljunga kommun 
”Många människor söker sig hit både för att bo och verka. En långsiktig planering är nödvändig för 
att kunna möta de utmaningar som kommunen står inför. Flera intressen konkurrerar om kommunens 
mark- och vattenområden. Många små förändringar ger tillsammans stora och märkbara förändringar. 
En god handlingsberedskap är viktig för att hantera dessa förändringar och åstadkomma en hållbar 
utveckling”. Så inleds den nya översiktsplanen för Örkelljunga kommun, vilken togs fram i 
samband med kommunens 700-års jubileum, och då ersatte en gammal översiktsplan från 
början av 1990-talet. Tankar på att revidera översiktsplanen hade då funnits under en längre 
tid, men hade ännu inte kommit igång. Man ser dock i efterhand att det hade varit bra om en 
aktuell översiktsplan funnits då E4 planerades, bland annat då denna (som invigdes 2004) 
visat sig skära av GC-stråk. 

När översiktsplanen skulle tas fram fanns från politiskt håll en tydlig inriktning mot 
att ”hela kommunen ska leva”. När kommunens stadsarkitekt tittade på Örkelljungas 
SWOT fann hon dock ett mönster som utgick från kommunens tätorter vilka ligger som ett 
pärlband från sydost mot nordväst, och där ca 75% av invånarna idag bor och där också 
tyngdpunkten av verksamheter, service och infrastruktur finns. ”Axeln, utmed vilken 
kommunens fem största tätorter […] har utvecklats, har uppstått genom den numera nedlagda Skåne-
Smålands järnväg (i drift 1894-1968), den historiska vägen mellan Sverige och Danmark”. 
Stadsarkitekten menade att förutsättningarna för att ”hela kommunen ska leva” förbättras 
genom att stärka denna axel – kommunens ’ryggrad’. Vid sidan av ryggraden 
är ’upplevelsestråk’ ett centralt begrepp. Upplevelsestråken innefattar den omgivande 
landsbygden, med sina potentialer i form av naturupplevelser, besöksnäringar, jordbruk, 
hästgårdar etc. I planen beskrivs också att förutsättningen för en levande och ekonomiskt, 
socialt och miljömässig hållbar utveckling i hela Örkelljunga kommun sammanfattas av 
dessa två begrepp, vilket stadsarkitekten också menar att det finns en politisk enighet om.  

Översiktsplanen genomgick samråd under sommaren 2007, ställdes ut för granskning under 
våren 2008 och antogs i december 2008. 

 
Översiktsplan för Triangeln UMAS Medeon 
Planen som studerats i Malmöfallet utgörs av en fördjupning av översiktsplanen avseende 
de sammanlänkade områdena kallade Triangeln UMAS (universitetssjukhuset) Medeon (se 
vidare diskussion kring planformatet i kapitel 4). Planen syftar till att samordna olika 
intressen och ta fram ett underlag för framtida markanvändning, med deltagande av berörda 
parter inom området. ’Berörda parter´ är i detta fall ett viktigt begrepp: I planen beskrivs 
att ”[e]n viktig förutsättning för planarbetet har varit det samarbete som etablerats under namnet det 
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medicinska Malmö; dvs. UMAS, Malmö högskola, Lunds universitet, Medeon, Medicon Valley 
Academy och Malmö Stad”. 

Planarbetet påbörjades under hösten 2004, vilket främst berodde på två faktorer. Den ena 
faktorn var att den kommande citytunneln kommer att få en station inom 
planområdet. ”Planering och byggande av Citytunneln, med en ny station vid Triangeln innebär ett 
ökat fokus på området. Exploateringstrycket stiger och användningen av marken intensifieras. Stadens 
roll som katalysator i utvecklingen av det stationsnära området, högskolan, UMAS och därtill knuten 
forskning och utveckling blir allt viktigare”. Dagens centralstation ligger i utkanten av city, 
medan planområdet utgör en central del av Malmö. Den andra anledningen till att 
planarbetet påbörjades hör samman med områdets medicinska verksamheter, och att det 
fanns ett starkt intresse av att utveckla och förstärka den medicinska forskningen i Malmö. 
UMAS är regionens största sjukhus och dess största arbetsplats, och inom planområdet finns 
också Medeon som utvecklas starkt. Dessutom fanns ett behov av att fokusera på utbyggnad 
av Malmö Högskola som skulle placeras centralt för att bidra till en ändrad image på 
Malmö. ”Högskoleutredningen 1996 föreslog att Malmö högskola skulle förläggas till två områden i 
innerstaden: Universitetsholmen och sjukhusområdet. Den stadsintegrerade lokaliseringen av 
högskolan syftade till att nå synergieffekter mellan Malmö stad och forsknings- och 
utvecklingsverksamheter inom högskolan, sjukhuset och näringslivet (Medeon)”. Planen ligger 
också i linje med Malmö stads övergripande strategi som går ut på att Malmö skall fortsätta 
omvandlingen från industristad till kunskapsstad. I planen beskrivs att Malmö är Skånes 
största kommun och att det är ett uttalat kommunalt mål att dess ledande roll som regionalt 
centrum för arbete, handel, besöksnäring och kultur ska stärkas, samt att Malmös roll som 
bostadsort och som kunskapscentrum skall vidareutvecklas. Man menar att planområdet 
redan idag rymmer en stor koncentration av dessa funktioner, och att stärka dem därmed 
ligger helt i linje med Malmös regionala strategi. 

Med bakgrund av detta togs denna plan fram för att visa att kommunen menade allvar med 
medicinska Malmö. Planen var föremål för samråd under 2006, ställdes ut för granskning 
under våren 2007, och antogs slutligen i januari 2008. 

 
Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 
Region Skåne har de senaste åren tagit ett flertal initiativ till regional planering på lokal nivå. 
Det främsta exemplet är kanske Strukturbild Skåne som syftar till att skapa en länk mellan 
kommunernas arbete med översiktsplaner och det skånska utvecklingsprogrammet. RUP:en 
utgör därmed endast ett av många dokument och processer som är del av det pågående 
regionala utvecklingsarbetet.  

När Skånes första generations RUP löpte ut valde Regionförbundet att aktualisera den förra 
RUP:en istället för att inleda ett arbete med att ta fram en helt ny. De tongivande aktörerna i 
aktualiseringsprocessen var Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen, 
Länsarbetsnämnden samt kommunerna. Enligt RUP-ansvarige gjorde ett effektivt arbete i 
liten grupp med inkoppling av sakkompetens processen smidig. Beslutet att aktualisera RUP 
fattades i juni 2009 och under hösten 2009 kommer arbetet att förankras via remiss och dialog. 
Från regionens sida framhåller man att det varit viktigt med en effektiv process och därför 
har förankringen skett under relativt traditionella former. 
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Dialogen inom Strukturbild Skåne – länk mellan ÖP och RUP 
I Region Skåne menar man att Regionen har rollen att visa hur det ser ut i Skåne eftersom 
man har en överblick som inte finns hos kommunerna. En liknande syn framkommer från en 
representant för Malmö stad som menar att det viktiga från Regionens sida är att föreslå och 
definiera processer som i sin tur ger kommunerna möjlighet att positionera sig och hitta en 
riktning att omvandla i sin planering. I Skåne framträder RUP som ett möjligt forum att 
framföra en vision, och dialogen ses som ett medel att föra ut denna vision. ”Dialogen är 
verktyget där vi försöker få uppslutning bland kommunerna kring regionalt strategiska frågor” 
uttryckte en representant för Region Skåne. Förutom dialog med aktörer arbetar Regionen 
också med sektorsprogram. Från regionens sida utrycker man ett tydligt ”uppifrån och ned 
perspektiv” när man säger att man gärna ser att kommunerna läser RUP för att passa in.  

För att skapa en första regional helhetssyn inleddes år 2000 arbetet med ett skånskt 
grönstrukturprogram. Programmet presenterar strategier för vård och utveckling av olika 
natur- och kulturmiljöer. Grönstrukturprogrammet, som fått namnet "Strategi för en grön 
struktur i Skåne", trycktes och gavs ut våren 2004. Detta blev också startskottet för arbetet 
med Strukturbild Skåne. Strukturbild Skåne syftar till att fungera som en länk mellan 
kommunal och regional utvecklingsplanering genom att göra ett underlag för 
planeringsarbetet i respektive kommun och samarbetet inom regionen.  Man arbetar med att 
ta fram en gemensam kunskapsbas och strategier för hållbara fysiska strukturer. Regionala 
strukturbilder visar de övergripande dragen i en regions fysiska struktur och lyfter bland 
annat fram sambandet mellan infrastruktur och bebyggelseutveckling. I Öresundsregionen 
samarbetar man kring att uppnå en gemensam syn på utvecklingen av infrastrukturen. I 
långsiktiga scenarioskisser pekas orter ut som förväntas få särskild betydelse för regionens 
utveckling. Projektet startade våren 2005 och resultatet publicerades i fem delrapporter: 
befolkning, boende och sysselsättning; näringsliv, handel och service; markanvändning; 
image, attraktionskraft och kultur samt avslutningsvis en sammanfattning om flerkärnighet 
ur ett skånskt perspektiv. 

Regionen arbetar tillsammans med kommunerna för att belysa samspelet mellan 
bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur. I projektform arbetar man med att 
konkretisera det regionala utvecklingsprogrammet. En företrädare uttrycker att ”arbetet kan 
också fungera som ett underlag till nästa utvecklingsprogram och vara en hjälp i arbetet med att 
överbrygga glappet mellan kommunernas översiktsplaner och det regionala utvecklingsprogrammet”. 
Regionen säger sig kunna stärka det regionala ledarskapet med utvecklingsprogrammet som 
plattform (målen, utmaningarna) – i dialog med kommuner och andra aktörer. 

Dock kan påpekas att Boverkets årliga planenkät visar att små kommuner ofta lider av 
resurs- och kompetensbrist (Boverket, 2008a&b), vilket också var påtagligt i Örkelljungas fall. 
I samband med fokusgruppen uttrycktes att i Skåne har exempelvis Malmö andra 
förutsättningar att vara involverade i det regionala utvecklingsarbetet än vad de mindre 
orterna har. Regionens problematik är att 33 kommuner innebär ett stort arbete som både är 
tids- och personresurskrävande. Både Regionen och kommunerna önskade ökade resurser. 
Tjänstemän inom regionen menar att ett idealt arbete skulle vara att kunna förankra de 
regionala strategierna både hos politiker och hos tjänstemän i ett tidigt skede, och där man 
då också lyckas få de lokala politikerna intresserade.  
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Planeringsprocesserna i Stockholmsregionen 

I fallstudien om Stockholmsregionen har vi studerat den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (pågående planarbete), Norrtälje kommuns utvecklingsplan över 
Norrtälje stad från 2004 samt Tyresös kommuntäckande översiktsplan från 2008. 

 
Utvecklingsplan för Norrtälje stad 
Norrtäljefallet rör en utvecklingsplan för Norrtälje stad som antogs 2004. Kommunens 
gällande kommuntäckande översiktsplan antogs i början av 1990-talet, och Norrtälje menade 
att “[s]edan dess har villkoren för utveckling av befolkning och näringsliv i landets kommuner och 
städer förändrats påtagligt. De regionala sambanden blir allt viktigare […] Det blir nödvändigt för 
kommuner att ha visioner och strategier för sin utveckling. En ny förutsättning i en sådan strategi 
[…] är insikten om att staden i sig är Norrtäljes viktigaste framgångsfaktor för utveckling”. 
Kommunens strateg menade att det i början av 2000-talet fanns en stark politisk förståelse för 
att Norrtälje som tätort borde bli större. Man såg en problematik i att kommunen geografiskt 
sett är relativt stor, medan centralorten Norrtälje är ganska svag. Det fanns en allmän 
acceptans om att många frågor skulle lösas bara man fick Norrtälje accepterad som 
centralort. En bidragande orsak till att man fick en ny syn på stadens utveckling var att 
regementets nedläggning medförde att stora markarealer i anslutning till staden friställdes, 
och därmed gavs fysiska förutsättningar för genomförande av viktiga utbyggnads- och 
utvecklingsprojekt. 

Insikterna om att kommunen behövde ett aktuellt strategiskt planeringsdokument och att 
staden är kommunens viktigaste attraktionsfaktor resulterade i att man beslutade att 
fokusera det strategiska dokumentet på Norrtälje stad. Om man utgår från plan- och 
bygglagen är det dokument som ligger närmast till hands en fördjupning av översiktsplanen. 
Men kommunen ansåg det vara viktigt att den nya planen gjordes mer vilje- och 
åtgärdsinriktad än vad en fördjupning vanligtvis är, och valde därför att vidareutveckla 
planformatet (se vidare kapitel 4). Under planarbetet etablerade kommunen en dialog med 
lokala företagare i syfte att inkludera deras syn på kommunens utveckling. Planen var 
föremål för samråd under våren 2002, ställdes ut för granskning under våren 2003 och antogs 
i mars 2004. Samtidigt som utvecklingsplanen upprättades tog man också fram en ny 
kommuntäckande översiktsplan: Översiktsplan 2015 för Norrtälje kommun, vilken antogs i 
april 2004. 

 

Översiktsplan för Tyresö kommun 
Den kommuntäckande översiktsplan som studerats i Tyresöfallet ersätter kommunens 
tidigare översiktsplan från 1998. Sedan dess har kommunens markanvändning förändrats: 
Flera områden har förtätats, både lägenheter, småhus och fritidshus har tillkommit och mer 
bebyggelse är planerad. Tillhörande service har kompletterats, och kommunen har också 
anlagt infartsparkeringar och gjort trafikförbättringar i form av fem rondeller.  

Ett viktigt strategiskt utvecklingsområde i Tyresö kommun är god boendemiljö och 
livskvalitet. Planen fokuserar också boendefrågor och är tydligt kopplad till kommunens 
vision: ”Trygga trivsamma Tyresö”. Under februari 2005 genomfördes ett ”församråd” i 
syfte att få in synpunkter om kommunens framtida markanvändning. Ett tjugotal möten 
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mellan kommuninvånare, politiker och tjänstemän hölls, och information fanns tillgänglig på 
kommunens bibliotek. Dessutom skickades en enkät ut till invånare. ”Enkätsvaren visade 
bland annat att närheten till havet och naturen lockat många bosätta sig i Tyresö. Läget i regionen, 
attraktiva bostäder och bra tomter att bygga på har också spelat en viktig roll. Sex av tio efterfrågar 
framförallt seniorboenden och små lägenheter. Fyra av tio anser att fler bostäder behöver byggas. De 
svarande i samtliga bostadsområdet uppger att de trivs. De flesta känner sig trygga i det egna 
bostadsområdet, men tryggheten minskar ju större avståndet är från hemmet”. Därefter togs ett 
planförslag fram vilket genomgick plansamråd under våren 2006, ställdes ut för granskning 
under sommaren 2007, och antogs i april 2008. 

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
RUFS planeringsprocess genomförs i tre steg. Program- och strategifasen genomfördes under 
april 2006-maj 2007. Därefter togs en samrådshandling fram, vilken gick ut på remiss mellan 
maj och november 2008. Samrådet genererade ca 3500 synpunkter från drygt 240 
remissinstanser, vilka bearbetades för att utkristallisera ett antal knäckfrågor. Det sista 
skedet påbörjades i mars 2009 då beslut om utställning fattades. I skrivande stund (hösten 
2009) pågår utställningen, och planen beräknas kunna antas under 2010.   

RUFS:en skiljer sig markant i omfång mot de andra studerade RUP:arna. Ett utmärkande 
särdrag för processen är även det breda underlaget av underlagsrapporter, som gavs ut 
under hösten 2008. Rapportserien inkluderar kunskapsunderlag, analyser, scenarios, 
kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer för regionens utveckling. Ett 
annat nytt inslag i processen är användandet av konstnärlig kompetens för att bidra till att ge 
en bild av och levandegöra de perspektiv som behandlas i RUFS. Också i processen har man 
försökt använda nya metoder. Dialogkonferens, seminarieserie och en utvecklad hemsida är 
några kommunikationskanaler som utvecklats.  

 
Delregionala samarbeten – länk mellan ÖP och RUP 
I samtal med representanter från RTK och Norrtälje och Tyresö kommuner framkom en bild 
av att de själva upplever en hög grad av regionalt tänkande. Stockholmsregionen med dess 
specifika förutsättningar som storstadsregion har länge fört ett planeringsarbete utifrån både 
lokala och regionala perspektiv. En strateg på RTK uttryckte att ”den kommunala och regionala 
rollfördelningen den har vi klarat av, så den behöver inte vi tjafsa om […] Vi har övat länge och vi är 
en ganska lätt region i och med att vi har Stockholm som en självklar centralort”. 

Det är dock inte helt klart var gränsen för Stockholmsregionen går vilket kan leda till en viss 
problematik under RUFS-processens gång. Inom Stockholmregionen finns flertalet 
konstellationer såväl inom regionen som över regiongränsen. Nordostsamarbetet som 
Norrtälje ingår i är ett exempel. Detta samarbete utgjorde en reaktion på regionplan 1991. En 
representant för Norrtälje kommun uttryckte att ”[d]et ligger lite historia i det där. Förut 
handlade det rätt mycket om att dels stötta upp det fattiga Södertörn och dels att titta på linjen från 
Arlanda till Stockholm. Nordost föll liksom lite utanför det där och var liksom inte intressant i ett 
regionalt perspektiv. Våra kommuner ville kanske inte ta på sig att bygga tillräckligt mycket, och det 
här gjorde att vi då kände att våra frågor inte belystes tillräckligt […] När vi vill prata RUFS-frågor 
och utvecklingsfrågor i Stockholm Nordost då känner vi ju det som att vi måste mobilisera oss och 
samla kraft för att möta er och det är ju inte bra.” 
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Intressant är också att de förväntningar som framförs angående regionens roll. En 
regionplanerare uttryckte att ”[d]et är ju en intressant förväntan att vi i vissa fall också ska gå 
emot kommunen av regionala hänsynsskäl [… samtidigt som] det slog mig när jag kom till kontoret 
att ibland känns det nästan som om det är UD-verksamhet, diplomati mellan gränser som behöver en 
neutral part som lyfter blicken. Det är en jätteviktig roll i den här processen som också efterfrågas”. 
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Planeringsprocesserna i Västerbotten 

I Västerbottenfallstudien har vi studerat Västerbottens regionala utvecklingsprogram, 
Umeås pågående arbete med att ta fram ett antal fördjupningar av och tillägg till 
översiktsplanen samt Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuners gemensamma tillägg till 
översiktsplanerna avseende vindkraftsfrågan. Inför läsande av denna fallstudie är det viktigt 
att notera att de olika planformaten medför att de frågor som behandlas ges olika fokus. 

 

Umeås fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen 
I Umeå kommun pågår ett omfattande arbete med att ta fram sex fördjupningar till 
översiktsplanen (en del överlappar varandra geografiskt) samt ett tillägg till översiktsplanen 
avseende vindkraft. Därtill har en fördjupning nyligen antagits. Tanken är att en 
kommuntäckande översiktsplan ska tas fram med de åtta planerna som utgångspunkt. Den 
nu gällande kommuntäckande översiktsplanen, ÖPL98, öppnade för att fördjupningar skulle 
komma att behövas, men inte förrän under 2006 påbörjades planarbetet. Bakgrunden till att 
ett flertal fördjupningar tas fram istället för en ny kommuntäckande översiktsplan, är att 
kommunen tolkat revideringen av plan- och bygglagen som att lagstiftaren insett att 
översiktsplanering är en omständlig process, och att kommunerna kan prioritera arbete med 
de delar som är inaktuella. Detta är vad Umeå kommun valt att göra. 

Samtliga planer (förutom FÖP Ön) befinner sig i ett mycket tidigt planeringsskede, och 
tjänstemän som arbetar med planerna säger sig ännu delvis vara osäkra på vad resultatet 
kommer att bli. Man uttrycker både för- och nackdelar med upplägget att arbeta med många 
planer parallellt – synergieffekter men också resursbrist och därmed tidplaner som inte 
håller. Nedan beskrivs planeringsprocesserna kortfattat, med fokus på initiativ till att 
påbörja planarbetet och planarbetets mål. 

1) Visionen för FÖP KRUT, dvs. fördjupningen över universitets- och sjukhusområdet, är 
att ”skapa en stadsdel för utbildning, forskning, sjukvård och områdesanknuten företagsutveckling i 
internationell toppklass”. Målsättningen är att säkerställa expansionsmöjligheter för sjukhus, 
universiteten och områdesanknutna företag samt att integrera Staden och Universitetsstaden. 
Att planarbetet påbörjades berodde framförallt på tre faktorer: 1) Botniabanan färdigställs 
och kommer att få ett nytt resecentrum inom planområdet, och därmed nya förutsättningar. 
2) Man planerar för en ny ringled, vilket kommer att innebära att E4 flyttas och hamnar i 
trafikstråk bakom universitetsområdet. Därmed skapas en ny entré till området. 3) Det finns 
en stor investeringsvilja i området genom olika intressen kopplade till universitetet, 
sjukhuset och företagande. Planeringsprocessen drivs av en formering bestående av 
representanter för landstinget, universitet och kommunen. I ett tidigt skede hölls också 
samråd med fastighetsägare i syfte att involvera dessa i processen.  

2) FÖP Centrala Stan har framförallt två syften: att ta hand om den förtätning och 
exploatering som sker pga. att Umeå växer, och att skapa en attraktiv stad som i sig utgör en 
tillväxtmotor. Man vill skapa en attraktiv struktur för mötesplatser, aktiviteter och 
upplevelser, samt fördubbla antalet bostäder och arbetsplatser i Umeås centrala delar. 

3) Det övergripande målet med FÖP Kusten är att lyfta fram långsiktigt hållbara 
utvecklingsmöjligheter för boende, näringsverksamhet och friluftsliv i samklang med 
bevarande av natur- och kulturvärden utmed kusten. När Umeå växer vill kommunen nyttja 
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kustnära lägen som attraktionskraft för att locka nya umebor. Man vill också öka 
allmänhetens tillgänglighet till havet. Kommunens gällande kustplan är från 1976 och 
mycket är inaktuellt. Exempelvis föreslår planen från 1976 stora bebyggelsesjok långt från 
strand vilka inte har blivit utbyggda, utan istället har planeringen längs kusten snarare 
kommit att bli ”ad hoc”. 

4) FÖP Älvsdalslandskapet syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt friluftsliv samt 
att skapa attraktiva bostadslägen. Även om planarbetet inte påbörjades förrän 2006, anges 
redan i ÖPL98 att Älsvsdalslandskapet bör studeras i en fördjupning då man menade att 
området utgör en av Umeås viktigaste tillgångar med stor betydelse för många olika 
intressen, såsom vattenkraft, vattenförsörjning, naturvård, kulturmiljövård, rörligt friluftsliv, 
attraktiva bostadslägen etc. I ÖPL98 står att ”rätt utnyttjat kan älvslandskapet vara en stor 
tillgång som på ett avgörande sätt bidrar till att skapa en i många avseenden god livsmiljö för ett stort 
antal kommuninvånare. Dåligt planerat och utnyttjat kan flera svårtlösta konflikter uppstå”. 

5) I FÖP Nydala betonas turism och friluftsliv. En betydande del av planområdet ska 
användas för naturnära rekreation, idrott, lek och pedagogik. Området har rika natur- och 
kulturvärden som kan tas tillvara, utvecklas och förstärkas, exempelvis ska den befintliga 
stugbebyggelsen ses som ett viktigt inslag i kulturmiljön. Eventuell tillkommande 
bebyggelse ska utgöra en naturlig fortsättning på staden. Vidare är vattenkvaliteten i 
Nydalasjön en viktig fråga, då sjön är känslig för påverkan av föroreningar från tillrinnande 
dagvatten. 

6) FÖP Ön, den enda av planerna som idag är antagen, syftar till att uppnå en tät och 
attraktiv bebyggelsemiljö som tillvaratar det centrala läget i staden och närheten till älven. 
Ambitionen är att utveckla en stadsdel som präglas av miljöanpassning och hållbar 
utveckling. 

Frågan om mer omfattande bebyggelse på Ön diskuterades redan i samband med ÖPL98, 
men togs bort innan planen antogs. Under 2002 kom frågan upp igen, och man beslutade att 
ta fram en fördjupning över området för att pröva en markanvändning med inriktning mot 
ekologiskt byggande. Planarbetet påbörjades i januari 2006. Man arbetade med fyra scenarier 
för utvecklingen på ön: S, M, L och XL, och workshops hölls med öbor och representanter för 
olika intresseorganisationer. Under hösten/vintern 2006 hölls en dialog (utställning och 
offentliga möten) kring scenarierna, men synpunkterna visade inte på någon entydig 
uppfattning. Stadsledningskontoret fick därefter i uppdrag att ta fram ytterligare 
beslutsunderlag, t.ex. kopplat till stadsbild, trafik- och miljökonsekvenser. I maj 2007 
presenterades så två nya scenarier: det ena visade ca 1 400 utbyggnadsenheter och det andra 
2 500 och med krav på en ny bilbro. Man gick vidare med det senare alternativet och 
upprättade en planhandling som genomgick samråd under hösten 2007. Planen omarbetades, 
och ställdes sedan ut för granskning under sommaren 2008. Planen antogs i december 2008. 

7) Den övergripande och sammanbindande planen, fördjupningen för Umeå, går under 
namnet FFU. Planen kommer geografiskt att läggas ovanpå de övriga fördjupningarna, och 
ska innehålla övergripande riktlinjer och policies som ska gälla för samtliga övriga planer. 
Exempel på en sådan frågeställning är definition av huvudvägnät. Särskilt fokus ska läggas 
på de frågeställningar som saknar aktualitet eller som inte har behandlats i ÖPL98. 

8) Parallellt med fördjupningarna tas också ett tillägg till översiktsplanen fram gällande 
vindkraft, vilket utgör ett samverkansprojekt mellan Umeå, Bjurholm, Nordmaling, 
Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner. Planen syftar till att lokalisera lämpliga lägen 
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för vindkraftsexploatering, och att ta fram gemensamma riktlinjer för etablering av 
vindkraftsanläggningar inom Umeåregionen (t.ex. gestaltningsfrågor, placering). En 
anledning till att planarbetet påbörjades var att kommunen tyckte att det gick lite för snabbt 
när riksintressen pekades ut, och ville därför göra en egen utredning. En annan anledning 
var att man märkt att det blåser bra vid kommungränserna, bland annat pga. topografin, och 
därför ville ta ett gemensamt grepp. Man sökte och fick stöd av Boverket för 
vindkraftsplanen. 

 

Vindkraftsplanering i Södra Lappland  
Energimyndigheten uppdrog åt landets länsstyrelser att lämna förslag till områden för 
riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen i Västerbotten var dock inte beredda att göra detta, 
utan lämnade i april 2007 istället in en redovisning av förslag till områden för fortsatt 
utredning. Energimyndigheten utsåg i maj 2008 de av länsstyrelsen föreslagna 
utredningsområdena till riksintressen för vindkraft. Länsstyrelsen vidhöll fortfarande att 
underlaget för att bedöma riksintresseanspråken inte var tillräckligt detaljerade, och angav 
som skäl att man ville avvakta kommunernas översiktsplanering; att anspråk på att ett 
område är av riksintresse för vindbruk inte får hindra tätortsutveckling, turism och annan 
utveckling i länet; att riksintressen inte får utpekas i fjällen utan fördjupade analyser; att 
tillräckliga underlag för att tillstyrka anspråken på riksintresse endast fanns för fyra av 
utredningsområdena. Därför ansåg man sig fortfarande inte beredd att ge med sig, utan 
manade till fortsatt utredning. 

De tre kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele, vilka tillsammans utgör 
samverkansregionen Södra Lappland, beslutade att gemensamt ta fram en vindkraftsplan i 
form av ett tillägg till kommunernas översiktsplaner. Man menade att utvecklingen inom 
vindkraftsområdet går allt fortare och att intresset från etableringsföretag har ökat. 
Avsaknaden av kommunala underlag och riktlinjer för prövning av etableringar ansågs 
innebära svårigheter både för projektör och för prövande myndighet. Projektsamordnaren 
för vindkraftsplaneringen uttryckte att ”vindkraftutbyggnad är en typ av markanvändning som 
påverkar omgivande natur och kan medföra både positiva och negativa effekter för lokalsamhällets 
befolkning och näringsliv. Samtidigt är utbyggnaden ett regionalt och nationellt intresse genom sitt 
bidrag till produktionen av grön el. Liksom gällande annan markanvändning är det angeläget för den 
enskilda kommunen att ha en plan för vindkraftutbyggnad. Mot bakgrund av de olika skalor och 
perspektiv som bör tas hänsyn till vid en sådan planering är den dock, i flera avseenden, en alltför 
avgränsad enhet. Det är samtidigt svårt att hantera frågeställningar och, mer i detalj, planera 
verksamheter i för stora regioner. Att skapa ett gemensamt underlag för kommande prövningar av 
vindkraftetableringar inom regionen Södra Lappland är, av nämnda orsaker, projektets övergripande 
syfte”. En bidragande orsak till att arbetet påbörjades vid denna tidpunkt var möjligheten att 
få hjälp med finansieringen av arbetet genom medel från Boverket. 

Vindkraftsplanen var föremål för samråd under november 2008. Samråden hölls i respektive 
kommun. Syftet med samrådshandlingen var att identifiera utvecklingsområden som är 
lämpliga för vindkraft. Efter samrådet utvärderas utredningsområdena avseende faktorer 
kopplad till teknisk och ekonomisk genomförbarhet, och vägs mot de olika motstående 
intressen som identifierats. Planen ställdes ut för granskning i alla tre kommuner under 
sommaren 2009, och beräknas kunna antas av respektive kommunfullmäktige under hösten 
2009. 
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Regionalt utvecklingsprogram för Västerbotten 
I RUP-processens inledningsskede ställde Region Västerbotten en fråga till kommunerna om 
vilka delar i respektive översiktsplan eller lokala utvecklingsprogram (LUP) som de ansåg 
vara viktigast att ha med i RUP. Man fick dock inte in ett enda svar. En anledning var att de 
flesta kommuners översiktsplaner var gamla och inaktuella, och ingen av kommunerna hade 
tagit fram en LUP. 

 

Regionstyrd process med RTP som länk mellan ÖP och RUP 
I Västerbottenfallet har regionen styrt processen med att ta fram det regionala 
tillväxtprogrammet. Processen präglas av effektivitet snarare än av förankring hos 
kommunerna. En representant för Region Västerbotten understryker dock betydelsen av att 
de aktiviteter som anges i RUP speglar den lokala nivåns behov av utvecklingsinsatser 
eftersom kommunerna i flertalet fall blir operativa bärare av RUP:ens aktiviteter. RUP är 
också mycket väl kopplat till det senare antagna Regionala tillväxtprogrammet (RTP). 
Region Västerbottens RUP-arbete påbörjades i maj 2005 med anledning av att det föregående 
programmet blivit för gammalt. För att kunna hålla god fart i processen utgick 
diskussionerna från konkreta RUP-utkast. Även om man såg en risk med att ett sådant 
förfarande i alltför hög rad skulle kunna styra processen, menade man att fördelarna med en 
smidig process skulle överväga. 

Organisationen ”Det Lilla Partnerskapet” (numera Utvecklingsrådet) har haft en nyckelroll i 
framtagandet av Västerbottens RUP. Organisationen består av offentliga företrädare, 
näringslivsorganisationer, ideella organisationer, universitet samt arbetsmarknadens parter. 
RUP:en förankrades hos allmänheten dels via Lilla Partnerskap och öppna inbjudningar 
(genom en möteskallelse i dagsmedia) samt genom remissförfarande riktat till länsaktörer, 
till statliga myndigheter med uppdrag inom den regionala tillväxtpolitiken, samt till 
ansvariga för regionala utvecklingsfrågor i grannlänen och i grannländernas angränsande 
territorier.  Kommunerna deltog också regelbundet i möten kring RUP, vilket man menar att 
bör innebära att RUP också speglar utvecklingstankar i kommunerna. I Umeåregionen, en 
samverkansregion, gick flera kommuner samman och yttrade sig gemensamt i RUP-arbetet, 
vilket man ser som ett framgångsrikt arbetssätt. 
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Kapitel 4 - Planer och program 

I det föregående kapitlet diskuterade vi arbetsprocesserna kring framtagandet av de lika 
planerna och programmen. I detta kapitel fokuserar vi på planerna och programmen som 
innehållsfrågor, som en del av en strategisk utvecklingsplanering. 

 
RUP:arnas utformning och roll i relation till andra dokument 
Tanken är att RUP ska utgöra det överordnade dokumentet i det regionala 
utvecklingsarbetet, men kompletteras också av en rad andra viktiga styrdokument, kanske 
främst av det Regionala Tillväxtprogrammet (RTP) och strukturfonderna. RTP ska utgöra ett 
slags delstrategidokument för länens/regionernas arbete med näringslivsfrågor och 
samordna resurserna inom tillväxtområdet i enlighet med regionala prioriteringar. 
Genomförandet av länens/regionernas prioriteringar skall sedan ske med hjälp av 
strukturfonderna som finansiella instrument. Formkraven på RUP:en är mindre än på RTP 
och gör den därför ofta bättre avpassad för kommunala självstyrelseorgan att göra regionala 
anpassningar. Samtidigt är RUP:ens strukturerade utformning helt i överensstämmelse med 
exempelvis strukturfondsprogrammen eller andra program med syfte att genomföra projekt 
och aktiviteter. I fallstudierna i den här rapporten är det tydligt att man i varierande grad har 
kopplat RUP till RTP och andra dokument och processer. 

I Västerbottens fall är kopplingen mellan de regionala dokumenten mycket god. De har alla 
givna roller med RTP i centrum som knyter samman de övriga dokumenten. Den vertikala 
logiken i Västerbottens cirka 30-sidiga RUP är uppbyggt kring vision, övergripande 
målsättningar, utmaningar och ett begränsat antal operativa mål. Däremot innehåller RUP 
inga konkreta åtgärder eller åtgärdsprogram. Men i RTP ges däremot konkreta 
kvantifierbara mål och fokus flyttas från vad som bör göras till hur det bör göras. I ett 
åtgärdsprogram kopplat till RTP konkretiseras sedan målen. RTP utgör därmed ”bryggan” 
mellan den finansiella sidan i programkomplexet (strukturfonder, nationell, regional och 
lokal medfinansiering) och den ambitionsmässiga nivån som RUP anger. Strategen på 
Region Västerbotten beskiver RUP som en affärsplan som kan användas som underlag för 
RTP som i sin tur beskrivs som en verksamhetsplan som revideras årligen. I Region 
Västerbottens fall har RUP:en således en relativt svag ställning, medan det mer konkreta RTP 
däremot används på daglig basis på kommunal nivå. Dock bör påtalas att den RUP som 
studerats i kunskapsöversikten är formulerad för tidsperioden 2007-2013 och därmed den 
äldsta RUP:en, vilket till viss del kanske kan förklara RTP:n betydande roll. När nästa 
omgång RUP-arbete sätts igång om ett par år kommer förutsättningarna att vara annorlunda 
och förmodligen därmed också slutprodukterna. 

Den RUP som studerats i Gävleborg är Regionens första RUP och antogs i mars 2009. Planen 
är ett cirka 80-sidigt långt relativt självständigt dokument, men med ett antal 
kompletterande dokument såsom Tillväxtanalys (WSP, 2007), Regionala miljömål med 
åtgärdsprogram (2007), Tillväxt i relation till regionalt självstyre och regional storlek (2008) 
och de brev som skrevs under två visionsdagar (Framtidsbrev 2020). I inledningen står att 
RUP:ens syfte är att vara en rådgivare, en röd tråd och ett paraply för det regionala 
utvecklingsarbetet och visa på den politiska viljan för länets utveckling – en gemensam 
målsättning i en region med relativt ojämnbördiga förhållanden. 
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Region Skåne har de senaste åren bedrivet flertalet initiativ för regional planering på lokal 
nivå. Det främsta exemplet är kanske Strukturbild Skåne som syftar till att skapa en länk 
mellan kommunernas arbete med översiktsplaner och det skånska utvecklingsprogrammet. 
RUP:en utgör därmed endast ett av många dokument och processer som är del av det 
pågående regionala utvecklingsarbetet. Enligt regiondirektören på Region Skåne strävar den 
cirka 30-sidiga Skånska RUP:en efter att vara kort, tydlig och konkret. På flertalet ställen i 
Skånes RUP framgår att syftet med planen är att skapa en bild som är utmanande, ger 
inspiration och energi i utvecklingsarbetet. I RUP:en framhåller man visionen vill visa på ett 
framtida önsketillstånd.  

Detta kan i hög grad också sägas om Stockholms RUFS. I RUFS redogörs både för planens 
vertikala och horisontella logik. Dels har varje nivå konkretiserats i nästa (vision, mål, 
strategier, planeringsmål, åtaganden, genomförande till exempel inom ramen för 
handlingsprogram) för att underlätta både styrning och uppföljning. Dels har planeringsmål 
(rätt sak) och åtaganden (rätt sätt) formulerats utifrån de effekter samt den vision som ska 
realiseras och de tillgångar som regionen har att utgå från för att nå visionen. Strukturen 
liknar i mångt och mycket andra RUP:ar, men vad som tydligt skiljer RUFS från andra 
RUP:ar är, förutom dess omfång (planen är ca 150 sidor), också arbetet med regionens 
rumsliga struktur - målbilder, skisser, kartor och illustrationer. Detta är kanske ett logiskt 
resultat av det faktum att RUFS också är en regionplan, och därmed har en tydlig fysiskt 
dimension. Skisserna och bilderna syftar till att inspirera och göra utvecklingsarbetet mer 
lättillgängligt. Dessa är oftast geografiskt begränsade till Stockholms län men är ibland 
omfattar de hela Östra Mellansverige. Kartskisserna gäller alltifrån fjärrvärmenät, regionala 
cykelstråk till grönstruktur och avloppsreningsverk.  

 

Översiktsplaner som dokument  
Plan- och bygglagen (SFS 1987:10, 1 kap. 3§) anger att varje kommun ska ha en aktuell 
kommuntäckande översiktplan som tydligt presenterar kommunens ställningstaganden och 
prioriteringar gällande sin långsiktiga utveckling. Men översiktsplanering är en omständlig 
process, och det har också visat sig att många kommuner har föråldrade och inaktuella 
planer. År 2007 hade 156 av Sveriges 290 kommuner kommuntäckande översiktsplaner från 
2001 eller tidigare, och av dem var 108 upprättade under 1990-1995, dvs. första 
generationens översiktplaner (Boverket, 2008a&b). Visserligen pågår mycket 
översiktsplanering runt om i landet, men få planer antas (Boverket, 2008b). Enligt Boverket 
utgör kommunernas föråldrade och inaktuella översiktsplaner ett problem eftersom de 
därmed inte kan fungera som vägledande dokument. Boverket påtalar vidare att ”en aktuell 
översiktsplan är en förutsättning för kommunens planmonopol” (Boverket, 2008a:11). 

Att det finns en aktuell översiktsplan är också något som förutsätts i prövning av mark- och 
vattenfrågor enligt andra lagstiftningar än plan- och bygglagen, vilket innebär att bristen på 
en aktuell översiktsplan inverkar exempelvis på arbetet med regionala utvecklingsprogram 
(Boverket, 2008a). I Region Västerbotten kan vi också se att ett resultat av kommunernas 
inaktuella översiktsplaner var att de inte kunde utgöra en grund för regionens RUP-arbete 
(se kap. 3). Vidare påtalade en representant för Region Skåne att det är ett annat problem när 
kommunerna inte har aktuella översiktsplaner är att det kan vara svårt veta vilket dokument 
det är som gäller, om det finns en mer aktuell fördjupning (se nedan) än en översiktsplan till 
exempel. 
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Översiktsplanerna som studerats i denna kunskapsöversikt är av olika slag. Såväl 
kommunövergripande översiktsplaner som fördjupningar av och tillägg till översiktsplaner 
har studerats. Anledningen till detta val är att många kommuner i dag väljer att fokusera sin 
översiktliga planering på att ta fram just fördjupningar och tillägg eftersom det ger en 
möjlighet att uppdatera de delar som är mest angelägna. Sedan första januari 2008 finns 
också ett uttryckligt stöd i plan- och bygglagen om att arbeta med tillägg och fördjupningar 
(Boverket, 2007). I en kommun där tätorten förväntas vara den del där förändring kommer 
att ske, är det kanske naturligt att välja att ta fram en fördjupning av tätorten. En 
fördjupning rör nämligen ett avgränsat fysiskt område som behandlas mer detaljerat än i en 
kommunövergripande plan och tanken är att kunna ge en tydlig vägledning inför 
efterkommande beslut om mark- och vattenanvändning (Boverket, 2008c). Boverket (2008c) 
menar att planområdets karaktär och omfattning påverkar planens utformning, och att 
detaljeringsgraden bör anpassas till planeringsfrågornas karaktär och planens syfte. Det 
betyder också att planområdets storlek kan variera. I studien ingår flera fördjupningar vilka 
kan sägas röra framförallt tre fokus: 1) Fördjupningar som behandlar stadskärnan tas fram i 
Umeå, Norrtälje och Gävle och syftar till att stärka stadens kvaliteter som ett led i att öka 
kommunens attraktivitet. 2) I de medicinska planerna som tas fram i Malmö och Umeå syns 
ett tydligt fokus på en verksamhet som kopplas till en idé om kunskapsstaden; 3) planer 
såsom Umeås fördjupningar över kusten och över älvsdalslandskapet som syftar till att öka 
attraktiviteten genom att förstärka kvaliteter kopplade till natur och friluftsliv, och där 
boendemiljöer spelar en viktig roll. 

Ett tillägg skiljer sig från en fördjupning genom att den behandlar specifika frågor och gäller 
över hela kommunens yta (Boverket, 2008c). I föreliggande studie har två tillägg studerats, 
och båda gäller vindkraft. Båda är upprättade av kommuner i Västerbottens län, och båda 
planer är upprättade gemensamt av flera kommuner. I det ena fallet av Vilhelmina, Dorotea 
och Åsele under namnet ”Södra Lappland”, och i det andra fallet som samverkansprojekt 
mellan Umeå, Burholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner. 

Ställningstaganden om att minska användning av fossila bränslen och hitta alternativ till 
elproduktion är en del av arbetet med att minska växthusgaser i syfte att begränsa 
klimatförändringarna. Samtidigt som klimatfrågan är aktuell och måste behandlas utifrån ett 
nationellt och globalt perspektiv tar vindkraft faktiskt stora markanspråk, och det som 
kommer bygden tillbaka kan vara svårt att mäta i ett kortare tidsperspektiv. Boverkets 
planenkät (2008a&b) visar att få kommuner under 2006 och 2007 arbetat med tillägg, men att 
de som upprättats framförallt gällde vindkraft. Man förutspådde också en ökning under de 
kommande åren pga. den tillkomna möjligheten att få bidrag till att finansiera 
vindkraftsplanering.  

 

Planer i den nya verkligheten? 
Möjligen speglar kommunernas arbete med fördjupningar och tillägg också det faktum att 
kommunerna står inför olika utmaningar, då deras geografiska och demografiska 
förutsättningar varierar stort. Samtidigt har många kommuner också insett vikten av att 
stärka sin position i ett regionalt sammanhang. Boverket menar att ”[e]tt växande antal 
kommuner har uppmärksammat behovet av att utveckla den kommunomfattande översiktsplanen till 
att behandla strategiska frågor som har betydelse för kommunens framtida utveckling. Men i ganska 
många kommuner har den översiktliga planeringen idag inte ett innehåll och en aktualitet som gör att 
planen direkt kan utgöra inspel i den regionala utvecklingsplaneringen. Detta är ett problem i 
dialogen mellan kommunal och regional strategisk planering. En tydligt uttryckt kommunal strategi 
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för utvecklingen behöver finnas i översiktsplanen, som kontaktyta med den regionala 
utvecklingsplaneringen” (Boverket, 2007: 10). Samtidigt kan vi, liksom beskrivs inledningsvis i 
kapitel 3, i flera av de studerade kommunernas planering se tydliga kopplingar till regionala 
frågeställningar. Intressant att notera är också att en del av de planer som studerats kan ses 
som att kommunerna har gått ytterligare ett steg och utvecklat egna varianter av 
översiktsplaner som sammanfaller väl med ett sådant synsätt. 

Ett exempel är Norrtäljes utvecklingsplan. Norrtälje menade att för att kunna få det aktuella 
strategiska planeringsdokument man behövde, så måste det göras mer vilje- och 
åtgärdsinriktat än en traditionell fördjupning av översiktsplanen. Planens övergripande syfte 
är att skapa ett Norrtälje som är konkurrenskraftigt på en regional marknad. Norrtälje 
uttrycker att riktlinjerna för markanvändning är anpassade till nu aktuella villkor för 
stadsutveckling. Planens viljeriktning konkretiseras i åtta utvecklingsstrategier som syftar till 
att stärka Norrtäljes attraktionskraft genom att utveckla stadens utbud och kvaliteter. De åtta 
strategierna är tydligt formulerade, både vad gäller ambitionen och vad gäller de åtgärder 
som krävs för att genomföra ambitionerna, samtidigt som man också vill vara flexibel och 
kunna medge ”en mångfaldig användning i de områden som avses utvecklas som stad i dess olika 
former”. Istället för en traditionell plankarta har man upprättat en spelplan, uppritad på ett 
ortofoto. Benämningen ’spelplan’ är tänkt att tydliggöra att man inte visar upp en slutbild 
vid någon specifik framtida tidpunkt. Istället är ambitionen att ge förutsättningar för initiativ 
från olika intressenter och för kommunens ställningstaganden till förändringar i staden. 
Gränserna har medvetet gjorts grova och relateras inte till fastighetsgränser eller andra 
definitiva avgränsningar. 

Från kommunens sida menar man att planen är ”aktiv”. Man ser också att den gett resultat 
då man sedan planen antogs 2004 kan konstatera att samtliga åtgärder som föreslås i planen 
faktiskt också påbörjats, om än ännu inte slutförts. Detta menar man innebär att det är läge 
att sätta igång med en ny plan. Norrtäljes planchef tolkar att en anledning till att det har 
fungerat är ”att vi hade en väldigt bra diskussion från början. Vi hade ett underifrånperspektiv 
genom stor förankring i boende köpmän och andra aktörer som skulle vilja göra någonting i Norrtälje. 
Vi började med den dialogen och kom överrens om en spelplan och hur vi olika aktörer i Norrtälje ska 
agera för att få till stånd det här. Detta att det har blivit brett diskuterat tror jag har varit den största 
nyttan”. 

Malmös fördjupning avseende Triangeln UMAS Medeon rör likt en fördjupning ett 
avgränsat geografiskt område som behandlas mer detaljerat än i en traditionell översiktsplan. 
Samtidigt är planen tydlig inriktad mot att behandla och stärka en specifik frågeställning - 
medicinsk verksamhet. Bakgrunden är att Malmö har tagit fram ett eget planformat som 
man kallar ”dialog-PM”, vilket är tänkt att utgöra en enklare form av tillägg som en del i en 
rullande översiktsplaneprocess. Exempelvis har dialog-PM behandlat frågan om havsnivå, 
förskolefrågan och Rosengård. I fallet Triangeln UMAS Medeon tvekade kommunen i valet 
mellan fördjupning och dialog-PM. Man ansåg att planområdet egentligen kanske var både 
lite för litet och för bebyggt för en fördjupning, men man valde ändå denna tyngre och 
omständligare process. Anledningen var att man ville visa andra parter att man menade 
allvar med satsningen samt att skapa en plattform för diskussion mellan kommun och andra 
parter. 

Umeå har, som beskrivs i fallstudien i kapitel 3, valt att arbeta med ett flertal fördjupningar 
av olika storlek (vilka en del geografiskt överlappar varandra) samt ett tillägg. Syftet är att 
fokusera sin översiktliga planering gentemot mot en övergripande ambition av att ”Umeå vill 
mer!”. En av fördjupningarna kan kanske ses som en blandning mellan fördjupning och 
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tillägg. Denna plan ska utgöra en övergripande och sammanbindande plan som geografiskt 
läggs ovanpå de övriga fördjupningarna. Den ska innehålla övergripande riktlinjer och 
policies som ska gälla för alla planer, t.ex. definition av huvudvägnät. Särskilt fokus ska 
läggas på de frågeställningar som saknar aktualitet eller som inte har behandlats i den 
kommuntäckande översiktsplanen från 1998. Till skillnad från ett tillägg täcker den nya 
planen dock inte hela kommunens yta. 
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DEL 3:  PLANERNAS OCH PROGRAMMENS 
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UTVECKLINGSFRÅGOR 
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Kapitel 5 – Tematisk beskrivning av förhållningssätt till 
utvecklingsfrågor

I detta kapitel diskuteras hur de planer och program som studerats i kunskapsöversikten 
förhåller sig till utvecklingsfrågor. Beskrivningarna synliggör såväl nulägesbeskrivningar 
som ambitioner och strategier och i vissa fall också konkreta åtgärder som syftar till att 
uppnå ambitionerna. Fallen beskrivs tematiskt och varje avsnitt hålls ihop inom regionerna. 
Citat används för att visa på dokumentens retorik. Detta kapitel utgör en bakgrund till de 
resonemang som följer i senare kapitel, och läses av den som är intresserad av exempel på 
hur kommuner och regioner förhåller sig till utvecklingsfrågorna. I kapitel 6 förs ett mer 
generellt resonemang och intressanta exempel på hur frågeställningar hanterats på ett 
framgångsrikt sätt lyfts fram, synergieffekter men också intressanta motsättningar. Syftet 
med 5 och 6 är således att försöka utröna vilka förutsättningarna för strategisk planering på 
en kommunal och en regional nivå är. Var står kommunerna i ”den nya verkligheten”? 
Vilken roll antar kommunerna i regionen? Ser kommunerna och regionerna samma omvärld 
i de olika regionerna och kommunerna, och hur ställer man sig till hur omvärlden ska 
hanteras? 

 

 

Västerbotten 
 

Gävleborg 
 

Stockholm 
 

Skåne 
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KORT OM GÄVLEBORG 
 
Landareal: 18 191 km², vilket motsvarar 0,4% av 
Sveriges yta. 
Befolkning: 275 900 invånare, vilket motsvarar 3% 
av Sveriges befolkning. 
Invånare/km²: 15 
 
Om RUP  
Ansvarig för regional utvecklingsplanering: 
Region Gävleborg, som bildades 2008. Regionen 
består av landskapen Hälsingland och Gästrikland 
med tio kommuner. Gävle är residensstaden. 
Dokumentets titel: ”Gävleborg – möjligheter nära dig 
(2009-2013)” 
Vision: Arbetet utgick från ett underifrånperspektiv 
där kommunerna arbetade med att ta fram lokala 
utvecklingsprogram ( LUP) som sedan fungerat som 
viktiga underlag till RUP. Med utgångspunkt i de 
lokala utvecklingsprogrammen har Region 
Gävleborg formulerat fem områden som är viktiga 
för regionens utveckling: 
 

- Företagsutveckling och entreprenörskap 
- Livsmiljö 
- Lärande för utveckling 
- Tillgänglighet 
- Välfärd för tillväxt  
 
 
KORT OM GÄVLE 
 

Om kommunen 
Landareal: 1 618 km2 
Befolkningsmängd: 93 500 invånare 
 

Om planen 
Format: fördjupning avseende Gävle stad 
Antagen år: 2009 
Bakgrund till och syfte med planeringen:  
Den gällande översiktsplanen från 1990 ansågs inte 
ge tillräcklig vägledning: I planen skriver man 
att ”[m]ed ÖP 90 kommer utvecklingen inte att avstanna, 
men kommer troligen att ske mer slumpvis och utan 
samordning och helt, eller till mycket stor del, styras av 
andra aktörer än kommunen”. Att en fördjupning 
upprättades istället för en kommuntäckande plan 
berodde på att man menade att staden utgjorde en 
viktig profil för kommunen (efter att fördjupningen 
antagits planeras arbete med en kommuntäckande 
plan). Som huvudinriktning i planeringen 
angavs ”att Gävle ska vara en stad med identitet, ha en 
levande stadskärna, vara en attraktiv stad att bo i, vara 
en grön och blå stad, ha ett mångsidigt näringsliv, ha ett 
hållbart transportsystem och vara centrum för regionen”.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
KORT OM HUDIKSVALL 
 

Om kommunen 
Landareal: 2 497 km2 
Befolkningsmängd: 36 900 invånare 
 

Om planen 
Format: kommuntäckande översiktsplan 
Antagen år: 2008 
Bakgrund till och syfte med planeringen:  
Sju syften med översiktsplanen ställs upp: 1) Att ge 
planmässiga förutsättningar ökade 
försörjningsmöjligheter lokalt och regionalt. 2) Att 
klargöra förutsättningarna för kommande 
infrastruktursatsningar. 3) Att tillvarata och 
utveckla natur- och kulturmiljövärden i syfte att öka 
kommunernas attraktionskraft. 4) Att skapa 
förutsättningar att utveckla kommunens tätorter 
och landsbygd till attraktiva miljöer för boende och 
företagande. 5) Att visa kommunens vilja inför 
statliga satsningar i det allmänna vägnätet, natur- 
och kulturmiljövård, utbildning mm. 6) Att mark 
och vatten ska användas på ett uthålligt sätt. 7) Att 
ge förutsättningar för en ökad folkhälsa. 
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Tematisk beskrivning Gävleborg 

Fallstudie Gävleborg rör Region Gävleborgs regionala utvecklingsprogram antagen i mars 
2009, Gävle kommuns fördjupning av översiktsplanen avseende Gävle stad från 2009 samt 
Hudiksvalls kommuntäckande översiktsplan från 2008. Nedan följer en beskrivning av hur 
de tre dokumenten förhåller sig till ett övergripande mål om befolkningstillväxt. Därtill 
beskrivs hur dokumenten förhåller sig till tre tematiska frågeställningar kopplade till 
utvecklingsfrågor: livsmiljö/boende, infrastruktur/regionförstoring samt 
näringsliv/sysselsättning. Avslutningsvis diskuteras de bilder av image eller profil som 
framträder i dokumenten. 

Tillväxt/befolkningsmål 
Det övergripande målet i Gävleborgs RUP är en positiv befolkningsutveckling, den 
demografiska utvecklingen utgör kärnfrågan: ”Gävleborgs demografiska läge – framtidens stora 
utmaning”. Idag står regionen inför problem såsom stigande snittålder, att endast 44 procent 
av flyktingarna önskar bo kvar i sin hemkommun och att Gävleborg uppvisar en kortare 
medellivslängd och högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar än riksgenomsnittet. Därtill 
lyfter man fram att de enda orter inom länet vars nettobefolkning ökade under 2007 var 
Gävle, Sandviken och Nordanstig.  

För att nå visionen ”Möjligheter nära dig” föreslås ett överordnat mål fram till 2020 som 
syftar till att vända på det demografiska läget i regionen genom fem strategier: 1) möjlighet 
till arbete eller studier; 2) attraktivt boende; 3) goda sociala nätverk; 4) bra samhällsservice/ 
välfärd; och 5) en regional attraktionskraft. Ambitionen är att dessa fem strategier 
tillsammans ska leda till en kraftansamling runt det övergripande målet att ”Gävleborg skall 
öka sin befolkningsmängd och vid utgången av 2013 är vi 280 000 invånare i länet”. Idag har länet 
en befolkning på 275 900 invånare. I RUP ges den femte strategin mest utrymme, där också 
infrastruktursatsningar och varumärkesutformning sätts i fokus (se diskussion senare i detta 
kapitel). I både Gävles och Hudiksvalls fall är befolkningsfrågan central, där fokus då ligger 
vid hur en befolkningstillväxt ska uppnås.  

 
Fördjupning över Gävle stad 
Gävle är den enda av Gästrikeregionens kommuner som under de senaste haft en 
befolkningsökning, och Gävle är därmed en av få kommuner vars planering kan utgå från en 
ambition om att fortsätta växa. Gävles ambition är att växa från dagens 93 000 invånare till 
102 000 invånare år 2020. I planen anges att utbud av bostäder, arbetsplatser och service 
måste anpassas för att möta en sådan ökning. I ambitionen att växa ligger också ett 
ställningstagande om att arbeta mot att Gävle ska utgöra regionens centrum. Det är politiskt 
väl förankrat att tillväxt inte ska ske på bekostnad av andra kommuner inom länet, utan 
istället från Stockholm och Uppsala. Särskilt intresserad är man av den ”kreativa klassen” 
som man menar främst finns i Mälardalen. En annan potentiell källa till befolkningstillväxt 
ser man i återflyttare. Gävles planchef menar att det inte kan vara något fel i att folk vill 
flytta från Gävle, utan att det viktiga är att folk vill flytta tillbaka. Återflyttarna ses också som 
goda ambassadörer för staden, då en studie visat att inflyttare hade en betydligt mer positiv 
bild av staden än vad de invånare som stannat kvar hade. 
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Översiktsplan för Hudiksvalls kommun 
Hudiksvall har haft en stabil befolkningsmängd under de senaste åren där en positiv 
nettoinflyttning har balanserat födelseunderskottet. I planen beskrivs att det främst handlar 
om omflyttning från kommunens inre delar till kusten och från glesbygden till tätorten. Men 
inflyttning till kommunen sker också från andra delar av landet. Man menar att det under 
senare år har märkts ett ökat intresse från folk i Mälardalen att förvärva fritidshus efter södra 
Norrlandskusten. Kommunen menar att fritidsboende, i ett andra steg, kan leda till att man 
flyttar permanent till Hudiksvall. 

 

Livsmiljö/boende 

Fördjupning över Gävle stad 
Gävle har som ambition att vara regionens kärna och att vara en attraktiv stad att bo i. Som 
styrkor lyfts Gävles geografiskt fördelaktiga läge och goda kommunikationer fram i planen. 
Också Gävle som ’stad’ - och Norrlands äldsta stad - lyfts fram som en styrka. Den stad man 
talar om är småstaden, eller ”den måttfulla staden” (se vidare kap. 6) - i Gävle är avstånden 
korta och utbudet stort. 

Kommunen menar att attraktiva bostäder är en framgångsfaktor för Gävles 
utveckling. ”Numera är boendet också något mer än bara en plats att sova på. Valet av bostadsmiljö 
görs efter vad vi vill uppleva och hur vi vill att andra ska uppleva oss” skriver man i planen. Därför 
ska fler attraktiva bostäder skapas för att möta behov på bostadsmarknaden och för att 
kunna erbjuda bostäder till ett ökat antal gävlebor. Gävle stads bostadsstrategi kan kopplas 
till såväl hållbarhetstanken som attraktivitet, då den syftar till att i första hand bygga inom 
centrumnära och vattennära lägen samt längs kollektivtrafikstråken, främst som 
komplement inom eller i anslutning till befintliga stadsdelar. Drygt 100 nya bostadsområden 
pekas ut vilket motsvarar en utbyggnad av uppemot 7 100 bostäder år 2025. (Påpekas bör då 
att man bedömer att hela kommunen år 2025 kommer att behöva 8 000 bostäder för att 
kunna tillgodose bostadsbehovet.) 

 
Översiktsplan för Hudiksvalls kommun  
Hudiksvalls ambition är att kommunens goda service, rika kulturutbud och höga 
naturvärden ska göra att människor trivs och lockar nya invånare. Hudiksvalls planering 
syftar till att skapa förutsättningar att kunna erbjuda attraktiva bostadsområden och 
bostäder av olika slag – både för befintliga och potentiella invånare och för hushåll med 
olika köpkraft. ”Det finns väldigt många pärlor i det här länet: bruksmiljöer, kustmiljöer, rena 
bonvischan och skogshydda. Ja, egentligen allting i en blandning” menar kommunens 
stadsarkitekt. Idag är nybyggnadsbehovet inom kommunen dock begränsat, det rör sig om 
ca 50 bostäder per år. Nya bostäder byggs i första hand i Hudiksvalls stad och omgivande 
landsbygd. Det finns dock ett stort efterfrågetryck på att etablera fritidshus i strandnära 
lägen i så gott som hela kommunen, och därtill bedöms antalet fritidshus som används som 
permanentboende öka. Fritidshusen och miljöerna runt omkring spelar därmed en stor roll i 
begreppet attraktivt boende. I planen anges att denna nya bebyggelse i första hand ska 
utgöra kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
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RUP Gävleborg 
”Särskilt viktigt för Gävleborg är att skapa en sådan attraktionskraft för länet att inflyttningen ökar 
och att kunna erbjuda ett så gott liv i länet att fler väljer att stanna”. De två åtgärder som främst 
ska vända den demografiska trenden är riktade till bosatta och verkande utanför länet. 
Attraktiva fritidshus i sjönära lägen samt ett starkare mer attraktivt varumärke ska leda till 
en starkare inflyttning. Det finns därmed en tydlig koppling till de kommunala dokumenten 
med sjönära fritidshus som strategi för inflyttning, samt en kompletterande bredd.  

 

Infrastruktur/regionförstoring 

Fördjupning över Gävle stad 
I Gävles plan framhålls att staden alltid haft ett fördelaktigt läge som kommunikationsnod, 
vilket historiskt sett givit förutsättningar för stadens näringslivsutveckling. Men kopplingen 
till omvärlden är inte desto mindre viktig i ”den nya verkligheten”, vilket också framhålls i 
planen. Huvudinriktningen för planeringen är att Gävle ska utgöra den funktionella 
Gästrikeregionens centrum med viktiga allmänna funktioner såsom vård, handel, 
utbildning och dynamiska företag men även som knutpunkt för transporter med tåg, bil och 
båt. Därmed är infrastruktur och möjlighet till pendling viktiga faktorer för att Gävle ska 
vara attraktivt. I planen beskrivs att ”[r]egionförstoring innebär att möjligheten till t.ex. arbete 
växer rent geografiskt. Detta kan innebära att bostad och arbete finns på olika orter. Med 
regionförstoring blir attraktiviteten viktig för att kunna locka människor att arbeta i den egna staden 
men också locka arbetskraft från andra orter. Regionförstoring innebär en ökad tillgång till arbete, 
bostad, utbildning, kultur och kvalificerad arbetskraft”. Samtidigt betonas i planen att 
motorfordonstrafiken också orsakar negativa effekter, t.ex. utsläpp, buller, försämrad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet. Regionförstoring kan också ha negativa konsekvenser för 
den sociala hållbarheten med avseende på vilka som faktiskt kan nyttja regionförstoringens 
fördelar. Ambitionen är vidare att skapa ett välfungerande hållbart transportsystem som 
bidrar till en regional utveckling och till minskat bilberoende genom att bland annat satsa på 
kollektivtrafiken. Lokalt (inom staden) anges som riktlinje att det vid nybyggnation av 
bostäder, arbetsplatser och service i första hand bör finnas tillgång till kollektivtrafik och gc-
vägar, och också andra åtgärder för att förbättra möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt 
beskrivs i kommunens trafikstrategi. Regionalt beskrivs järnvägen som en viktig grundsten i 
ett hållbart transportsystem. Gävle är en betydande knutpunkt i järnvägssystemet då 
Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra stambanan knyts samman i Gävle. Man föreslår att 
kapaciteten på banorna ökas. Vidare är Gävle hamn viktig i en regional infrastruktur och har 
också föreslagits som en av tio rikshamnar. 
 
 
Översiktsplan för Hudiksvalls kommun 
Liksom Gävle lyfter Hudiksvall fram det fördelaktiga geografiska läget. Man framhåller att 
staden alltid har legat strategiskt och i planen beskrivs hur kommunikationer såsom sjöfart, 
järnvägar och vägar historiskt sett har haft en stor betydelse för stadens utveckling. Också 
idag lyfts stadens koppling till omvärlden fram som en viktig fråga och att klargöra 
kommunens vilja inför kommande infrastruktursatsningar är ett viktigt syfte med 
översiktsplanen. ”För kommunerna i Hälsingland är [begreppet regionförstoring] centralt. Ingen 
av landskapets huvudorter har en tillräckligt stor arbetsmarknad utan är beroende av sina grannar och 
närbelägna regionala centra”. Hudiksvall är kopplad mot två regionala centra: Sundsvall och 
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Gävle, och båda orterna nås på en timme med tåg. Dessutom önskar man tidsmässigt flytta 
regionen närmare Mälardalen och Stockholm. Det framhålls att regionförstoringen 
påskyndas av förbättrade resmöjligheter. Särskilt viktiga bedöms E4, Ostkustbanan och 
Arlanda flygplats vara. Färdigställandet av motorvägen mellan Enånger och Hudiksvall 
under hösten 2011 medför att i princip hela E4 - från Skåne via Stockolm upp till Hudiksvall 
- blir motorväg, och när denna del är färdigställd påbörjas delen Njurunda-Sundsvall. Idag 
är också Ostkustbanan ett högt prioriterat projekt i regionen, vilket färgat av sig i 
översiktsplanerna i de berörda kommunerna. ”Ostkustbanan har tagit över flygets roll visavi 
Arlanda/Stockholm och blir allt viktigare för att vidga arbets- och studieomlanden till Gävle och 
Sundsvall”. Ett problem är att det är osäkert när målen för de regionala och nationella 
infrastruktursatsningarna kan vara uppnådda, särskilt saknas konkreta planer vad gäller 
dubbelspårutbyggnad norr om Gävle. I planen beskrivs att ”[d]en långsiktiga utvecklingen av 
[Ostkustbanan] förutsätter att nya sträckningar utreds och fastläggs i princip norr om Enånger till 
kommungränsen i norr. Sträckningen genom eller runt Hudiksvalls stad är därvid den mest 
utmanande […]”. I översiktsplanen redovisas ett reservat för ny sträckning av dubbelspår för 
Ostkustbanan mellan Malsta och Enånger. Alternativ till reservatet är att befintlig sträckning 
sänks ned i en tunnel under Hudiksvall. Norr om Hudiksvall finns två alternativa 
sträckningar reserverade. Vidare framställs regional kollektivtrafik som ett viktigt 
instrument för att vidga arbets- och studiemarknader inom regionen, särskilt mot Sundsvall 
och Gävle.  

Lokalt sett utgör idag förbindelsen Bollnäs-Hudiksvall en brist, och i planen framförs att en 
genare vägförbindelse mot Bollnäs och sydvästra Hälsingland bör prioriteras av Region 
Gävleborg i samband med utarbetande av ny plan för regional transportinfrastruktur. 

 
RUP Gävleborg 
I de bägge kommunala dokumenten betonas städernas strategiska läge, vilket historiskt sett 
gett förutsättningar för utveckling, och vilket man i ”den nya verkligheten” vill förstärka 
genom infrastruktursatsningar. Tillgängligheten och den spårbundna trafiken beskrivs också 
i RUP:en som en av Gävleborgs absoluta styrkor. ”Den Goda resan” utgör en av RUP:ens 
åtgärdsstrategier där målet är att Gävleborg 2013 är lättillgängligt för besökare och erbjuder 
välfungerande transportmöjligheter och kommunikationer för företag och människor i  
länet. Infrastrukturen hjälper Gävleborg att uppnå uppställda miljömål. Man anser att man 
har mycket bra förutsättningar för kollektivtrafik och ett geografiska fördelaktigt läge nära 
Stockholm. Men mot bakgrund av en ökad mobilitet ser sig Gävleborg också stå inför 
kapacitetsproblem. Den högst prioriterade åtgärden är dubbelspår hela sträckan Sundsvall–
Gävle längs Ostkustbanan och bitar av Norra Stambanan, vilket också är synligt i de 
kommunala planerna och då främst i Hudiksvalls plan. 

RUP:en speglar också de kommunala planerna då man beskriver att bilberoendet är stort för 
stora delar av länet. Bilberoendet anses till viss del kunna reduceras genom förbättrade 
kollektiva resmöjligheter. Men nya och mera miljöanpassade fordon och bränslen behöver 
också introduceras bredare i länet. Varken RUP eller ÖP redovisar dock en samlad strategi 
för detta. 
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Näringsliv/sysselsättning 

Fördjupning över Gävle stad 
Tillverkningsindustrin är historiskt sett - och fortfarande - stark i Gävle, men minskar idag 
till förmån för verksamheter i kontorslokaler. Med översiktsplanen syftar kommunen till att 
skapa förutsättningar för ett näringsliv som utgör en motor för stadens utveckling. 
Exempelvis menar man att det är viktigt att signalera till företag att det finns förutsättningar 
för nyetablering och utveckling, vilket exempelvis kan göras genom en konkret åtgärd i form 
av att kommunen kan erbjuda mark och lokaler för företagandet i regionen. 

Gävle blir en regional motor genom att vara en stad med tillräckligt stor massa för att kunna 
utveckla tjänstesektorn. Sjukhuset och högskolan är viktiga för staden och regionen. 
Sjukhuset är länssjukhus och utgör både en viktig arbetsplats och ett stort besöksmål. 
Visionen för högskolan är att den ska kunna utvecklas och expandera, och man ansökte 
också om att bli universitet. Verksamheter med koppling till högskola och forskning ska 
lokaliseras till Teknikparken. Pga. det goda skyltläget utmed E4an är det viktigt att 
verksamheterna där förmedlar en positiv bild av Gävle. 

 
Översiktsplan för Hudiksvalls kommun 
Ett av de sju syftena som ställs upp i planen är att ”[…] att ge planmässiga förutsättningar för en 
positiv utveckling i kommunen/regionen. Med det […menas] i första hand ökade 
försörjningsmöjligheter lokalt och regionalt”. Både i tätorter och på landsbygd ska det finnas 
förutsättningar för attraktiva företagarmiljöer. Som åtgärder anges exempelvis samordning 
av insatser mellan kommun och det lokala partnerskapet. Vidare menar man att det lokala 
utvecklingsprogrammet, LUP (se kap. 3 & 7), vägleder arbetet utifrån övergripande 
utvecklingsmål kopplade till fokusområdena entreprenörskap och innovativa miljöer, 
kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud, IT-infrastruktur och kommunikationer samt 
livsmiljöer och upplevelser. Dessa fokusområden är i sin tur starkt kopplade till Gävleborgs 
RUP.  

Tillväxt ska främjas genom rätt kompetens på arbetskraft i förhållande till arbetsgivarnas 
behov. ”I större utsträckning än tidigare måste samspelet mellan individernas förutsättningar och 
önskemål och arbetsgivarnas behov av arbetskraft och kompetens förbättras.” Man menar 
att ”[i]nsatser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och samtidigt underlättar arbetsgivarens 
rekrytering är nödvändiga för att förändra de strukturella problem som finns på marknaden”. I 
planen tydliggörs också att ingen av Hälsinglands huvudorter har underlag för egen 
arbetsmarknad. Därför måste man skapa nya grunder för tillväxt i regionens 
näringsliv. ”Målet är att 5 000 arbetstillfällen skall skapas fram till 2015 i området Sundsvall-
Hudiksvall-Gävle”. 

I planen sammanfattas Hudiksvalls historia, nutid och framtid med de fyra orden: från 
träfiber till glasfiber. Stadens historiska utveckling knyts till skogen och trävaruindustrin, 
vilka fortfarande svarar för ca 20% av kommunens arbetstillfällen. Särskilt viktig idag och ur 
regional synpunkt är dock Fiber Optic Valley, ”[…] ett innovationssystem som syftar till att 
utveckla tjänster och produkter med utgångspunkt i fiberoptik, systemet stöds av EU, staten och 
kommunerna”. Satsningen på Fiber Optic Valley anses bidra till ett ökat intresse för forskning, 
innovationer och etablering av nya företag. Därtill är den hydraulbaserade 
verkstadsindustrin viktig för kommunens näringsliv. 
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RUP Gävleborg 
I RUP:en nämns liksom i översiktsplanerna att stål- och verkstadsindustri tillsammans med 
skogsindustrin som Gävleborgs dominerande industrigrenar. Men mot bakgrund av en 
föränderlig omvärld menar man att näringslivet måste utvecklas mot mer differentierat 
näringsliv och snabbare teknikutveckling. Gävleborg pekar på ett antal framgångsrika 
klusterbildningar inom områden så som GIS, Fiberoptik, industriell IT och områden inom 
Institutet för Human Teknologi (IHT). 

Regionen står inför problem såsom stark yrkessegregering, en av landets mest 
könssegregerade arbetsmarknader, utebliven generationsväxling, hög ungdomsarbetslöshet 
och minskad industrisysselsättning. Dessutom har man en låg andel nya svenskar, icke 
tillåtande attityder mot andra kulturer, svagt intresse för politiska uppdrag och ett stort 
utanförskap. För att bryta detta talas både på regional och på kommunal nivå om ”den 
kreativa klassen” kopplat till en strategi om inflyttare från Mälardalen. I en av RUP:ens 
fördjupningsteman beskrivs en inventering av de kreativa näringarna ska vara slutförd 
senast 2010. Från regionens sida finns ambitionen att genomföra en omfattande strategisk 
satsning kring besöksnäringen samt att marknadsföra regionens attraktivitet till företag och 
kompetens. Åtgärderna liknar i många fall de för en attraktiv livsmiljö i att rikta sig utåt för 
att locka en mer ”attraktiv” arbetskraft. 

 

Image/profilfråga 

Gävle stad 
I samtliga teman framkommer staden som en viktig profil för kommunen – den måttfulla 
staden (se vidare kap. 6). Den övergripande ambition som beskrivs i Gävles fördjupning 
är ”att Gävle ska vara en stad med identitet, ha en levande stadskärna, vara en attraktiv stad att bo i, 
vara en grön och blå stad, ha ett mångsidigt näringsliv, ha ett hållbart transportsystem och vara 
centrum för regionen”. Hälsingar och gästrikar ska välja Gävle för stadsärenden såsom 
shopping, sport, kultur, nöjen framför Stockholm och Uppsala. 

Vidare lyfts kulturmiljövärden fram som viktiga för identiteten: ”Stadens karaktär och 
kulturmiljövärden stärker Gävles identitet och attraktionskraft”, och man menar att historien går 
att följa i byggnader och gatunät. Därför menar man att stadsbyggnadskaraktärer ska följas 
vid nybyggnad och komplettering. Också naturmiljövärden lyfts fram: ”Gävles väl kända 
parker, alléer, åar och havskontakt ger staden dess identitet”, och man trycker också på närheten 
till skogar och berg. Andra viktiga identitetsmarkörer är Gävlebocken, Brynäs, Gevalia och 
Furuviksparken. 

 

Översiktsplan för Hudiksvalls kommun  
Det övergripande målet med Hudiksvalls översiktsplan är att skapa en positiv utveckling i 
kommunen och regionen, och därmed få både befintlig befolkning att trivas och locka nya 
invånare. Kommunens attraktionskraft ska öka dels genom att skapa attraktiva miljöer av 
olika slag för företagande och boende, samt genom att öka tillgängligheten genom 
infrastruktur. Vidare utgör Hudiksvalls tätort idag service- och handelscentrum för norra 
Hälsingland. 
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Kultur- och naturvärden lyfts fram som viktiga för attraktiviteten. ”Natur- och 
kulturmiljöområden är en stor tillgång och en viktig resurs för kommunen. De utgör en grund för en 
ökad turism och är även en av hörnstenarna i skapandet av ett attraktivt boende i kommunen”. 
Landskapskänslan är stark i Hälsingland, och länsstyrelsen arbetade tillsammans med 
hälsingekommunerna för att få hälsingegårdarna förklarade som världsarv. Områden med 
högt kulturhistoriskt värde utgör en viktig del av kommunens identitet och attraktionsvärde. 

 
RUP Gävleborg 
Förutom attraktiva boendemiljöer ges varumärkesbyggande störst utrymme i 
RUP:en. ”Kommunernas grundläggande rykte/attraktionskraft och kända varumärken är också 
viktiga faktorer för att attrahera nya människor eller företag. De är dock minst lika viktiga också för 
våra egna invånare för att skapa identitet och stolthet.”  

Samstämmigheten är hög mellan RUP och kommunala dokument i vad som är attraktivt. 
Kulturlandskapet med kusten, skogen, bruksmiljöerna och det öppna landskapet anses vara 
en stor tillgång för såväl tillverkningsföretag som turism. Samtidigt anses det också centralt 
att ha en stor och växande stad som kan erbjuda storstadens värden. Viktiga steg i en 
starkare attraktionskraft anses vara att få Hälsingegårdarna på världsarvslisten, utnyttja 
kultur och upplevelser för att skapa en bild utåt, egen identitet, och en välmående 
besöksnäring. Gällande vilka som regionen vill attrahera nämns vikten av att “prioritera 
marknader och målgrupper som vi har störst behov att attrahera, men också ger störst möjligheter till 
goda resultat i förhållande till resursåtgången. Framtagandet av strategi för stärkt 
attraktionskraft och varumärkesplattform ska i enlighet med RUP vara slutfört senast 2010. 

I Region Gävleborg tenderar styrkor ses som möjligheter och svagheter som hot. Strategier 
för förändring blir då ofta till att förstärka det redan starka och hoppas på att det ger 
spridningseffekter. Att rikta sig utåt med sjönära bostäder, en levande stad och stärkt 
varumärke, ses som lösningen för att vända den demografiska trenden och kunna stå som 
vinnare i den internationella konkurrensen. Då SWOT-analysen sammanställs i 
ämnesområden inger den en känsla av att institutionerna finns på plats (främst inom 
utbildning, industri, kultur och vård) men att en stor del av länets befolkning inte tillägnar 
sig dess fördelar (låg utbildningsnivå, könsuppdelad arbetsmarknad, låg acceptans mot 
andra kulturer och sämre folkhälsa än riksgenomsnittet).  
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KORT OM SKÅNE 
 
Landareal: 11 027 km2, vilket motsvarar 2,4% av 
Sveriges yta. 
Befolkning: 1 214 800, vilket motsvarar 12,5% av 
Sveriges befolkning 
Invånare/ km2: 105 
 
Om RUP  
Ansvarig för regional utvecklingsplanering: 
Region Skåne. Skåne är ett landskap, ett län och en 
region vars yta sammanfaller med det område där 
Region Skåne verkar och innefattar 33 kommuner. 
Region Skåne är skåningarnas övergripande 
politiska organisation, till skillnad från länsstyrelsen 
som leds av en landshövding och bevakar svenska 
statens intressen i Skåne. 
Dokumentets titel: Skåne Regionalt 
Utvecklingsprogram 2009- 2016. 
Vision: ”Livskraftigt Skåne”.  
Programmet ska visa vilka åtgärder som är viktigast 
för att öka tillväxten, sysselsättningen och den 
inomregionala balansen. Visionen om det 
livskraftiga Skåne och de övergripande målen om 
tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans finns 
kvar från den tidigare RUP:en samt att programmet 
har utökats med fem utmaningar för Skåne: 
- Skåne ska vara en ledande kunskapsregion 
- Delaktigheten ska öka och utanförskapet måste 
minska 
- Minskad miljöpåverkan samt klimatanpassning 
- Skånes tillgänglighet ska utvecklas 
- Integrationen i Öresundsregionen måste öka  
 
 
 
KORT OM ÖRKELLJUNGA 
 

Om kommunen 
Landareal: 321 km2 
Befolkningsmängd: 9 600 invånare 
 

Om planen 
Format: kommuntäckande översiktsplan 
Antagen år: 2008 
Bakgrund till och syfte med planeringen: 
Kommunen menar att en långsiktig planering är 
nödvändig för att kunna möta de utmaningar 
Örkelljunga står inför. Genom planen vill man 
bland annat visa på framtida möjligheter och hot, 
och ge en helhetsbild över kommunens 
viljeyttringar gällande mark- och vattenanvändning. 
Planeringen utgår ifrån begreppet ’ryggrad’ då man 
menar att förutsättningen för att hela kommunen 
ska leva är det finns underlag för att 
behålla/utveckla offentlig och kommersiell service i 
kommunens tätorter, vilka ligger som ett pärlband 
längs en nordsydlig axel genom kommunen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORT OM MALMÖ 
 

Om kommunen 
Landareal: 156 km2 
Befolkningsmängd: 286 500 invånare 
 

Om planen 
Format: fördjupning över området Triangeln UMAS 
Medeon 
Antagen år: 2008 
Bakgrund till och syfte med planeringen: Planen 
ingår i Malmös övergripande strategi om att gå från 
industristad till kunskapsstad. I planen ställs 
följande mål ställs upp: 1) Tillvarata 
utvecklingspotentialen för det medicinska Malmö, 
bland annat genom goda utbyggnadsmöjligheter för 
UMAS, Malmö högskola och Medeon. 2) Skapa 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
synergieffekter för Malmö och den medicinska 
verksamheten, utbildningen och forskningen. 3) 
Tillvarata citytunnelns möjligheter att stimulera 
området. 4) Bebygga området tätare för att bibehålla 
Malmö som en kompakt stad. 5) Bidra till en 
attraktiv och levande stadsmiljö med arkitektoniska, 
trygga och gröna kvaliteter. 6) Precisera och 
samordna markanvändningen. 
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Tematisk beskrivning Skåne 

Fallstudie Skåne rör Region Skånes regionala utvecklingsprogram från 2009, Örkelljungas 
kommuntäckande översiktsplan från 2009 samt Malmö kommuns fördjupning av 
översiktsplanen avseende området Triangeln UMAS Medeon från 2008. Nedan följer en 
beskrivning av hur de tre dokumenten förhåller sig till ett övergripande mål om 
befolkningstillväxt. Därtill beskrivs hur dokumenten förhåller sig till tre tematiska 
frågeställningar kopplade till utvecklingsfrågor: livsmiljö/boende, 
infrastruktur/regionförstoring samt näringsliv/sysselsättning. Avslutningsvis diskuteras de 
bilder av image eller profil som framträder i dokumenten. 

 

Tillväxt/befolkningsmål 
RUP Skåne 
Skåne har idag en snabb befolkningstillväxt, vilket ses som positivt. Befolkningsfrågan utgör 
därmed inget huvudmål i sig, utan frågeställningar för den regionala utvecklingsplaneringen 
blir hur ökningen ska hanteras och vem som ska attraheras vart. Dessa frågeställningar är 
integrerade i RUP:ens fem utmaningar: Kunskapen, Delaktigheten, Minskad miljöpåverkan 
och klimatanpassning, Tillgängligheten, Öresundsintegrationen. Ett av de operativa mål som 
ställs upp i RUP kring befolkningsfrågan är att samtliga regiondelar i Skåne ska ha fler 
inflyttare än utflyttare i alla åldrar. Man anger också som ett operativt mål att en ”[ö]kad 
bostadsproduktion, minst 5000 lägenheter per år, i Skåne med en allsidig sammansättning vad gäller 
hustyper och upplåtelseformer ”. 

Generellt ger Skånes RUP en bild av att synergier mellan sektorer och människor är det som 
skapar tillväxt och välfärd. RUP:en påpekar också att det idag finns problem i Skåne med 
stora grupper som står utanför arbete eller utbildning, utanför bostadsmarknaden eller som 
bor i bostadsområden med bristfällig anknytning till omgivande samhälle. Att göra den 
sociala integrationen till en välfungerande process beskrivs därför som en förutsättning för 
Skånes utveckling. Grundläggande blir då att både infrastruktursystemet, 
bostadsmarknaden, utbildningssystemet och kulturutbudet syftar till att integrera människor 
med olika bakgrund. 

 
Översiktsplan för Örkelljunga kommun 
”Kommunen ska verka för att invånarantalet ökar i Örkelljunga kommun” beskriver kommunens 
översiktsplan, och ambitionen är att Örkelljunga tätort ska öka med i genomsnitt 100 
invånare per år. Idag har kommunen en befolkning på knappt 10 000 invånare, men de 
många fritidsboende innebär att befolkningen ökar under helger och på sommaren. De 
senaste åren har kommunens inflyttningsnetto varit positivt. Man menar att det 
huvudsakligen finns två kategorier av människor som flyttar till Örkelljunga kommun, 
dels ”nya gröna-vågare” och dels barnfamiljer som söker bra boende till rimlig kostnad. Den 
västliga vinden benämns detta eftersom en stor del av inflyttarna kommer från Danmark. 

I översiktsplanen framförs en positiv framtidssyn. Man ser att sedan den förra 
översiktsplanen togs fram i början av 1990-talet har stora förändringar skett. Bland annat har 
den nya E4:an och Öresundsbron gjort kommunen mer tillgänglig och därmed förbättrat 
möjligheterna att bo och verka i kommunen. Man bedömer därför att den planerade tunneln 
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mellan Helsingborg och Helsingör kommer att leda till ett ökat bostadsbehov. Genom att 
Öresundsregionen fortsätter expandera och utvecklas, tolkar man också att Örkelljunga 
kommuns befolkningsökning och utvecklingstakt kommer att förstärkas i framtiden. Detta 
menar man att i sin tur ställer krav på planberedskap i kommunen. 

 
Översiktsplan för Triangeln UMAS Medeon 
Malmö har en befolkningsökning på 2%. Då man redan har en hög befolkningsökning är en 
befolkningstillväxt inte ett mål för Malmö, utan snarare ett kvitto på att ”något redan är rätt”. 
Vari detta ”rätt” ligger kan spekuleras om, men från kommunens och regionens sida tolkar 
man att framförallt bredden på Malmös satsningar kan ha givit resultat – exempelvis 
arkitektur som Turning Torso, högskolan som ett led i kunskapsstaden och boendet där 
västra hamnen tillför en ”egen gräddhylla”. Också planen för ”Malmö medicinska” ligger i 
linje med detta genom sin inriktning att förstärka utvecklingen mot en kunskapsstad och 
genom att skapa synergier mellan Malmö stad och forsknings- och utvecklingsverksamheter 
inom högskolan, sjukhuset och näringslivet. Vidare menar en representant för Malmö stad 
att Malmö i och med 1990-talets kris tvingades känna just hur ekonomisk hållbarhet utgör 
grunden för framgång inom alla sektorer. Krisen gav också en möjlighet att ändra 
befolkningssammansättningen. 

 

Livsmiljö/boende 

Översiktsplan för Örkelljunga kommun 
Boende och livsmiljö är viktiga frågor i Örkelljungas översiktsplan, som har som ambition att 
skapa möjligheter för fler människor att kunna bosätta sig i vackra och generösa 
livsutrymmen och goda boendemiljöer med hus på stora naturnära tomter, och gärna med 
sjöutsikt. Planen är uppbyggd kring två begrepp: ’ryggrad’ och ’upplevelsestråk’, vilka 
syftar till att förstärka Örkelljunga som en attraktiv boendekommun med goda 
pendlingsmöjligheter och nära till naturen. ”Förutsättningen för en levande och ekonomiskt, 
socialt och miljömässig hållbar utveckling i hela Örkelljunga kommun sammanfattas i 
[översiktsplanen] med hjälp av begreppen ryggrad och upplevelsestråk”. Ryggraden inkluderar 
kommunens fem törsta tätorter - Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga, Eket och Värsjö, 
och idag bor ca 75% av invånarna längs denna axel från sydöst mot nordost. Här finns också 
tyngdpunkten av verksamheter, service och infrastruktur. I planen beskrivs att kommunen 
ska verka för att fortsätta arbetet med att utveckla ”ryggraden” som kommunens livsnerv 
och pulsåder och vidareutveckla Örkelljunga tätort som centralort och kommunens hjärta. 
Man menar också att Örkelljunga som centralort bör uppnå en viss nivå för att bli långsiktigt 
attraktiv och kunna erbjuda kommuninvånare och besökare den service som förväntas. 
Genom att fokusera tätortsutbyggnaden till ryggraden menar man att bättre serviceunderlag 
skapas och likaså, fler naturnära och rekreationsnära bostadstomter med goda 
pendlingsmöjligheter. 

I bostädernas omedelbara närhet finns landsbygden med värdefulla natur- och kulturmiljöer, 
riksintresse för naturmiljön och friluftslivet, som knyts samman med stigar, vattendrag och 
vägar till stråk längs med vilka rekreationsmöjligheter och besöksnäringar kan utvecklas. 
Dessa stråk utgör planens andra centrala begrepp, ’upplevelsestråk’. Då 
bebyggelseutvecklingen ska koncentreras till ryggraden trycker man på att nybyggare på 
landsbygden ska vara brukare av marken för att landsbygden ska hållas levande. Endast ett 
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fåtal byggnader får uppföras på landsbygden för att värna attraktionen i kommunens natur-, 
fornminnes-, rekreations- och kulturområden. 

I samtal med kommunens stadsarkitekt framkom vidare att många danskar skaffar sig ett 
”lyxigt helgboende” i Örkelljunga. I planen beskrivs visserligen att bostäder i första hand är 
tänkta för permanentboende, men stadsarkitekten menar att dessa personer har ett viktigt 
inflytande på kommunen, de bidrar med ett ”nytt tänk”. Också från regionens sida menar 
man att detta utgör ett bra exempel på hur olika kategorier av människor ges möjlighet att 
mötas. 
 
 
RUP Skåne 
Skåne står idag inför betydande problem vad det gäller segregering. I RUP:en skriver man 
att det finns tecken på att bostadssegregationen i Skåne reproduceras och förstärks. 

I RUP framförs ambitionen att ”[a]lla vill bo och arbeta i Skåne. Näringslivet, universitet, 
forskningsbaserade företag blomstrar liksom en växande besöksnäring”. Man menar att Skåne kan 
erbjuda storstad och landsbygd i nära symbios, och att skogen och kulturlandskapet 
tillsammans med närheten till kontinenten är viktiga attraktionsfaktorer. I denna ambition 
fyller Örkelljungas och Malmös planer olika positioner. Målet är en ökad 
Öresundsintegration med en gemensam bostads-, arbets- och utbildningsmarknad. I 
översiktsplanen för Triangeln UMAS Medeon är inte boendemiljö en central fråga, och 
beskrivs därför här inte separat. Dock lyfte en representant för Malmö stad vikten av en 
”regional boendemiljö”, eftersom man idag har en mycket hög befolkningstillväxt. I RUP:en 
skriver man att det är ”viktigt att integrationen mellan Skåne och Själland inte bara omfattar de 
västra delarna av Skåne utan att hela Skåne länkas in i integrationsprocessen”. Från Regionens sida 
har man vänt sig till kommuner i nordost för att be dem att ta emot en del av de invandrande 
barnfamiljerna. Nordostkommunerna i Skåne har idag inte en större inflyttning än 
utflyttning, såsom uttrycks i Regionens operativa tillväxtmål. Regionen jobbar här 
tillsammans med kommunerna genom att ge pengar till exempelvis ”Bodagar”. Under 
fokusgruppssamtalet nämndes att nya influenser behövs, och att man kan behöva ”röra om i 
grytan bland Skånes många gamla byar”. 

Skåne, som är en region med mycket jordbruksmark, måste också hantera de problem som 
uppstår då exploateringar vill ta ny mark i anspråk. ”Anläggning av infrastruktur och 
bebyggelse exploaterar bland annat god åkermark, som är ett hot mot till exempel den långsiktiga 
livsmedelsförsörjningen och människors tillgång till områden för rekreation. De tätbefolkade västra 
delarna, har till exempel mycket lite tillgänglig allemansrättslig mark per invånare”. Här ser 
Örkelljunga att de har en viktig position då de fortfarande har ett öppet landskap och 
opåverkade områden. 

 

Infrastruktur/Öresundsregionen 

Översiktsplan för Örkelljunga kommun 
I planen står att ”Örkelljunga ingår i Öresundsregionen och i Region Skåne. Kommunens läge i 
nordvästra Skåne innebär tillgång till alla Öresundsregionens fördelar i form av komplett 
storstadsutbud och stor arbetsmarknad”. Därmed anses infrastruktursatsningar ha stor inverkan 
på kommunen. Genom goda pendlingsmöjligheter menar man att kommunens attraktivitet 
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som boendekommun ökar - ungdomarna får en möjlighet att flytta tillbaka trots arbete på 
annan ort och kommunens företag får tillgång till inpendlande arbetskraft. Stadsarkitekten 
menar dock också att Örkelljungas befolkning har en låg utbildningsnivå, vilket innebär att 
befolkningen är mindre pendlingsbenägna än andra delar av regionen med högre andel 
högutbildade. 

Genom den nya motorvägen E4, som man menar kopplar samman Öresundsregionen med 
Stockholmsregionen, ser man att Örkelljunga har blivit betydligt mer tillgänglig, och att 
möjligheterna att bo och verka i kommunen därmed ökat. Likaså har Öresundsbron 
inneburit en betydande ökning av både permanentboende och turister till kommunen. Den 
tunnel som planeras mellan Hälsingborg och Helsingör menar man att troligtvis kommer att 
innebära att fler danskar både besöker och flyttar till Örkelljunga. Europabanan, en 
höghastighetsförbindelse mellan Stockholm och Hamburg längs E4:an via tunnel under 
Öresund mellan Helsingborg och Helsingör, är en annan viktig infrastruktursatsning som 
starkt påverkar kommunen. Man menar att en regional pendeltågstation i Örkelljunga tätort 
(vid Skåneporten) skulle knyta kommunen ännu närmare Öresundsregionens centrum, 
vilket för Örkelljunga innebär att ”prio ett” är att verka för denna järnvägssatsning. 
Kommunen önskar att sträckningen genom Örkelljunga ska riksintresseförklaras. 

Planens centrala begrepp ’ryggrad’ är också ett sätt att diskutera tillgänglighet. Dels finns en 
historisk koppling då axeln har uppstått genom Skåne-Smålands järnväg (i drift 1894-
1968), ”den historiska vägen mellan Sverige och Danmark”. Också idag är infrastrukturen liksom 
service och tätortsbebyggelse koncentrerad till ryggraden. Man menar också att ”[d]et 
centrala utvecklingsstråket, ryggraden, ger mycket goda samhällsekonomiska förutsättningar för 
hållbar tätortsutveckling genom effektiv infrastruktur och med stora förbättringsmöjligheter för de 
kollektiva kommunikationerna för pendling […]”. Kommunen knyts till sina grannkommuner 
och den omkringliggande regionen. Att tätortsutbyggnaden koncentreras innebär kortare 
avstånd, bättre nyttjande av den befintliga infrastrukturen samt förbättrade möjligheter till 
kollektivtrafik. Kommunen ska verka för att det längs det centrala stråket arbetas framförallt 
bättre gång- och cykelmöjligheter, säkrare skolvägar och bättre kollektivtrafik med buss och 
tåg tillgängliga för alla särskilt för barn, kvinnor, människor med funktionshinder och andra 
utsatta grupper. 

 
Översiktsplan för Triangeln UMAS Medeon 
Att planarbetet påbörjades var delvis ett resultat av den kommande citytunneln kommer att 
få en station inom planområdet vid Triangeln, och ett av målen i översiktsplanen är att 
tillvarata citytunnelns möjligheter att stimulera området. Dagens centralstation ligger i 
utkanten av city medan planområdet utgör en central del av Malmö. Genom 
Citytunnelstationen kommer planområdet ”att få en dramatiskt ökad tillgänglighet, sett i ett 
regionalt, nationellt och internationellt perspektiv”, och stationsläget antas innebära att 35 000 
människor (inom 1 km radie) får gångavstånd till tåget. Citytunnelstationen kommer också 
att innebära att Kastrup nås inom 20 minuter. ”Citytunneln gör planområdet till en av de mest 
lättillgängliga platserna i regionen. I detta läge skapar planförslaget utrymme för upp till 3000 nya 
arbetsplatser, fortsatt expansion för Malmö högskola och nya bostäder. Detta kommer att stärka 
Malmös regionala roll som en lättillgänglig plats för arbete, service och utbildning”. Planområdet 
rymmer redan idag viktiga funktioner (boende, arbetsplatser, handel etc.), vilket kommer att 
stärkas genom planens genomförande. Detta menar man att ställer krav på att tillhandahålla 
goda cykelförbindelser till och genom området, särskilt då gång- och cykeltrafiken bedöms 
bli än mer intensiv när Citytunnelstationen öppnar. 
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RUP Skåne 
Skåne har en tydlig flerkärning struktur där olika typer av orter kompletterar varandra. 
Förutom Malmö och Lund är Helsingborg och Kristianstad tydliga centra. Därtill lyfts i 
RUP:en många av de mindre kommunhuvudorterna som betydelsefulla stödjepunkter för 
sitt omland. Denna struktur vill man från regionens sida fortsätta att utveckla. ”Den alltmer 
integrerade bostads- och arbetsmarknaden i Skåne och Öresundsregionen ger unika möjligheter att öka 
den kritiska massan av arbetskraft och kompetens för näringslivet.” Ambitionen är att 
arbetspendlingen över Öresund ska ha ökat från runt 20 000 år 2008 till det dubbla 2016 samt 
att alla väsentliga gränshinder ska vara undanröjda. 

Skånes RUP påpekar att den snabba befolkningstillväxten och regionförstoringen också leder 
till miljöproblem orsakade av den ökande trafiken. ”Skåne, som är tättbefolkat och har en 
omfattande transittrafik, är hårt drabbade av farliga utsläpp från biltrafiken och fartygstrafiken runt 
Skånes kuster. Det finns mycket miljögifter i till exempel varor, avfall och slam. Den biologiska 
mångfalden och flera kulturmiljöer hotas av ett ohållbart nyttjande eller av strukturomvandlingar 
inom jordbruket, skogsbruket och fisket”. Därmed understryker man behovet av en ökad samsyn 
mellan de skånska kommunernas översiktsplaner, utvecklingsprogrammet och 
infrastrukturplaneringen. För att nå målsättningarna om bärkraft och balans ligger fokus för 
den regionala trafikförsörjningen framöver på att utveckla kollektivtrafik och på 
investeringar i spår. I RUP:en skrivs bland annat att det i östra Skåne finns mycket attraktiva 
boendemiljöer som tyvärr ofta är svåra att försörja med god kvalitet i kollektivtrafiken. Av 
balansskäl menar man i RUP:en att förutsättningar för utbyggnad av kollektivtrafik i sådana 
områden bör ges särskild uppmärksamhet. 

Ett operativt mål är att ”[a]ndelen av de förvärvsarbetande som har högst 45 minuters restid till 
arbetet med kollektivtrafik ska öka i alla Skånes kommuner ”. I RUP:en skrivs att ny bebyggelse i 
första hand ska etableras i goda kollektivtrafiklägen för att skapa förutsättningar för effektiv 
kollektivtrafik och minskat bilberoende. Detta resulterar även i de två operativa målen 
att ”[e]n väsentlig del av tillkommande bebyggelse för bostäder, arbetsplatser och service ska ske i 
goda kollektivtrafiklägen” och att ”[k]ollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka”. 
Uppgradering av Södra stambanan, Västkustbanan och E22 beskrivs som de allra viktigaste 
satsningarna i den nationella infrastrukturen i Skåne, och likaså anses utveckling av den 
flerkärniga ortsstrukturen vara mycket viktigt för att stärka den regionala balansen. 

Från Örkelljungas sida uttrycks tydligt att Europabanan ses viktig för kommunens framtida 
utveckling. Från regionens sida menar man dock att det är viktigt att inte se infrastruktur 
som ”den saliggörande lösningen”, utan som ett medel. Man menar att attraktiva bostäder 
inte bara handlar om fysiska fördelar utan också om exempelvis attityder och tolerans, där 
man också ser stora skillnader mellan de skånska kommunerna. Som exempel nämner man 
att det längs hela Skånebanan finns kommuner med ”taskigt boenderykte och taskig image” trots 
god tillgänglighet. 
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Näringsliv/sysselsättning 
 
Översiktsplan för Örkelljunga kommun 
Planen beskriver att ”Örkelljunga är en varuproducerande kommun med stor andel sysselsatt i det 
privata näringslivet. Här finns ca 200 små och medelstora företag […] Näringslivet är differentierat i 
många olika branscher […] Arbetslösheten i kommunen är bland de lägsta i Skåne”. Utmed 
’ryggraden’ – kommunens ’pulsåder’ - finns flera industrietableringar, och man menar att 
möjligheterna att starta fler verksamheter med goda transport- och exploateringsmöjligheter 
här är stora. Möjlighet till ytterligare verksamhetsområden längs med E4an söder om 
Skåneporten ska utredas, samt vid väg 24 norr om Örkelljunga tätort. Också service- och 
handelsverksamheter ska utvecklas längs ryggraden. 

Förutom att skapa fler arbetstillfällen inom näringsliv och service, önskar kommunen också 
skapa fler arbetstillfällen inom turism. Man menar att detta kan genomföras exempelvis 
genom att upplevelsestråk skapas som knyter samman landsbygdens frilufts-, fiske-, bad-, 
mat-, övernattnings-, fornlämnings-, och kulturmiljöer med tätorterna längs ryggraden. För 
att bevara och förstärka natur- och kulturvärdena i kommunen menar man att ett levande 
och naturvårdsanpassat jord- och skogsbruk krävs. För att detta ska fungera långsiktigt 
krävs möjlighet att komplettera ”med alternativa verksamheter inom besöks- och 
rekreationsnäringarna, t.ex. rid- och älgsafarin, fornminnesvisningar, bed and breakfast osv.”. Även 
konferensmöjligheter och övernattningsmöjligheter beskrivs som viktiga, t.ex. i anslutning 
till den planerade tågstationen (se vidare under avsnittet Infrastruktur).  

 
Översiktsplan för Triangeln UMAS Medeon 
Centralt i Malmös plan är att staden ska fortsätta omvandlingen från industristad till 
kunskapsstad i syfte att få en livskraftig näringsbas inför framtiden. Planförslagets fokus på 
det medicinska Malmö är en del av denna strategi. Inom planområdet finns dels UMAS 
(universitetssjukhuset) och dels Medeon – en företagspark för företag inom medicin och 
hälsa. Visionen för Medeon är att vara hjärtat i Medicon Valley (dvs. Öresundsregionens 
kluster av företag och institutioner inom biotechsfären). Sjukhusområdet ska också (utifrån 
strategi föreslagen i Högskoleutredningen 1996) bli en av två noder för högskolan i Malmö. I 
översiktsplanen ställer man upp målen att tillvarata utvecklingspotentialen för det 
medicinska Malmö, bland annat genom goda utbyggnadsmöjligheter för UMAS, Malmö 
högskola och Medeon samt att skapa ekonomiska, sociala och miljömässiga synergieffekter 
för Malmö och den medicinska verksamheten, utbildningen och forskningen.  
 
 
RUP Skåne 
I RUP lyfts Skåne fram som en tillväxtmotor i Öresundsregionen, Sverige och södra 
Östersjöområdet. Mot bakgrund av att världsekonomin globaliseras allt mer och kunskap 
blir en allt viktigare framgångsfaktor i konkurrensen ska Region Skåne bland annat fortsätta 
satsningen på det kunskapsintensiva näringslivet och fördjupa samverkan mellan universitet 
och högskolor, forskning, offentlig sektor, kultur och näringsliv. Medicon Valley ses som ett 
tydligt framgångsexempel för utveckling av andra kluster. Den medicinska tekniken 
beskrivs i RUP som exempel på ett område där framstegen inom informationstekniken, 
biovetenskaperna och materialtekniken tillsammans kan skapa helt nya områden. Även 
forskningssamarbetet i Öresundsregionen nämns, vilket manifesteras bland annat i Öresund 
Science Region. 
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Skånes RUP lägger stor vikt vid att framhålla värdet av en balanserad utveckling. I 
dokumentet står bland annat att ”varje regiondels utveckling ska stimuleras utifrån sina 
förutsättningar” och att ”utveckling i en del av Skåne sker inte på någon annan regiondels 
bekostnad”. Därför uppmärksammas nordöstra Skåne särskilt i RUP. Skåne vill däremot öka 
sin relativa andel av tillväxten nationellt. I samtliga operativa mål uttrycks vikten av en god 
position relativt det övriga riket. ”Skåne ska bli en tillväxtmotor med en årlig tillväxt av 
bruttoregionprodukten (BRP) som överstiger genomsnittet för Sverige”. 

Image/profilfråga 

Översiktsplan för Örkelljunga kommun 
Den profil Örkelljunga antar syftar främst till att skapa attraktiva boendemiljöer i 
naturnäralägen med goda pendlingsmöjligheter inom Öresundsregionen. Att vara en av få 
kommuner med öppet landskap menar man utgör en attraktionsfaktor i det tätexploaterade 
Skåne där opåverkade områden är en bristvara och därmed av stor betydelse för både djur, 
växter och människor. Det faktum att den samlade bebyggelsen huvudsakligen är etablerad 
kring några få stråk gör att det i kommunen idag finns möjlighet att uppleva ”natursköna, 
lugna och bullerfria miljöer”. I planen beskrivs att kommunen ska verka för att de attraktiva 
öppnare landskapen inte försvinner med avseende på attraktionskraft, landskapsbild, 
besöks- och rekreationsnäringarna och upplevelsestråkens framtida utveckling. Kommunens 
många olika attraktioner som t.ex. värdefulla vatten-, natur-, fornlämnings-, och 
kulturmiljöer ska synliggöras, knytas samman, användas, bevaras och utvecklas genom 
upplevelsestråk. Upplevelsestråken kan också utgöra en potential för turist- och 
besöksnäringen att utvecklas. 
 
 
Fördjupning för Triangeln UMAS Medeon 
”Malmö är Skånes största kommun och det är ett uttalat kommunalt mål att dess ledande roll som 
regionalt centrum för arbete, handel, besöksnäring och kultur ska stärkas. Även Malmös roll som 
bostadsort och som kunskapscentrum – för utbildning och forskning – skall vidareutvecklas. Det 
aktuella planområdet rymmer redan idag en stor koncentration av dessa regionala funktioner”, står 
att läsa i Malmös fördjupning. Planen antar genom sin fokuserade karaktär en specifik profil 
i Region Skånes övergripande utvecklingsplanering kring strategin att gå från industristad 
till kunskapsstad. I Malmös plan framförs följande vision: ”[i] Malmös absoluta mitt skapas en 
stadsdel där medicinsk forskning och utbildning, hälsa och vård blandas med ett rikt stadsliv och 
kulturutbud […] Världsledande forskning integreras med intensivt stadsliv och rogivande grönska”. 
Detta område ska kopplas samman med innerstaden. I fördjupningen beskrivs också att 
delar av planområdet ska bebyggas tätare än idag, vilket ligger i linje med Malmö stads 
generella mål att vidmakthålla och förstärka Malmö som en kompakt stad. Man vill bidra till 
en attraktiv och levande stadsmiljö med arkitektoniska, trygga och gröna kvaliteter. Genom 
planen omvandlas också Triangelnområdets inre till en ny entrépunkt för Malmö. 

I Malmös fördjupning framförs också en tydlig ambition av att ta en position Öresund 
Science Region och Öresundssamarbetet i stort. ”Öregrundsregionen är redan idag ett av de mest 
betydande utvecklingsområdena i Europa med världsledande företag inom medicinsk vetenskap, 
bioteknik, livsmedelsteknik, informationsteknologi, miljö och media. Regionen är en av Europas 
kunskapstätaste med mer än 120 000 studenter. Öresundsregionen är också känd som Medicon Valley 
tack vare att hela 60% av den skandinaviska medicinska industrin är koncentrerad hit”. 
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RUP Skåne 
Det som utmärker Skåneregionens RUP är möjligheterna som pekas ut till följd av att vara en 
integrerad del av Öresundsregionen. Detta märks också tydligt i både Örkelljungas och 
Malmös planer. Skåne sägs vara Sveriges port till kontinenten och regionförstoring, en 
flerkäringstruktur och arbetspendling ses som positivt. Men RUP:en rymmer samtidigt en 
medvetenhet om att den regionala utvecklingsplaneringen måste ta hänsyn till de 
påfrestningar på miljön som tillväxt innebär, samt de sociala utmaningar som ökat 
inflyttningsnetto innebär. Ett utmärkande drag för RUP:en är fokus kring delaktighet, kultur 
och social ekonomi. 

Den potential som Region Skåne tycks vilja trycka på är vikten av att ta tillvara synergier och 
kultur som drivkraft och attraktionskraft. ”Vi vill att Skåne ska uppfattas som attraktivt ur alla 
aspekter, för besökare, investerare, mässor, konferenser och andra aktiviteter. Samt för de som bor här 
och verkar här […] Rekreationsmöjligheterna och det spännande kulturlivet är två sådana 
förutsättningar […] Som gränsregion i Öresundsregionen med nära förbindelser till Köpenhamn, 
Hamburg och Berlin är Skåne särskilt attraktivt”. 

Enligt RUP:en är Skåne ett kulturellt centrum i Europa. Ett operativt mål är att ”Skåne ska 
vara en av Europas mest öppna och dynamiska kulturregioner”. Även här har 
Öresundsintegrationen en stark roll. ”I mötet mellan svenskt och danskt och den kultur som 
regionens många invånare tagit med sig, skapas nya upplevelser och subkulturer. Möten leder till en 
ökad förståelse för att olikheterna är en tillgång och lockar till sig ungdomar och fler kreativa 
personer”. 

Beroende på vilken fråga som ska hanteras samarbetar Malmö med Öresund, Skåne Sydväst, 
eller de större städerna, ofta Lund och Köpenhamn. Tjänstemän på såväl kommunal som 
regional nivå uttrycker dock att de inte ser någon motsättning i att jobba för Skåne eller för 
Öresund. ”Vi jobbar mot det som är bra för Skåne, mycket Öresund är bra för Skåne, större 
arbetsmarknad, större bostadsmarknad, större kritisk massa […] Skåne och Sverige vinner nog mest 
av att samarbeta med Köpenhamn”. 
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KORT OM STOCKHOLMS LÄN 
 
Landareal: 6 519 km² vilket motsvarar 1,4% av 
Sverige. 
Befolkning: 1 889 700 invånare, vilket motsvarar ca 
20% av Sveriges befolkning. 
Invånare/ km2: 306 
 
Om RUFS 
Ansvarig för regional utvecklingsplanering: 
Regionplanekontoret och regionplanenämnden 
ansvarar för regionplaneringen, den översiktliga 
trafikplaneringen i länet och de regionala  
utvecklingsfrågorna. Regionplanekontoret  
samarbetar med länets 26 kommuner,  
kommunförbundet, olika statliga myndigheter som 
länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, SJ  
samt olika intresse-, utbildnings- och 
forskningsinstitutioner. 
 
Dokumentets titel: RUFS 2010. 
I skrivande stund är planen utställd för granskning 
(30 juni - 30 oktober 2009). 
Vision: ”Den mest attraktiva storstadsregionen i 
Europa” 
Utmaningar och svårigheter: 
- Bli allt fler och må allt bättre 
- Vara en liten men ändå ledande storstadsregion 
- Öka tryggheten samtidigt som omvärlden upplevs 
som mer osäker 
- Minska klimatpåverkan och ändå främja tillväxt 
- Åtgärda kapacitetsbrister när behoven fortsätter 
att växa 
- Öppna regionen och minska utanförskapet 
 
 
KORT OM TYRESÖ 
 

Om kommunen 
Landareal: 71 km2 
Befolkningsmängd: 42 300 invånare 
 

Om planen 
Format: kommuntäckande översiktsplan 
Antagen år: 2008 
Bakgrund till och syfte med planeringen: Ett 
viktigt strategiskt utvecklingsområde i Tyresö 
kommun är god boendemiljö och livskvalitet. 
Kommunens vision Trygga, trivsamma Tyresö går 
som en röd tråd genom översiktsplanen. Närheten 
till Stockholms utbud tillsammans med närhet till 
naturen lyfts som Tyresös främsta kvaliteter. I 
samband med en framtida utveckling medför detta 
dock en komplex situation eftersom kommunen inte 
har några stora oexploaterade landområden som 
enkelt kan planläggas och bebyggas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORT OM NORRTÄLJE 
 

Om kommunen 
Landareal: 2 011 km2  
Befolkningsmängd: 55 500 invånare 
 

Om planen 
Format: utvecklingsplan över Norrtälje stad (egen 
variant av fördjupning, se vidare kapitel 4) 
Antagen år: 2004 
Bakgrund till och syfte med planeringen: 
Kommunen menade att sedan dess förra 
översiktsplan antogs i början av 1990-talet har de 
regionala sambanden blivit allt viktigare och att det 
är nödvändigt för kommuner att ha visioner och 
strategier för sin utveckling. I Norrtäljes fall menade 
man att staden i sig är kommunens viktigaste 
framgångsfaktor för utveckling, vilket också innebar 
att man beslutade att fokusera det strategiska 
dokumentet på Norrtälje stad. Kommunen ansåg 
det dessutom vara viktigt att den nya planen 
gjordes mer vilje- och åtgärdsinriktad än vad en 
fördjupning vanligtvis är, och valde därför att 
vidareutveckla planformatet. Planen tar sin 
utgångspunkt i ambitionen att stärka och utveckla 
staden kvalitativt och kvantitativt., vilket 
konkretiseras i åtta utvecklingsstrategier. 
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Tematisk beskrivning Stockholm 

Fallstudie Stockholm rör Stockholms RUFS som är under framtagande och beräknas kunna 
antas under 2010, Norrtälje kommuns utvecklingsplan avseende Norrtälje stad från 2004 
samt Tyresös kommuntäckande översiktsplan från 2008. Nedan följer en beskrivning av hur 
de tre dokumenten förhåller sig till ett övergripande mål om befolkningstillväxt. Därtill 
beskrivs hur dokumenten förhåller sig till tre tematiska frågeställningar kopplade till 
utvecklingsfrågor: livsmiljö/boende, infrastruktur/regionförstoring samt 
näringsliv/sysselsättning. Avslutningsvis diskuteras de bilder av image eller profil som 
framträder i dokumenten. 

Viktigt att notera inför läsandet av detta avsnitt är att i och med Stockholmsregionens 
specifika förutsättningar har vi valt att i första hand fokusera på hur RUFS förhåller sig i 
frågor och strategier utifrån de två studerade kommunerna snarare än hur dokumentet 
förhåller sig till utvecklingsfrågor på ett generellt plan. 

Tillväxt/befolkningsmål 
Utmaningen för Stockholmsregionen är att ta ställning till hur en ökad befolkningstillväxt 
ska hanteras så att den leder till ekonomisk tillväxt, som är miljömässigt hållbar och främjar 
goda och jämlika levnadsförhållanden. Stockholm anses vara den enda globala 
storstadsregionen i Sverige. Det gör att dess ekonomisk-strukturella förutsättningar i hög 
grad skiljer sig från stora delar av resten av landet. I RUFS och i fokusgruppssamtalen 
framgår också tydligt att man anser Stockholm vara rikets tillväxtmotor. Stockholmsregionen 
har därmed grundläggande goda förutsättningar för en befolkningstillväxt. Som synes av 
beskrivningarna nedan speglar både Norrtälje och Tyresö RUFS (2001) i sak, även om de 
båda också intar olika profiler. 
 
 
Norrtäljes utvecklingsplan för staden 
I Norrtäljes fördjupning hänvisas till RUFS 2001 som prognostiserar för 500 000-600 000 nya 
invånare i Stockholmsregionen inom 30 år. Norrtälje menar att för att kunna få del av en 
sådan utveckling måste man hävda sig som en attraktiv livsmiljö som kan motivera 
uppoffringar i pendling och som kan vara avgörande när beslut tas om etablering av 
verksamheter, utbildning etc. I Norrtäljes kommuntäckande översiktsplan (som antogs strax 
efter fördjupningen) beskrivs att RUFS 2001 ser en befolkningsprognos på mellan 13 900 och 
28 000 nya invånare för Norrtälje kommun fram till 2030, en prognos kommunen också väljer 
att följa – åtminstone fram till 2015. Man anger ett planeringstal på 65 000 invånare 2015, att 
jämföra med dagens 55 500. Detta innebär att kommunen ska hålla en planeringsberedskap 
på 5 000-7 000 bostäder. 

Norrtäljes plan för staden visar däremot på en tydlig ambition om vilken befolkning man vill 
attrahera: entreprenörerna. Och för att locka företagare till Norrtälje beskrivs staden som en 
viktig framgångsfaktor. Dessutom är de många fritidsboende som finns i omlandet och 
likaså skärgårdsturismen viktig som möjlig tillväxtfaktor som källa för ny befolkning. Dessa 
vill man stärka kontakten med genom olika åtgärder. 
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Tyresös översiktsplan 
Tyresös plan hänvisar till befolkningsprognosen i RUFS 2001 som räknar med att 200-250 
bostäder byggs varje år i Tyresö fram till 2015 och därefter 50-100 bostäder fram till 2030. 
Detta skulle resultera i en befolkning på 46 500-50 000 invånare år 2030. Kommunen 
bedömer att det som mest går att komma upp i 200-250 bostäder/år under några goda år 
fram 2030, men att 100-175 bostäder/år är en mer realistisk bedömning. Med samma 
tillväxttakt som de senaste 15 åren (+ 450 invånare per år) kommer Tyresö att ha cirka 48 000 
invånare år 2020. Man tänker sig att en ”normalisering” av befolkningsutvecklingen sker 
under de kommande decennierna genom att andelen äldre av den totala befolkningen ökar. 

Livsmiljö/boende 

Norrtäljes utvecklingsplan för staden 
Livsmiljön ses som en attraktionsfaktor för att locka entreprenörer till Norrtälje, och den 
livsmiljö som framhålls är staden. Inriktningen på bostadsutvecklingen följer denna princip, 
och exempelvis beskrivs att stadskärnan ska innehålla en blandning av arbetsplatser, handel 
och bostäder. Innerstadsområden ska utvecklas så att de stärker den befintliga stadskärnan 
och så att Norrtälje får ett större utbud av miljöer med starka stadskvaliteter. 
Ytterstadsområden kan få stadens mångfald och offentlighet. Befintliga bebyggelseområden 
med huvudsakligen bostäder ska kompletteras med hänsyn till områdenas specifika 
kvaliteter, och områdenas kontakt med stadskärnan, innerstaden och omgivande områden 
ska stimuleras. 
 
 
Tyresös översiktsplan 
Visionen ”Trygga, trivsamma Tyresö” vägleder Tyresö kommuns strategiska arbete, och i 
översiktsplanen betonas att ett viktigt strategiskt utvecklingsområde är god boendemiljö och 
livskvalitet. Hur och varför just Tyresö ska vara attraktiv i valet av bostadsort i den 
funktionella Stockholmsregionen motiveras främst av två faktorer: naturvärden genom 
närhet till orörd skog, sjöar och skärgård, och närheten till Stockholms utbud med tillgång 
till exempelvis utbildningar, service, kultur och nöjen. Det betonas i planen att ”Tyresö 
kommun har inom sina gränser såväl en glittrande skärgård och milsvida skogar som bra bostäder och 
goda kommunikationer. Livskvalitet och service går hand i hand när Tyresö kommun nu planerar 
framtida markanvändning och boendemiljöer fram till år 2020”. 

Attraktionen genom de höga naturvärdena innebär dock också att kommunen inte har några 
stora oexploaterade landområden som enkelt kan planläggas och bebyggas. ”Knappt en 
tredjedel av kommunens landareal på 7 100 hektar består av nationalpark och naturreservat medan 
drygt hälften av ytan är exploaterad mark inklusive omvandlingsområden. Resten består av 
naturområden, planerade naturreservat och jordbruksmark. Med denna verklighet krävs en strategisk 
markförvärvningspolitik för att kunna skapa lämpliga och sammanhängande planområden”.  

Ambitionen är att bygga 200-250 bostäder/år ”under några goda år fram till 2030”, även om 
100-175 bostäder/år bedöms vara en mer realistisk bedömning. Idag finns i kommunen 
16 000 bostäder och hälften av invånarna bor i småhus. ”Under närmare 30 år har Tyresös 
planering varit inriktad på att omvandla befintliga fritidsbebyggelseområden till permanentbebyggelse 
samt att genom förtätningar i det befintliga bostadsbeståndet skapa en varierad bostadsbebyggelse som 
kompletterar den äldre bebyggelsen”. Också fortsättningsvis fokuseras boende av småskalig 
karaktär med närhet till naturen men även en mer storskalig flerbostadsbebyggelse i 



61 
 

kommunens centrala delar, främst i kollektivtrafiknära lägen i Tyresö Strand, Bollmora samt 
i Tyresö centrum. I övriga delar av kommunen rör det sig i de flesta fall om mindre 
förtätningsområden ofta inom ramen för befintlig småhusstruktur. Man menar att Tyresö ska 
kunna erbjuda varierade bostadsområden med olika typer av bebyggelse, och olika 
bostadstyper med varierande upplåtelseformer. Man menar också att invånarna ska kunna 
bo kvar i kommunen i olika skeden av livet. 

 
Stockholm RUFS  
Stockholms innerstad är idag en mycket attraktiv bosättningsort för individer och hushåll 
med en hög kunskapsnivå och andra former av resurser. Detta är troligtvis mycket positivt 
för regionens näringsliv och för den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län. Men en 
tydlig effekt är också en socioekonomisk skiktning och segregation i regionen. OECD 
konstaterade 2006 att segregation och diskriminering är allvarliga problem som riskerar att 
hämna tillväxten i Stockholmsregionen. Den problematiken lyfts också i RUP 2010. Planens 
grundläggande intention är att etablera nya, täta, regionala stadskärnor för att ge 
förutsättningar för att skapa helt nya attraktiva stadsmiljöer. För Tyresös del betyder detta 
att Haninge kommer att förstärkas och därmed kan boendetrycket lätta för Tyresö och 
pendlingsmöjligheterna öka. Men i Norrtäljes fall är det långt till närmsta utpekade regionala 
kärna och Norrtälje får snarast repellera på Arninge. Stockholmsregionen generellt erbjuder 
en varierande mängd boendeformer och med en regional boendemiljö. Idag vilar både 
Norrtälje och Tyresö på pendlingsmöjligheter, även om Norrtälje också vill kunna vara 
självförsörjande. Det finns även en konflikt i att man från regionalt håll efterfrågar 
alternativa boendemöjligheter, men dessa går inte alltid ihop med målen om ekologisk 
hållbarhet. Som en representant för Norrtälje uttryckte det: ”vill man ha alternativa boenden 
eller något som är specifikt för det här landskapet, så är det en livsstil som kräver ett ökat bilberoende 
och som är i konflikt med målen gällande utsläpp. Och då får vi alltid svaret att nej det där går inte”.  

 

Infrastruktur/regionförstoring 

Norrtäljes utvecklingsplan för staden 
I planen beskrivs att: ”[e]n utveckling av Norrtälje stad på 2000-talet måste bygga på att staden är 
attraktiv i ett regionalt perspektiv. Norrtälje som centralort för sitt eget omland ger alltför begränsade 
förutsättningar för en långsiktigt bärkraftig utveckling”. Kommunen tolkar således att 
utmaningen är att vara konkurrenskraftig på Stockholm/Uppsalaregionens bostads- och 
arbetsmarknad. Kommunens ser möjligheten i att vara pendlingsort: bo i Norrtälje och 
arbeta på annan plats. Man påpekar vikten av att närheten till centrala delar av regionen 
ökar inte bara reellt genom bättre kommunikationer, utan också mentalt. För stadens roll i 
regionen är exempelvis möjligheten att kunna busspendla mellan Stockholm och Norrtälje 
viktig. En av de strategier som framförs i planen syftar också till att behålla och utveckla en 
tydlig kollektivtrafik till Norrtälje stad. Norrtäljes bussterminal är belägen mitt i staden 
vilket man menar både ger tillgänglighet och skapar en tydlig koppling till 
Stockholmsregionen och fungerar som bytespunkt för Roslagsbussarna. Man menar dock att 
det är nödvändigt att Norrtälje marknadsför den turtäthet och komfort pendlingsbussarna 
redan idag erbjuder, och likaså behövs komplettering av pendlarparkering för att 
busspendling ska bli ännu mer attraktivt. 
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Idag är biltätheten hög i Norrtälje, och bilen ses av många som det naturliga sättet att förflytta 
sig, även relativt korta sträckor. Tidvis är genomfartstrafiken också omfattande pga. den stora 
mängden fritidsboende. En utveckling enligt utvecklingsplanen skulle ytterligare bidra till ett 
behov av att flytta genomfartstrafiken. Kommunens förvärv av det nedlagda 
regementsområdet Lv3 skapar förutsättningar för genomförande av vägprojektet Västra vägen 
som kommer att ersätta väg 76 genom centrum och som tillsammans med E18 och Vätövägen 
kommer att forma kommunens överordnade gatustruktur. Samtidigt framhålls vikten av att 
bilen ska hanteras på stadens villkor. 

Tyresös översiktsplan 
Tyresö trycker på sin nära koppling till omvärlden, och särskilt Stockholm. En förutsättning 
för att kunna utnyttja regionens ”tillgång till en stark och diversifierad arbetsmarknad och ett 
mycket stort service-, kultur- och nöjesutbud” är därmed goda kommunikationer. År 2003 
arbetspendlade knappt 14 000 personer varje vardag från Tyresö till andra kommuner. Av 
dessa använde 2/3 bil och 1/3 kollektiva färdmedel. Kommunen lyfter fram sina goda 
busskommunikationer med Stockholm via Gullmarsplan, i rusningstrafik finns även 
direktlinjer till city. Kommunikationerna till och från Stockholm, särskilt de kollektiva 
transporterna, är också ett område som står inför ständig utveckling. Men i planen beskrivs 
ändå att fullsatta bussar utmed linjerna på Tyresövägen är ett bekymmer, likaså att vissa 
linjer har dålig turtäthet. Ambitionen är en god och ändamålsenlig kollektivtrafik som är ett 
fullgott alternativ till bilen. För att möta ökad befolkning och efterfrågan vill kommunen ha 
fler linjer och ökad turtäthet på befintliga linjer, och kommunen för dialog med SL enligt fem 
förslag. Man planerar också för ytterligare infartsparkeringar för att underlätta användandet 
av kollektivtrafik. Vidare föreslås den kommande förtätningen med flerbostadshus och 
grupphusområden främst att ske i kollektivtrafiknära lägen i Tyresö Strand, Bollmora samt i 
Tyresö centrum. Därtill är LÄSK-gruppen (Lindalen, Älta, Skrubba) ett samarbete mellan 
politiker i Stockholm, Nacka och Tyresö i syfte att gemensamt planera framtida 
markanvändning och trafikstruktur utan att hindras av kommungränser.  
 
Stockholm RUFS  
Det konstateras att utbyggnaden av transportsystemet i regionen de senaste 20-30 åren inte följt 
den ökande transportefterfrågan och regionens tillväxt. Både Norrtälje och Tyresö förordar en 
turtäthet med busstrafik. Kollektivtrafiken lyfts fram som ett viktigt alternativ till bilismen för 
att möta möjligheten att pendla till Stockholm. I RUFS 2010 konstateras dock att 
”kollektivtrafikandelen har sjunkit under många år, vilket har medfört miljöproblem och ökad trängsel på 
vägarna”.  Ett dylikt konstaterande (även om kollektivtrafikandelen ökat något de senaste åren 
främst beroende på trängselavgifterna) bör leda till eftertanke om vad som bör satsas på i 
trafiksystemet om man vill minska trängseln på vägarna och trängseln i kollektivtrafiken. 
Förbifart Stockholm motiveras med att den är bra för att den binder samman några av 
stadskärnorna. Men den kan också komma att innebära en spridning av bebyggelsen i strid mot 
planens intentioner som förordar en ”förtätning”. Målet att "hela Storstockholm ska ha en enda 
arbetsmarknad" tycks vara överordnat till exempel klimatmålet. 
 

Näringsliv/sysselsättning 

Norrtäljes utvecklingsplan för staden 
Förutom att vara en attraktiv boendekommun som bygger på pendling till sysselsättning, är 
ambitionen att Norrtälje också ska vara en plats för etablering av företag. Vid sidan av att 
Norrtälje kan erbjuda en god livsmiljö ska entreprenörer och företag lockas, behållas och 
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utvecklas genom lämpliga områden och lokaler, i och utanför staden. Som riktlinjer anges att 
icke-störande verksamheter ska integreras i staden, särskilt personalintensiva företag som 
kan bidra till stadslivet och till underlaget för restauranger, caféer och butiker; att 
verksamheter som genererar mycket trafik eller andra störningar lokaliseras till goda 
trafiklägen utanför stadsbebyggelsen; och att det gamla regementsområdet utnyttjas i första 
hand till företag kopplade till kompetensutveckling inom Campus Roslagen. 
 
 
Tyresös översiktsplan 
Tyresös tydliga fokus på att vara en attraktiv boendekommun ger avtryck i hur 
näringslivsfrågor behandlas i planen. I kommunen finns i huvudsak småföretag och man 
menar att det i kommunen råder brist på mark för större arbetsplatser. Kommunen ska dock 
verka för att förbättra näringslivsklimatet på lokal nivå dels genom att skapa fler 
kontorsarbetsplatser eller andra typer av arbetsplatser som inte kräver stora markytor eller 
har miljöfarlig verksamhet, men också genom att underlätta för småföretag i 
kommunen. ”Kommunen underlättar för småföretag att starta upp och bedriva näringsverksamhet, 
bygger nätverk mellan företagare och mellan företagare och kommunen, har en ”expressfil” för 
företagare som önskar bygglov, ordnar företagsträffar i Företagens Hus”. 

Förutom satsningarna på den lokala nivån har kommunen sedan 1990-talet en 
näringslivsstrategi som syftar till att också förbättra näringslivsklimatet i 
Stockholmsregionen. ”Kommunen verkar aktivt genom Mälardalsrådet, Stockholm Business 
Alliance och Södertörssamarbetet där huvudsyftet är att marknadsföra Stockholmsområdet som 
etableringsort” skriver man i planen. Hälften av de förvärvsarbetande i kommunen arbetar i 
Stockholms stad, och därför menar man att allt som kan utveckla Stockholms näringsliv 
utvecklar också Tyresö.  

 

Stockholm RUFS  
I RUFS beskrivs att regionen har en stark position i den globala kunskapsekonomin. 
Stockholm anses vara den enda utpräglade globala storstadsregionen i Sverige och rikets 
ekonomiska draglok. Detta gör att Stockholmsregionen många gånger kan ha mer 
gemensamt med andra liknande storstadsregioner i Europa än med andra svenska regioner.  

RUFS:en uttrycker en vilja av att Stockholmsregionens allt mer kunskapsintensiva näringsliv 
ska fortsätta att utvecklas. Arbetsmarknaden bör vara rörlig och bidra till spriding av 
kunskap i regionen. Likaså beskrivs regionens ställning som kunskapsregion och 
som ”gateway” mot Östersjöområdet som en stor tillgång som bör förstärkas. Stockholm ska 
bli en besöksdestination av internationell toppklass och som strategi nämns dels långsiktiga 
infrastrukturella frågor, men även att utveckla värden i staden. Stockholm positionerar sig 
även som en del av Östersjöregionen för att ytterligare stärka sin internationella 
konkurrensposition. 
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Image/profilfråga 

Norrtäljes utvecklingsplan för staden 
Norrtälje tar utgångspunkt i de förutsättningar som omvärlden ställer och trycker på vikten 
av ett regionalt tänk. Norrtälje vill ha en del av Stockholmsregionens tillväxt genom att själv 
växa, möjligen också mer än vad regionen vill att de ska. Norrtäljes plan trycker på att staden 
är kommunens starkaste attraktionsfaktor, och utvecklar konceptet till de lokala 
förutsättningarna. Den stad man talar om är småstaden: den täta stadskärnan med medeltida 
mönster i stadskärnan och vindlande gator och kvarter, och med små och oregelbundna torg 
och låg bebyggelse av olika material men där trä dominerar. En myllrande och livfull stad 
som innehåller en blandning av handel, verksamheter, service och bostäder. Man betonar 
också att staden är belägen i skärgården, och att den präglas av sitt läge vid vatten: 
Norrtäljeån, sjön Lommaren och Norrtäljeviken mot Östersjön. ”Norrtälje är Roslagens 
huvudstad” står det i utvecklingsplanen. Detta begrepp sammanställer tydligt ambitionen att 
stärka Norrtäljes karaktär av stad, den viktigaste staden i sitt omland, samt dess läge i 
skärgården och närheten till vatten. 

Strategin ”bygg stad i staden” syftar till att skapa ett konkurrenskraftigt Norrtälje som 
bygger på stadens kvaliteter. Också strategin att ”låta staden möta vattnet” (i form av å, sjö 
och hav) har att göra med identiteten. Identiteten ”Norrtälje som Roslagens huvudstad” ses 
idag som otydlig. En anledning är att hamnområdet utgör en barriär mellan stadskärnan och 
havet. En viktig åtgärd är därför att rusta upp och omvandla hamnområdet. Bostäder ska 
byggas i attraktiva vattennära lägen, och förnyelsen ska ge möjlighet för stadens invånare 
och turister att möta vattnet, t.ex. genom gång- och cykelväg och genom förutsättningar för 
båtliv. 

Vidare ska invånare och besökare lockas året om genom handel och attraktioner, som ”en del 
i en positiv utvecklingsspiral”. Fritidsboende och turister ska genom att stadens attraktioner 
stärks lockas att se Norrtälje som en boplats, en handelsplats eller ett turistmål året om. 
Därför har man i planen formulerat en strategi som syftar till att ”utveckla handel och 
attraktioner i staden” - hela staden ska uppfattas som en handelsplats. Åtgärder kopplade till 
denna strategi handlar om att bredda basen och vässa spetsen i stadens utbud genom 
inflyttning och genom starkare kontakt med fritidsboende. Att stärka utbudet av aktiviteter 
genom att verka för kultur- och fritidsverksamhet som har publik även utanför 
sommarsäsongen, och lokalisera och utforma dessa verksamheter så att de stärker Norrtäljes 
karaktär av skärgårdsstad och bidrar till att stärka stadskärnans kundunderlag, t.ex. till 
hamnområdet.  

 
Tyresös översiktsplan 
I Tyresös översiktsplan framkommer att kommunen ser sig som en del av Stockholm-
Mälardalsregionen. Kommunens planchef menar att ”vi är en förortskommun som är väldigt 
starkt beroende av omlandet, både av grannkommunerna i söder såsom Haninge, och Stockholm som 
är den stora arbetsmarknaden. Vi är en bostadskommun och det är också uttalat politiskt att det är så 
det ska vara”. Planen riktar också tydligt in sig på god boendemiljö och livskvalitet som är 
ett av kommunens strategiska utvecklingsområden. Tyresö kommuns politiska vision 
är ”Trygga, trivsamma Tyresö – Allas vårt ansvar”. Hur och varför just Tyresö ska vara attraktiv 
i valet av bostadsort är kopplat till främst två faktorer: närheten till Stockholms utbud och 
naturvärden. ”Stora orörda skogsområden, det kuperade Södertörnslandskapet, Erstaviken, 
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innerfjärdarna och Tyresåns sjösystem är beståndsdelar som gör Tyresö till en attraktiv bostadsort i 
Stockholmsregionen”. 
 
 
Stockholm RUFS  
RUFS övergripande vision och inriktning är att Stockholmsregionen ska bli ”den mest 
attraktiva storstadsregionen i Europa” för såväl inflyttare som besökare och investerare. 
Därmed sätter också deras efterfrågan riktningen för hur Stockholmsregionen bör utvecklas. 
Boende anses efterfråga god livsmiljö, öppenhet och tillgänglighet. Verksamma och 
investerare anses vilja ha en konkurrenskraftig innovationsmiljö med säkra investeringar och 
hög tillgänglighet. För besökare anses Stockholm kunna fortsätta att förstärka sitt rykte som 
en vacker region som ligger långt framme i många avseenden, och som samtidigt har en 
behändig storlek. 

Öresundsregionen nämns som Stockholmsregionens främsta konkurrent då även dennas 
näringsliv och högskolesektor blir alltmer kunskapsintensiv. Ju mer integrerad 
Öresundsregionen blir, desto mer växer dess konkurrenskraft. Köpenhamns goda 
mötesinfrastruktur samt turistorganisationen Wonderful Copenhagen pekas ut som 
väsentliga faktorer bakom framgångarna. 

Det är tydligt att kultur och kreativitet tar alltmer plats inom planeringen för Stockholms 
regionala utveckling. Framförallt nämns kultur i form av en attraktionsfaktor. Att integrera 
kultur i planeringen ingick inte i uppdraget för RUFS 2001. Vid aktualitetsprövningen 
konstaterades också att en samlad behandling av hur kulturfrågor bör hanteras och en 
attraktiv kulturpolitik som ökar regionens attraktivitet för såväl besökare som invånare och 
företag saknades. I planen nämns även att marknadsföringen av Stockholm bör lyfta fram 
stadens kulturvärden och kulturliv.  

 



66 
 

KORT OM VÄSTERBOTTEN 
 
Landareal: 55 190 km2, vilket motsvarar 12,5% av 
Sveriges yta. Därmed är Västerbotten landets näst 
största län till ytan. 
Befolkningsmängd: 257 812, vilket motsvarar 2,9 % 
av Sveriges befolkning. 
Invånare/ km2: 5  
 

Om RUP  
Ansvarig för regional utvecklingsplanering: 
Region Västerbotten som bildades 1 januari 2008 är 
ett kommunalt samverkansorgan med en politiskt 
styrd organisation. Regionen har 16 medlemmar: 
länets 15 kommuner samt Västerbottens läns 
landsting. 
Dokumentets titel: Regionalt Utvecklingsprogram 
för Västerbotten (2007-2013) 
Vision: ”Västerbottens län är ledande i Nordeuropas 
regioner med arbetet för en hållbar utveckling präglat av 
ett kunskapsdrivet och konkurrenskraftigt näringsliv. 
Länet inrymmer norra Sveriges mest attraktiva 
livsmiljöer med mångfald och tillgänglighet till arbete, 
boende, kultur, fritid, studier och omsorg och där 
människor känner delaktighet och engagemang. År 2013 
ska Västerbottens län ha 270 000 invånare”. 
Huvudstrategier: 
- Främjande av natur, kultur, hälsa, attraktiv 
bebyggelsemiljö och goda livsvillkor  
- Utveckling av näringsliv och företagande  
- Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning  
- Tillgänglighet och infrastruktur  
- Internationellt samarbete och omvärldskontakter. 
 
 
KORT OM SÖDRA LAPPLAND 
 
Om delregionen 
Inkluderar kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Åsele 
Landareal: 15 192 km2 
Befolkningsmängd: sammantaget 13 300 invånare 
 

Om planen 
Format: gemensamt tillägg till kommunernas 
översiktsplaner avseende vindkraft 
Antagen år: pågående planarbete 
Bakgrund till och syfte med planeringen: 
Vindkraftutbyggnad kan medföra både positiva och 
negativa effekter för lokalsamhällets befolkning och 
näringsliv. Samtidigt är utbyggnaden ett regionalt 
och nationellt intresse genom sitt bidrag till 
produktionen av grön el. Liksom gällande annan 
markanvändning är det angeläget för den enskilda 
kommunen att ha en plan för vindkraftutbyggnad. 
Här menade man dock att kommunen är en alltför 
avgränsad enhet. Att skapa ett gemensamt underlag 
för kommande prövningar av vindkraftetableringar 
inom regionen Södra Lappland var därför projektets 
övergripande syfte. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORT OM UMEÅ 
 
Om kommunen 
Landareal: 2 317 km2 
Befolkningsmängd: 112 700 invånare 
 

Om planerna 
Format: sju fördjupningar samt ett tillägg avseende 
vindkraft 
Antagen år: pågående planarbete 
Bakgrund till och syfte med planeringen: 
Bakgrunden till att ett flertal fördjupningar tas fram 
parallellt istället för en ny kommuntäckande 
översiktsplan, är att Umeå tolkat revideringen av 
plan- och bygglagen som att lagstiftaren insett att 
översiktsplanering är en omständlig process, och att 
kommunerna kan prioritera arbete med de delar 
som är inaktuella. De olika planerna rör olika 
geografiska områden med olika förutsättningar och 
därmed också olika fokus. Ambitionen är att en 
kommuntäckande översiktsplan senare ska tas fram 
med de åtta planerna som utgångspunkt. 
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Tematisk beskrivning Västerbotten 

Fallstudie Västerbotten rör Region Västerbottens RUP från 2007, Umeå kommuns pågående 
(2009) arbete med att ta fram åtta fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen samt ett 
tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft som håller på att tas fram (2009) gemensamt 
av kommunerna Vilhelmina, Åsele och Dorotea. 

Vindkraftsplanerna är givetvis tydligt fokuserade mot just vindkraft, vilket innebär att de 
tematiska områdena som vanligtvis behandlas i detta kapitel inte är aktuella. Därför 
presenteras i detta kapitel främst en tematisk beskrivning av hur Umeås planer och Region 
Västerbottens RUP förhåller sig till ett övergripande mål om befolkningstillväxt. Därtill 
beskrivs hur dessa dokument förhåller sig till tre tematiska frågeställningar kopplade till 
utvecklingsfrågor: livsmiljö/boende, infrastruktur/regionförstoring samt 
näringsliv/sysselsättning. Avslutningsvis diskuteras de bilder av image eller profil som 
framträder i dokumenten. Vindkraftsplanens förhållande till RUP presenteras i ett eget 
stycke under rubriken image/profilfråga. 

 

Tillväxt/befolkningsmål 

Region Västerbotten brottas med en problematik kopplad till att regionens 15 kommuner har 
mycket olika förutsättningar. I fokusgruppen framkom att detta gör det svårt att följa den 
nationella tillväxtpolitikens direktiv om att ge alla möjlighet att växa, och ger också 
länsstyrelsen en svår roll: 14 kommuner känner sig hotade av Umeå samtidigt som Umeå 
upplever att de måste dela med sig. ”Det är en svår brottningsmatch” som planchefen i Umeå 
uttryckte det. RUP:en pekar på en lösning där man satsar på Umeå som motor och en 
utbyggnad kring kuststräckan och tillvaratagande av de övriga länets naturresurstillgångar 
och turistmöjligheter. Den konsensus som presenteras i RUP tycks dock inte representera de 
resonemang som förs i praktiken.  

”Västerbottens län är ledande i Nordeuropas regioner med arbete för hållbar utveckling präglat av ett 
kunskapsdrivet och konkurrenskraftigt näringsliv” står att läsa i Region Västerbottens vision. Att 
öka befolkningsmängden beskrivs i RUP:en som den viktigaste regionala frågan. När RUP 
antogs 2007 hade regionen 255 000 invånare. Det övergripande mål som formuleras i RUP:en 
är en region med 270 000 invånare år 2013. I beskrivningen av dagens situation och en 
förmodad prognos specificerar RUP kommunernas olika befolkningsmönster. Exempelvis 
står att en prognos av befolkningen till och med år 2015 visar att Umeå LA-region är den 
enda i länet med en genomsnittlig årlig befolkningsökning. Men målsättningen är generell 
för hela Västerbottenregionen och pekar inte ut olika mål för olika orter. 

 
Umeås fördjupningar 
Umeå är Norrlands största stad och en av de få som växer i en region där de flesta städer och 
kommuner istället har en krympande befolkning. Umeå har idag en befolkning på 112 700 
invånare, och ambitionen är att Umeå ska växa till 200 000 invånare senast år 2050. Umeå ser 
sig som en tillväxtmotor för länet och för hela Norrland, och ambitionen är att stärka rollen 
som regionalt centrum. Umeå upplever dock att grannkommunerna ser Umeå som ett hot då 
deras invånare flyttar till Umeå, men ser själva en styrka i att dessa flyttar till Umeå snarare 
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än till större städer söderut. Man menar att det är viktigt att det fortsätter finnas en stor stad i 
Norrland. Med målsättningen ”Umeå vill mer!” syftar Umeås planering till att skapa 
förutsättningar för en attraktiv stad som bidrar till att skapa tillväxt, samtidigt som ett syfte 
med planeringen också är att genom god framförhållning ta hand om den förtätning och 
exploatering som sker pga. att Umeå växer.  

I Umeå uttrycks också en vilja om att den regionala politiken borde fokusera satsningar på 
Umeå. En representant för kommunen uttryckte det som att ”Umeå får inte det genomslag som 
man önskar, vi får stå tillbaka i de regionala diskussionerna. Men vi kör ändå och frågan är ju hur det 
ska funka?! Ett län som är så ojämnt som vårt blir problematiskt”. 

 

Livsmiljö/boende 

Umeås fördjupningar 
Umeås många fördjupningar täcker olika geografiska områden med olika förutsättningar 
och möjligheter. Attraktiva livsmiljöer lyfts därmed fram på olika sätt. I Umeås centrala delar 
ska antalet bostäder fördubblas, och staden ska göras attraktiv genom en struktur för 
mötesplatser, aktiviteter och upplevelser. Andra planer syftar till att lyfta fram det unika i 
landskapet. Kommunen vill exempelvis utnyttja kustnära lägen som attraktionskraft för att 
locka nya umebor. Dessutom ska allmänhetens tillgänglighet till havet förbättras. På 
liknande sätt syftar fördjupningen som rör Älvsdalslandskapet till att skapa attraktiva 
bostadslägen samt förbättrade förutsättningar för friluftslivet. I en fördjupning över området 
Ön nyttjas ekologisk hållbarhet som en attraktionsfaktor då planen syftar till att skapa en tät 
och attraktiv stadsdel som präglas av miljöanpassning och hållbar utveckling, och som tar 
tillvara det stadsnära läget mitt i älven. Kommunen menar att ”[p]laneringen för Ön utgör ett 
gott exempel på Umeås strävan att bygga ekologiskt, ekonomiskt och tekniskt såväl som socialt 
hållbart”. 
 
 
RUP Västerbotten 
I RUP beskrivs det natursköna landskapet med fjäll och skog som tillgångar, och likaså gör 
Umeå med sin täthet som en attraktiv stad. Detta sammanfaller också med hur särskilt två av 
Umeås planer profileras. I RUP:en är det dock inte boendet och livsmiljön som främst 
framställs som faktorer som ska locka ny befolkning. Dokumentet lägger istället störst vikt 
vid näringslivsfrågor för att nå ekonomisk tillväxt och befolkningsökning (se vidare nedan). 

 

Infrastruktur/regionförstoring 

Umeås fördjupningar 
I Umeå upplevs regionförstoring som en nödvändighet snarare än ett mål. Kommunen har 
tagit fram en kartbild där stråk och tillväxtområden är utpekade, och vilken ligger till grund 
för översiktsplanerna. Botniabanan ses som mycket positiv då den för Umeå ger möjlighet 
till en ny arbetsmarknadsregion. 
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RUP Västerbotten 
Målet för Västerbottenregionen är att det 2013 ska ha skett en tydlig regionförstoring mellan 
länets kommuner och angränsade län genom förbättrad infrastruktur. Samverkan mellan 
transportslag och ökad samordning i planeringen ses som centralt för detta. De satsningar 
som anses vara särskilt viktiga är en modern kustjärnväg, snabbtåg och flygförbindelser. I 
RUP:en beskrivs också att det är viktigt att tillgången till IT-infrastruktur och IT-baserade 
tjänster utökas - exempelvis genom utbyggnad av mobilt bredband. Botniabanan och 
utbyggnad längs kuststräckan tycks vara de viktigaste prioriteringarna.  

I RUP:en påtalas vidare olika former av organisatoriska samarbeten där Västerbotten riktar 
sig mot Finland och flertalet EU-samarbeten. Några av de samverkansprogram som regionen 
är del av är Nord-program, Botnia Atlantic-program, Norra periferi programmet, 
Östersjöprogram och Stiment+. 

 

Näringsliv/sysselsättning 

Umeås fördjupningar 
Från kommunens sida är ambitionen att stärka Umeås roll som centrum i den funktionella 
regionen Norrland. I centrala Umeå ska antalet arbetsplatser fördubblas, och i universitets- 
och sjukhusområdet är ambitionen att ”skapa en stadsdel för utbildning, forskning, sjukvård och 
områdesanknuten företagsutveckling i internationell toppklass”. Planeringen syftar där till att 
säkerställa expansionsmöjligheter för sjukhus, universitet och områdesanknutna företag 
samt att integrera Staden och Universitetsstaden. Längs kusten ska hållbara 
utvecklingsmöjligheter för näringsverksamhet skapas i samklang med bevarande av natur- 
och kulturvärden. 
 
 
RUP Västerbotten 
I RUP:en framhålls att Umeåregionen är motorn i Västerbottenregionen och även en motor i 
ett nationellt perspektiv. Städerna Umeå och Skellefteå pekas ut som mötesplatser och 
centrum. Detta går i linje med Umeås ambition. I RUP:en står dock samtidigt att tillväxt ska 
ske överallt utan omfördelning, vilket däremot inte sammanfaller med Umeås linje. 

Vid sidan av att Umeå särskiljer sig kraftigt från resten av länet är det specifika med Region 
Västerbotten dess tudelade fokus. Denna tudelning återspeglas i RUP:en, där regionen sägs 
ha främst två tillgångar:  

1) Forskning och Utveckling: Hållbar utveckling anses förutsätta innovationssystem i 
samspel. Universitetsmiljöer fungerar då som centrala motorer för att pådriva en hög 
utbildningsnivå. Därför anses det vara viktigt att utveckla nya och befintliga kluster, främst 
kring städerna Umeå och Skellefteå: Umeå universitet med bioteknik/medicinsk teknik, 
växtbioteknik, industridesign och Skellefteå med träteknik.  

2) Natur och Kultur: Naturrikedomar anses utgöra en bas för konkurrenskraftigt näringsliv 
och hållbar utveckling, där en levande landsbygd är av avgörande betydelse. Naturresurser 
som växt-, djurliv, skog, malm, mineral bör tillvaratas och varor och tjänster baseras på skog 
och trä; mineraler; energi baseras på förnybara råvaror; testverksamhet baseras på kallt 
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klimat; turism och upplevelser baseras på natur och kultur. Samspelet mellan varu- och 
tjänsteproducerade företag påpekas. 

 

Image/profilfråga 

Umeås fördjupningar 
I Umeå upplever man att man står med en bra grund och tolkar den tillväxt som sker som ett 
tecken på att ”det redan är bra”. Därför vill man också fortsätta bygga på det man har, vilket 
också lett till kommunens slogan ”Umeå vill mer”. Samtidigt menar kommunen också att 
vari detta ”bra” ligger är svårt att sätta fingret på. Man menar att attraktionen ligger i 
lagomheten – lagom stort, naturnära, tryggt, tillgång till fritidsaktiviteter, och en mix vad 
gäller ”stad” och ”frihet”. Planchefen i Umeå kommun uttrycker att Umeå är lagom på 
många områden men inte världsbäst på något. Man menar också att det kanske inte heller är 
nödvändigt att precisera sig (såsom många andra städer och kommuner gör). 
När Umeå profilerar sig som regionens kärna är det också viktigt att påpeka är att det rör sig 
om en funktionell region snarare än en administrativ. Umeå tolkar hela Norrland som sin 
region, inte bara Västerbotten. ”Vi har suddat ut länsgränserna, begränsar oss inte längre till länet, 
utan talar om norra Sverige. Länsgränsen är lite trång”, uttryckte en kommunrepresentant. 
Umeå ses som regionalt centrum och från kommunens sida tolkar man också att man har ett 
ansvar för att tillgängliggöra sina funktioner för övriga Norrland. 
 
 
RUP Västerbotten 
I RUP:en beskrivs att man vill utveckla en långsiktig och konsekvent nationell/internationell 
profilering och marknadsföring av länets starka landmärken, varumärken och ikoner. Vilka 
dessa varumärken och ikoner är och vilket varumärke som ska byggas är dock oklart. En 
regionföreträdare uttryckte att det finns en stark vilja men inget direkt recept på hur: ”vi vill 
nischa oss men inte kommit igång med det arbetet än […] Vi vill framåt och öka vårt nätverkande”. 
Från regionens sida anser man att Region Västerbotten inte strävar efter en slogan utan 
snarare mångfald, vilket tycks överensstämma med Umeås ambition om att vara bäst på att 
vara lagom. Olika målgrupper kräver olika profiler och olika människor har olika mentala 
geografier. Mot Stockholm vill Västerbotten exempelvis visa att ”vi är nära till allt och 
naturen”. Mot Norrland vill man däremot lyfta fram att man är en region som kan 
erbjuda ”stad och bredd”. Att Västerbottens RUP är fokuserad på främst två tillgångar beror 
på att ”North Sweden” i Bryssel framförde att Västerbottenregionen måste begränsa sig - att 
det inte går att vara ”bra på allt” - regionen måste lyfta fram någonting. Med bakgrund av 
detta skrevs RUP och då formulerades de två tillgångarna; FoU och Natur och kultur . 
 
 
Vindkraftsplanernas profil i regionen 
År 2002 lade riksdagen fast ett planeringsmål för vindkraft som innebär att det år 2015 ska 
finnas möjlighet att vindkraftsutbyggnaden i Sverige motsvarar 10 TWh. 2007 presenterade 
Energimyndigheten ett förslag till nytt och skarpare planeringsmål: år 2020 ska 
vindkraftproduktionen vara 30 TWh, 20 TWh på land och 10 TWh till havs. För att nå 
riksdagens och Energimyndighetens mål krävs en betydande vindkraftutbyggnad, eftersom 
vindkraftproduktionen under 2007 motsvarade ca 1.4 TWh. Bakgrunden till detta är att 
vindkraft ses som en viktig del av de förnyelsebara energikällorna: vindkraften riskerar inte 
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att ta slut. Vindkraft är också den typ av elproduktion som ger minst negativ miljöpåverkan: 
små direkta markanspråk, inga utsläpp och inga miljöfarliga bränsletransporter krävs. 

Projektsamordnaren för Södra Lapplands vindkraftsplan uttryckte att ”[v]indkraftutbyggnad 
är en typ av markanvändning som påverkar omgivande natur och kan medföra både positiva och 
negativa effekter för lokalsamhällets befolkning och näringsliv. Samtidigt är utbyggnaden ett regionalt 
och nationellt intresse genom sitt bidrag till produktionen av grön el. Liksom gällande annan 
markanvändning är det angeläget för den enskilda kommunen att ha en plan för vindkraftutbyggnad. 
Mot bakgrund av de olika skalor och perspektiv som bör tas hänsyn till vid en sådan planering är den 
dock, i flera avseenden, en alltför avgränsad enhet. Det är samtidigt svårt att hantera frågeställningar 
och, mer i detalj, planera verksamheter i för stora regioner. Att skapa ett gemensamt underlag för 
kommande prövningar av vindkraftetableringar inom regionen Södra Lappland är, av nämnda orsaker, 
projektets övergripande syfte”. 

Intressant att notera är att också Umeå, tillsammans med grannkommunerna Bjurholm, 
Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner tagit fram en vindkraftsplan. 
Däremot behandlar RUP Västerbotten inte vindkraft. Intressant när det gäller 
vindkraftsplanerna är också att bägge planer är tillkomna som en reaktion mot vad 
länsstyrelsen och kommunerna menade var ett lite för snabbt utpekande av riksintressen. 
Kommunerna har därmed initierat en process i dialogen mellan kommun och stat om 
riksintresse. Samtidigt som klimatfrågan är aktuell och måste behandlas utifrån ett nationellt 
och globalt perspektiv tar vindkraft faktiskt stora markanspråk samtidigt som det som 
kommer bygden tillbaka kan vara svårt att mäta i ett kortare tidsperspektiv. Därmed kan 
kommunernas förhållningssätt vara förståeligt. 
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Kapitel 6 – Diskussion om förhållningssätt till 
utvecklingsfrågor 

I detta kapitel förs generella resonemang kring hur planerna och programmen förhåller sig 
till utvecklingsfrågor. Syftet är inte att sammanfatta kapitel 5 där de tematiska 
beskrivningarna behandlas per region, utan att lyfta intressanta exempel på hur 
frågeställningar hanterats - synergieffekter men också intressanta motsättningar. Också 
frågeställningar som är relevanta för flera av kommunerna/regionerna men som kanske inte 
framträtt i kapitel 5 lyfts här fram. Syftet är således att försöka utröna hur förutsättningarna 
för strategisk planering ser ut på en kommunal och en regional nivå, och samspelet nivåerna 
emellan. 

Kommunerna som studerats skiljer sig åt demografiskt och därmed skiljer sig deras 
förutsättningar för framtida utveckling också åt. Ser de studerade kommunerna och 
regionerna samma bild av ”den nya verkligheten” som beskrivs i kapitel 2? Vilken roll antar 
kommunerna i regionen? Vilka möjligheter har kommunerna och regionerna att möta den 
ökade regionala konkurrensen och den globaliserade ekonomin? Hur ställer man sig till hur 
omvärlden ska hanteras?  

Samtidigt som kommunerna måste förhålla sig till attraktivitetsfaktorn, står de också inför 
frågor kopplade till ett långsiktigt välfärdstagande, och inför sociala utmaningar kopplade 
till växande utvecklingsklyftor mellan regioner och mellan städer. Kommunerna står också 
inför krav på hållbar utveckling med bakgrund av klimatutmaningen. ”Den nya 
verkligheten” medför med andra ord en komplex planeringsverklighet för kommunerna, 
som trots allt har ansvaret för fysisk planering. I Boverkets planenkät (2008a: 11) står att 
läsa: ”Samtidigt som vi tycker oss se ett nyvaknat intresse för översiktlig planering signalerar 
kommunerna att ansvaret för de riktigt stora frågorna, som framförallt översvämningshotet, också 
kräver en behandling på nationell nivå och inte självklart kan lösas genom kommunal planering”.  

 

Tillväxt/befolkningsmål 
I kapitel 5 beskrevs hur kommunerna och regionerna hanterar utvecklingsfrågor, och 
utgångspunkten för dessa beskrivningar var hur dokumenten förhåller sig till en 
befolkningstillväxt. Anledningen till detta är att just frågan om hur en ökad befolkning ska 
uppnås och hanteras framträder som den mest centrala, särskilt i de regionala dokumenten. 
Forskning visar att storlek och befolkningstillväxt är viktiga för ekonomisk tillväxt (Cars 
m.fl., 2009), och att en ekonomisk tillväxt förutsätter en inflyttning av människor. 
Utmaningen för regionen blir därmed att ta ställning till hur denna inflyttning ska hanteras. 
Representanter för både region och kommun uttryckte att generellt vill samtliga Sveriges 
kommuner planera för en rejäl utveckling, något som också utgör en verklig motsättning, 
underförstått att summan inte går ihop. Men samtidigt som en befolkningstillväxt är central i 
samtliga dokument (utom de två vindkraftsplanerna, av uppenbara skäl) syns två 
förhållningssätt beroende på regionens förutsättningar: regionerna Västerbotten och 
Gävleborg framställs ökningen som ett mål – något man strävar efter och något planeringen 
syftar till att generera. Detta är också tydligt i de kommunala dokument som studerats i 
dessa regioner och i båda regioner finns också en större stad som ska utgöra ”motor” för 
denna tillväxt - Umeå och Gävle. I Stockholms- och Skåneregionerna ser man däremot inte 
lika tydligt en befolkningsökning som ett mål, ökningen har man redan ”av sig själv”. 
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Utmaningen för regionen är snarare att ta ställning till hur tillväxten ska hanteras på bästa 
sätt (ekonomiskt, socialt, ekologiskt). De kommuner som studerats i dessa regioner kan man 
skönja olika inställningar till befolkningstillväxten. I exempelvis Tyresö och Malmö anser 
man av olika anledningar att det befintliga befolkningstrycket är mer än nog. En 
representant för Malmö stad uttryckte ”En befolkningsökning är inget mål för oss, utan ett kvitto 
på att något är rätt, Malmö har en befolkningsökning på 2%, det är nästan för högt”. I andra fall ses 
tillväxt däremot som något man strävar efter, såsom i Norrtälje och Örkelljunga där man ser 
en kritisk befolkningsmassa som en nödvändighet för att kommunen ska vara attraktiv i ett 
regionalt perspektiv. 

Ibland sammanfaller inte regionens syn på kommunernas befolkningsmål med 
kommunernas egna. Exempelvis kan man notera Umeå och Norrtälje i förhållande till 
RUP/RUFS, där dessa bägge kommuner önskar en något högre grad av tillväxt än vad 
regionen förordar, de ”vill mer” för att uttrycka det med Umeås slogan. I Norrtäljes fall 
säger man att man nu fem år efter att planen antogs kan ”pricka av” alla strategier, och att 
det därmed börjar bli dags att sätta igång ett nytt planarbete. Man ser alltså att det 
strategiska arbetet varit framgångsrikt. Men kan Norrtälje genom sina satsningar skapa sig 
en annan regional roll än vad regionorganet tänkt? 

I de dokument där tillväxt beskrivs som ett mål beskrivs ofta också vilka källor denna 
befolkningstillväxt ska hämtas. Man talar både i Hudiksvall och i Gävle om återflyttare som 
en möjlighet att få en ”kreativ klass” i sin befolkning – de bästa ambassadörerna är inte de 
som aldrig lämnat hemorten menar man. I dessa kommuner, liksom i Norrtälje och 
Örkelljunga ser man också hur fritidsboende kan vara en inkörsport till ny befolkning 
eftersom det genererar en första kontakt med kommunen. Ibland beskrivs också varifrån 
befolkningen inte ska hämtas. I den funktionella regionen Gästrikland (del av den 
administrativa regionen Gävleborg) har man exempelvis en tydlig politisk ambition om att 
inte växa på bekostnad av andra Gästrikekommuner, utan i stället attrahera befolkning från 
Uppsala och Stockholm. I Umeå menar man däremot att inflyttare från grannkommunerna 
till Umeå inte är ett hot utan en möjlighet för Norrland att leva eftersom Norrland därmed 
kan ha en stor stad. 

 

Livsmiljö/boende 
Enligt Svenska kommunförbundet (2004:4) har kommunerna upptäckt att goda 
boendemiljöer är en konkurrensfaktor: ”Företag, arbetskraft och investeringar lockas till orter som 
erbjuder hög livskvalitet. Identitet och attraktivitet har förts in i samhällsbyggandet vilket har fört 
med sig ett ökat intresse av att förstärka lokala särdrag och kulturarv som ger människor en känsla av 
tillhörighet och förankring i närmiljön” (Svenska kommunförbundet, 2004: 4). I de studerade 
dokumenten på både kommunal och regional nivå lyfts också boendemiljöerna fram som en 
viktig attraktionsfaktor, exempelvis framhålls i Gävles fördjupning att ”[n]umera är boendet 
också något mer än bara en plats att sova på. Valet av bostadsmiljö görs efter vad vi vill uppleva och 
hur vi vill att andra ska uppleva oss”. 
 
 
Pärlor av olika slag och staden som attraktionsfaktor 
En del planer lockar med ett brett utbud – att man kan erbjuda ”pärlor av olika slag”. 
Hudiksvalls stadsarkitekt beskrev detta på ett illustrativt sätt: ”Det finns väldigt många pärlor i 
det här länet: bruksmiljöer, kustmiljöer, rena bonvischan och skogshydda. Ja, egentligen allting i en 
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blandning”. I andra planer såsom Umeås, Malmös och Gävles fördjupningar lyfts av naturliga 
skäl staden i sig som en attraktiv livsmiljö. Den stad (urbanitet) man talar om skiljer sig dock 
starkt åt, och därmed skiljer sig också strategierna för attraktivitet. Exempelvis framkom 
under fokusgrupperna i både Gävles och i Umeås fall att det inte är Stockholms urbanitet 
som efterfrågas. Istället hänvisar man till ”lagomhet” och ”den måttfulla staden”. Den 
måttfulla staden är ett begrepp som myntats av Boverket (1995) och står för ”[…] den svenska 
lilla eller medelstora staden när den är som bäst. En robust levande stad som tål förändringar”. 
 
 
Vattennära boende som möjlighet och som hot 
Stora generösa livsutrymmen, närhet till naturen och möjlighet att bo nära vatten är också 
något som framträder i flera planer, t.ex. Örkelljunga, Umeås fördjupningar för Kusten och 
Älvslandskapet, Hudiksvall, Tyresö, Hudiksvall, liksom i Gävleborgs RUP. Dock ställs 
attraktiviteten då mot en problematik kopplad till klimathotet och översvämningar. I 
Tyresös plan skriver man att ”Tyresö är en kommun med både kustlinje och många vattendrag. Det 
gör att översvämningsfrågan är aktuell och bör beaktas i planeringen”. Man anger vidare att 
nyplanerade bostäder inte ska behöva drabbas av översvämning. Attraktiviteten ställs också 
mot strandskyddsfrågan. Tyresö anser att områden ”som ligger inom strandskyddsområde ska 
bevaras och vara tillgängliga för allmänheten. Kommunen vill öka tillgängligheten till stränder där 
det är möjligt i och med nya detaljplaner”. I planen anges att ”[s]ärskilda skäl erfordras för att 
dispens från strandskydd ska kunna medges. Åtgärder som strider mot strandskyddet ska beivras. Om 
ett strandskyddsområde berörs av förändrad mark- eller vattenanvändning, kommer inskränkningen 
av strandskyddet att prövas i fortsatt detaljplanering där det blir aktuellt”. I Örkelljunga förordas 
däremot ”en nyanserad syn på strandskyddet runt tre av kommunens över 20 sjöar”, de tätortsnära. 
Man menar att boendeändamål ska prioriteras framför strandskyddet runt dessa tätortsnära 
sjöar ”utan att det för den skull görs avkall på allmänhetens vandringsmöjligheter längs med vattnet”. 
I SWOT-analysen kopplad till Gävleborg RUP beskrivs kuststräckan både som en möjlighet 
genom den långa och oexploaterade kuststräckan, och som ett hot genom risken för 
försämrad tillgänglighet av strandnära områden till följd av nybyggnationer. I Gävleborgs 
fall beskriver man dock aldrig detta som en konflikt, vilket har till följd att möjliga lösningar 
inte heller pekas ut. Visserligen anges att miljökonflikter kring exploatering längs 
kuststräckan ska lösas, men ingenstans nämns hur. 
 
 
Segregation – en regional fråga? 
Segregation är ett problem som framförallt tas upp på regional nivå, och kanske tydligast i 
Stockholmsregionen och i Skåne. I Skåne talas det mycket om en regional boendemiljö, där 
både Malmö och Örkelljunga ses som en del av ett regionalt boendesystem. 

 

Infrastruktur/regionförstoring 
Att kunna erbjuda attraktiva bostäder genom närhet till natur och vatten ställs också mot en 
fråga kopplad till möjlighet till försörjning. I planerna är detta ofta kopplat till resonemang 
kring infrastruktursatsningar och bebyggelse i nära relation till kollektivtrafik – i vissa fall 
lyfts dessa satsningar också som avgörande för framtida utveckling. Regionförstoring är 
ofta ett centralt begrepp. Liksom i hur man förhåller sig till tillväxtfrågan finns dock också 
skillnader i hur man förhåller sig till regionförstoring. I exempelvis regionerna Gävleborg 
och Västerbotten och deras ingående kommuner framställs regionförstoring framförallt som 
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ett mål. I Skåne- och Stockholmsregionerna framställs det däremot som en pågående 
process. 

Flera planer definierar också sig själva utifrån en kommunikationssynpunkt – ”Staden har 
alltid legat strategiskt” menar man i Hudiksvall, i Gävleborgs RUP har man som ambition att 
vara ”Nära till allt”, och Skånes RUP menar att ”Skånes läge är unikt”, något som också 
Örkelljunga ser sig kunna dra nytta av. Att ha ett strategiskt läge beskrivs som en 
förutsättning för stadens/kommunens utveckling i ett historiskt perspektiv och inte minst 
viktigt i dagens verklighet där det gäller att vara attraktiv på en regional och nationell (och 
ibland också en global) marknad. I de flesta av de studerade kommunala dokumenten är det 
regionala perspektivet framförallt tydligt i just infrastrukturfrågan. Följande citat är taget ur 
Hudiksvalls översiktsplan: ”Kommunen verkar i ett geografiskt sammanhang. Vi är beroende av 
eller påverkas av våra grannkommuner och de påverkas av oss. Något som blir alltmer tydligt är 
regionförstoringen. Vi pendlar till arbete och studier samt gör inköp i ett allt större omland. 
Arbetsmarknadens utveckling i Sundsvall och Gävle samt hälsingekommunerna påverkar oss. 
Detsamma gäller detaljhandelns lokalisering och expansion […]”. 

 
Regionförstoring och hållbarhet 
Kommunikationer och pendling är viktigt i samtliga planer men på olika sätt. I exempelvis 
Gävleborgsplanerna handlar det om att vidga pendlingen till olika regionala centra – Gävle, 
Sundsvall, Uppsala och Stockholm, men också inom de funktionella regionerna Gästrikland 
och Hälsingland. Även om man vill minska bilberoendet, kräver en stor del av pendlingen 
fortfarande bil och väginfrastruktursatsningar. Att locka med attraktiva natur- och 
vattennära bostäder kan då ligga stick i stäv med en ekologisk hållbarhet genom att 
transportarbete genererar såväl luftföroreningar och buller. I Norrtälje och Tyresö har man 
andra förutsättningar. Där är det främst Stockholm som lockar och det befintliga 
infrastruktursystemet gör det möjligt för dessa kommuner att (i olika grad) lyfta fram 
kollektivtrafik. När man jämför befolkningstätheten i de studerade regionerna ser man också 
att förutsättningarna för kollektivtrafik i Västerbotten, där befolkningstätheten är 5 
invånare/km2 skiljer sig markant från förutsättningarna i Skåne med en befolkningstäthet på 
105 invånare/km2 och Stockholms 306 invånare/km2. 

Även om förutsättningarna för regional kollektivtrafik skiljer sig mellan de olika kommunerna, 
kan man både på det kommunala och det regionala planet se att de flesta dokument faktiskt 
förordar kollektivtrafik. I Norrtälje menar man att en utveckling som bygger på ’staden’ 
stämmer även väl överens även med den övergripande och bakomliggande intentionen om en 
hållbar utveckling. Utvecklingsplanen beskriver hur den lilla staden medger goda möjligheter 
till hållbar utveckling, exempelvis genom att korta avstånd ger möjlighet till minskad biltrafik 
och ökad gång- och cykeltrafik, och bättre tillgänglighet och förutsättningar för möte mellan 
människor i alla åldrar, förutsättningar och bakgrund. På liknande sätt lyfter Gävle en 
bostadsstrategi som går ut på att bygga längs kollektivtrafikstråken, samt att genom olika 
incitament minska biltrafik. 

I beskrivningarna kring infrastruktur och regionförstoring framträder dock inte bara frågor 
kopplade till ekologisk hållbarhet, utan också till social och ekonomisk hållbarhet 
exempelvis utifrån vilka som har möjlighet att faktiskt nyttja regionförstoringens fördelar. En 
tjänsteman som arbetat med Gävles plan beskriver, som nämnts tidigare, att hela planen ska 
andas hållbarhet. Samtidigt menar man också att de olika hållbarhetsdimensionerna ibland 
motverkar varandra. En planerare i Gävle menar att ”inom ÖP-processen ser vi tillväxt och 
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hållbar utveckling sammanhållet och det ger en bra bredare bild, men det tappas på det regionala 
planet. Då står länsstyrelsen för bevarande och regionen för ekonomisk tillväxt”. Också i Stockholms 
RUFS är hållbar utveckling ett centralt och integrerat begrepp. RUFS säger sig bidra till en 
hållbar utveckling i bemärkelsen att förvalta kapital och resurser för kommande generationer, 
bibehålla och utveckla önskade och nödvändiga kvaliteter, upprätthålla och utveckla 
robusthet och anpassningsförmåga. Hållbarheten sägs ha bedömts löpande och som en del 
av planeringsprocessen har också en miljöbedömning genomförts. 

 
Infrastruktursatsning som kan skapa handlingskraft 
Att samlas kring ett större infrastrukturprojekt kan också vara ett sätt att skapa regional 
handlingskraft - Öresundsbron är ett exempel på en sådan process. En tjänsteman i Skåne 
uttryckte att ”bron var den utlösande faktorn!”, vilken sedan resulterade i att det samlade 
arbetet kring Öresundsregionen och kring en integrerad boende- och arbetsmarknad ökade. 
Också i Gävleborg har man samlat sig kring en prioriterad infrastruktursatsning: dubbelspår 
på sträckan mellan Sundsvall-Stockholm. Det återstår att se om detta kan ge 
Gävleborgsregionen en liknande skjuts i arbetet.  

Endast en infrastruktursatsning skapar dock inte nödvändigtvis tillväxt. I fokusgrupperna 
har olika syn på vad som skapar tillväxt framkommit. I Örkelljunga läggs exempelvis mycket 
vikt vid att få Europabanan att passera orten, och då med anslutning till pendeltågsstation i 
Örkelljunga tätort vid Skåneporten. Detta ses från kommunens sida som grundläggande för 
att locka mer högutbildad arbetskraft, vilka i sin tur antas locka företag att etablera 
verksamhet. Från regionens sida menar man dock att det är viktigt att se infrastruktur som 
ett medel men inte som ”den saliggörande lösningen”, något som också bekräftas i annan 
forskning (Cars m.fl., 2009). Även om infrastruktur har en tyngd väger också andra faktorer 
in då vi väljer boendemiljö, exempelvis kvaliteter i stadsmiljön, natur och fritid etc. Från 
Region Skånes håll menar man vidare att attraktiva bostäder inte bara handlar om fysiska 
fördelar utan också om exempelvis attityder och tolerans, där man också ser stora skillnader 
mellan de skånska kommunerna. Som exempel nämner man att det längs hela Skånebanan 
finns kommuner med ”taskigt boende rykte och taskig image” trots god tillgänglighet. Vad som 
är hönan och ägget i dessa processer kan stötas och blötas, men uppenbart är att en dylik 
infrastruktursatsning är en komplex process där ett flertal processer måste samverka för att 
skapa en långsiktig tillväxt. Historisk forskning har också visat att ny transportinfrastruktur 
som regel byggts ut i samspel mellan marknadskrafter och offentliga satsningar. När väl ett 
primärt transportnät etablerats kan det dock, som i fallet med de svenska järnvägarna, få 
mycket långsiktiga effekter på den regionala utvecklingen. En förutsättning tycks dock vara 
att orter och regioner har tillräcklig förmåga att dra nytta av den nya infrastrukturen. Orter 
utan egen expansionskraft får svårt att dra nytta av ny infrastruktur (Westlund ,1998). 

 

Näringsliv/sysselsättning 
Näringslivet är det område som ofta ges mest utrymme i de studerade RUP:arna, och det är 
också här som verbet ’utveckla’ används flitigast. Generellt målas samma omvärldsbild upp i 
de olika dokumenten. I Gävleborgs RUP säger man sig stå inför ett mer differentierat 
näringsliv, snabbare teknikutveckling och ett föränderligt kunskaps- och kompetensbehov. I 
Skånes RUP ser man att världsekonomin globaliseras allt mer och att kunskap blir en allt 
viktigare framgångsfaktor i konkurrensen. Omvärlden beskrivs ofta i termer av processer, 
mot bakgrund av vilka näringslivet ska utvecklas. I Skånes RUP skriver man att för att möta 
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omvärldens utmaningar måste vi fortsätta satsningen på det kunskapsintensiva näringslivet.  
En tolkning är därmed att ”omvärlden” eller ”den nya verkligheten” blir argument för 
varför strategier formuleras, och att detta är den enda vägen att gå i vår globaliserade 
marknadsekonomiska demokrati. Dokumenten är också ofta formulerande utifrån direktiv 
uppifrån. En representant för Region Västerbotten uttryckte till exempel att EU efterfrågar 
entreprenörskap, FoU och samverkan och därmed svarar också regionen på den efterfrågan. 
RUP:arna syftar således kanske inte främst till att förändra en utveckling utan snarare 
anpassa sig till omvärldens efterfrågan.  
 
 
Användande av ”buzzwords” 
I näringslivssammanhang används ofta samma ord gång på gång, vilket är tydligt i 
dokument på både kommunal och regional nivå. Framförallt förefaller ord 
såsom ’innovationssystem’, ’kluster’, ’kreativitet’, ’entreprenörskap’ och ’samverkan’ 
förknippas med en positiv näringslivsutveckling. Forskning har också visat att begrepp 
som ’kunskapsproduktion’ (forskning och utveckling), ’kunskapsspridning’ (formell 
undervisning och informella spridningseffekter), ’innovationer’ och ’entreprenörskap’ har 
kommit att tillskrivas allt större betydelse i och med paradigmet ’endogen tillväxt’ som 
formulerades på 1980-talet. Karakteristiskt för paradigmet är att ökad konkurrenskraft 
förordas med nationella och regionala innovationssystem, kluster, industriella distrikt och 
triple-helix modeller.1 Särskilt i RUP:arna är användandet av dessa begrepp tydligt, där man 
beskriver behov av att fördjupa samverkan mellan universitet och högskolor, forskning, 
offentlig sektor, kultur och näringsliv. Men också på kommunal nivå finns tydliga exempel. I 
Hudiksvalls fall förordas satsningar inom ramen för klusterbildningen Fiber Optic Valley 
och i Malmö ses Medicon Valley som en del av ett mediciniskt kluster. 

Begreppet kluster lanserades framför allt av Michael Porter i början av 1990-talet och 
definieras ofta som rumsligt avgränsade industriella system, oavsett storlek på de ingående 
företagen (i motsats till begreppet industriella distrikt, som brukar reserveras för kluster av 
SMEs2). Mycket av klusterlitteraturen behandlar kluster som endast anhopningar av företag, 
som har någon sorts kopplingar till varandra. Porter själv har dock i senare arbeten även 
inkluderat offentliga organ och utbildningsorgan som ingående i klustren. Den stora 
popularitet som klusterbegreppet har erhållit, inte minst i näringspolitiken, har resulterat i 
att ”kluster” har kommit att bli en benämning av snart sagt alla tänkbara anhopningar av 
ekonomisk aktivitet (Westlund, 2006). 

 
’Entreprenörskap’ 
Som beskrivs ovan är ’entreprenörskap’ ett centralt begrepp i många av de studerade 
planerna och programmen. I en doktorsavhandling (Stenström, 2008) ställs frågan om 
huruvida en föreställning om ’företaget’ riskerar att bli den enda föreställningen, redo att 
appliceras på vilken typ av verksamhet som helst. Utifrån de studerade dokumenten kan 
detta sägas vara en relevant frågeställning. Den metod som vanligtvis förespråkas i 

                                                 
1 Bland de första studier som behandlade dessa begrepp finns Freeman 1987, Lundwall 1988 (innovationssystem) 
Porter 1990 (kluster); Marshall 1880/1920 (industriella distrikt) och Etzkowitz och Leydesdorff 1996 (triple-helix). 
Några av de främsta som hanterat endogen tillväxtteori är Romer 1986, 1990 samt Lucas 1988. 

2 SME är fortkortning av ”Small and medium sized enterprise”. 
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RUP:arna är att föra in entreprenörskap som ”ett naturligt inslag på alla utbildningsnivåer”. I 
Gävleborgs RUP står att ”[v]i behöver entreprenörer i alla delar av samhället.” Också i de 
kommunala dokumenten är entreprenörskap ett vanligt förekommande ord. Exempelvis är 
det centralt i Norrtäljes fördjupning. Här har man också lyckats formulera strategier för 
entreprenörskap i fysiska termer då man exempelvis beskriver att ”[a]vgörande för framgång i 
att locka entreprenörer och företag till Norrtälje är livsmiljön med staden, bostäder, skolor, fritid etc. 
Härutöver är det nödvändigt med lämpliga områden och lokaler för att behålla och utveckla befintliga 
företag samt att ge plats för nya”. Samtidigt som entreprenörskap förordas i de flesta 
sammanhang är det även tydligt hur arbetsmarknaden sägs gälla alltmer på arbetsgivarens 
villkor. Arbetsmarknaden anses vara efterfrågestyrd där det gäller, enligt Gävleborgs RUP:s 
terminologi, att ”[t]illgodose samhällets och näringslivets behov av arbetskraft”, något som också 
slagit igenom exempelvis i Hudiksvalls plan. 
 
 
’Hållbar ekonomisk tillväxt’ 
Hållbar utveckling benämns ofta med bevarande termer men kan också ses som en 
utvecklingskraft inom näringslivet. Samtliga regioner strävar mot en hållbar ekonomisk 
utveckling och den reviderade PBL förstärker också fokus på ekonomisk hållbarhet. Men det 
går att skönja två olika syn på vad hållbar ekonomisk tillväxt är.  

En hållbar ekonomisk tillväxt är i RUP:arna ofta synonymt med att skapa tillväxt inom så 
kallade ”gröna näringar” eller miljöteknik. I Västerbotten till exempel utgår man tydligt från 
sina egna förutsättningar och menar att en framtida hållbar ekonomisk tillväxt ligger 
inom ”energi baserat på förnyelsebara råvaror; testverksamhet baserat på kallt klimat; turism och 
upplevelser baserade på natur och kultur”. I samtliga regioner vill man främja ett miljödrivet 
företagande och nya former av miljöteknik. Detta ligger också i linje med de nationella målen. 
I de kommunala dokumenten diskuteras också ofta den ekonomiska dimensionen av 
hållbarhet, och då främst i samband med regionförstoring. Men hållbar ekonomisk tillväxt 
kan ibland också likställas med långsiktig och stabil tillväxt - ett exempel är från när en 
representant från Malmö stad uttryckte att ”på 1990-talet fick Malmö känna på att ekonomisk 
hållbarhet är grunden. Planering handlar om detta”. Han menar också att Malmös fördjupning 
över Triangeln UMAS Medeon ligger i linje med detta. 

 
 ’Kunskapsstaden’ 
Både Gävleborg och Västerbotten pekar i sina RUP:ar på att de står med problem som stark 
yrkessegregering, hög ungdomsarbetslöshet och minskad industrisysselsättning. En 
könsuppdelad arbetsmarknad har ofta också ett samband med höga ohälsotal, vilket också 
pekas ut bland annat i Västerbottens RUP. Kunskapsstaden i form av att kunna erbjuda ett 
livslångt lärande ses ofta som en möjlighet till att bryta mönstret (Mukhtar-Landgren, 2005). 
I Skånes RUP beskrivs ”universitetsmiljöer som centrala motorer, med effekt att generellt sätt höja 
utbildningsnivån”. Kunskapsstaden har en uppenbart central roll i Malmös fördjupning, som 
är ett viktigt led i kommunens strategi om att gå från industristad till kunskapsstad. Planen 
syftar till att tillvarata synergieffekter mellan stad, universitet, sjukhus och 
områdesanknutna företag. Mukhtar-Landgren (2005), som studerat Malmö stad, menar dock 
att Malmö stad genom att skilja mellan diskurser om framgång och diskurser om problem 
skapar två vitt skilda bilder av Malmö – kunskapsstaden och problemstaden. Framgångar 
tenderar att associeras till kunskapsstaden medan problem associeras till invandrare. I linje 
med Mukhtar-Landgren argument riskerar de två olika bilderna av Malmö att reproducera 
de sociala och ekonomiska klyftor som idag finns i staden. 
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Också i Umeå och Gävle kan man skönja begreppet kunskapsstaden. I Umeå syftar en av 
fördjupningarna till att förstärka universitets- och sjukhusområdet, och också integrera detta 
med övriga centrala delar. Gävles fördjupning lyfts ambitionen om att högskolan ska bli 
universitet. 

 
’Den kreativa klassen’ 
Att humankapitalet ses som den främsta tillgången för tillväxt är särskilt tydligt i 
Stockholms- och Skåneregionerna. I RUFS:en står att ”[d]et viktigaste för en långsiktig 
ekonomisk tillväxt anses vara invånarnas samlade kunskaper och förmågor, alltså humankapitalet”. 
En av Region Skånes fem huvudstrategier kallas kort och gott ”kunskapen” med ambitionen 
att ”Skåne ska vara en ledande kunskapsregion”. Men inte bara kunskap ses som en central 
produktionskraft, kulturen har också fått alltmer uppmärksamhet inom regionalekonomiska 
utvecklingsstrategier. Kultur har traditionellt betraktas som ekonomiskt tärande, men det är 
tydligt att så inte längre är fallet. Kunskap och kreativitet som källor till tillväxt ger kulturen 
en ökad betydelse som näringsgren och attraktionsfaktor. I Skånes RUP beskrivs 
att ”[k]ulturturism är en viktig del av besöksnäringen som har goda förutsättningar att växa […] 
Skåne och Öresundsregionen är redan idag en region med ett omfattande kulturliv som genom 
ytterligare satsningar kan leda till ännu större framgångar inom till exempel musik, film, konst och 
design men också inom spelsektorn och andra kreativa näringar”. Vidare menar man att kunskap 
och kreativitet är nära kopplade till kultur och kulturarv. Skånes ambition är att vara 
en ”magnet för kreativitet”. Också i Västerbotten och Gävleborg lyfts kreativa näringar fram. 
I Västerbotten har man en syn på att skog och gruvnäring ska utgöra basen för kreativa 
näringar. En representant från regionen nämner som exempel hur fordonsindustrin i södra 
Sverige kom att utgöra en grund för entreprenörskap och kreativitet att växa fram. I de 
övriga regionerna kan resonemangen kring kreativitet ofta spåras tillbaka till Richard 
Floridas tankegångar kring den ”Kreativa Klassen” (Florida 2002) och att en storstad med 
ett brett utbud av möjligheter lockar kreativitet och entreprenörskap vilka i sin tur lockar 
företag. Synen på kultur som näringsgren skapar också ett nytt behov av en enhällig 
begreppsapparat för att kunna statistiskt kartlägga på vilket sätt kulturella näringar faktiskt 
skapar ekonomisk tillväxt. Detta är tydligt i och med att flertalet regioner förordar 
kartläggningar av de ”kreativa näringarna” inom regionen.  

Synen på kultur som näringsgren och attraktionsfaktor för dock också med sig andra effekter. 
Några av de kritiska röster som höjts pekar på att segregering förstärks i staden, att 
kulturarbetarna inte vill bli sedda som entreprenörer och vissa postteoretiker menar till och 
med att vi är på väg att urholka våra identiteter (se t.ex. Augé 1995 och Koolhaas 1999). 
Problematiken kring segregering lyfts, som nämnts tidigare speciellt på regional nivå och då 
framförallt i Stockholms och Skånes fall. Samtidigt tydliggör de studerade dokumenten att 
satsningar på kreativitet och entreprenörskap generellt föreslås som lösningar på det mesta, 
inte som orsak till problem. Med dagens syn på kultur som näringsgren och attraktionskraft 
antas ”kreativa” människor kunna stärka en stads attraktionskraft. Därmed riktar sig många 
städer också mot att locka dessa människor för att på så vis skapa tillväxt. Kulturlandskapet 
och jordbruket ses ofta som en tillgång ur näringslivssynpunkt, då främst för turismen 
(exempelvis RUP Gävleborg och Örkelljungas ÖP).  I Örkelljungas fall påpekas dock att det 
är svårt att tjäna pengar på kulturupplevelser, medan Umeå ser turismen som en 
inkomstkälla. Förmodligen för att Umeå som stad kan tillägna sig fördelarna med det 
omgivande natur- och kulturlandskapet samtidigt som de kan erbjuda turisterna 
restauranger, hotell och affärer.  
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Image/profilfråga 
I dagens allt mer globaliserade värld finner sig regioner/städer/orter världen över i en 
situation där de inte längre konkurrerar om exempelvis företagsetableringar och turister 
enbart med andra städer i det egna landet, utan med städer världen över. Dagens regioner 
befinner sig med andra ord i en global konkurrenssituation och drivs många gånger och i allt 
större utsträckning i en anda av entreprenörskap, där det offentliga och det privata ingår 
nära samarbeten (se t.ex. Hubbard & Hall, 1998, Holcomb, 1994, Short & Kim, 1998). För att 
attrahera företag och välutbildade individer till staden lägger många regioner/städer/orter 
omfattande resurser på att marknadsföra sig och på olika sätt framstå som attraktiva. ”City 
marketing” och strategier för att skapa en dynamisk och spännande image för staden har 
också blivit en del av många regioners/städers/orters kontinuerliga arbete (se t.ex. 
Ashworth m.fl. 2004, Barke & Harrop 2004, Jarvis 1994, Olsson & Berglund 2009). 
Marknadsföring av städer och platser ökar i omfattning och allt mer pengar satsas också på 
detta (Hall 2001; Hall 1998; Short & Kim 1998; Jessop 1998). Marknadsföringen sker också på 
ett mer marknadsmedvetet sätt än tidigare. Ward och Gold (1994) konstaterar att city 
marketing är här för att stanna men att det måste förstås bättre. 
 
 
Det platsspecifika eller generella som attraktionsfaktor’ 
Ofta ses det attraktiva boendet som kärnan i att skapa en attraktiv region. ”Det som är 
attraktivt för boende är också attraktivt för besökare samt företag och organisationer” skriver man i 
Gävleborgs RUP. I de studerade dokumenten kan man se att de större städerna ofta lockar 
med stadens kvaliteter såsom ett brett utbud, även om den urbanitet som lyfts fram skiljer 
sig mellan exempelvis Stockholm och Skåne mot Umeå och Gävle. Umeå vill exempelvis 
vara staden lagom, Gävle den måttfulla staden och Norrtälje småstaden och skärgårdsstaden. 
Gemensamt för alla är att de vill vara handelscentrum. Andra kommuner lockar istället med 
kultur- och naturlandskapet. Man vill man lyfta fram sina kvaliteter – och inte ”bygga bort” 
dem. Örkelljunga skriver exempelvis att ”[j]ordbruket bidrar till ett attraktivt landskap” och 
framhåller att bosättare på landsbygden som bedriver jordbruk är ett sätt att hålla 
landskapet öppet och levande. Detta är viktigt i Örkelljunga vars stora opåverkade områden 
utgör en attraktion i det tätbebyggda Skåne.  I och med att regionen innefattar både stad och 
omland framhålls i RUP:arna snarare variation som attraktionsfaktor. Staden ses ofta som en 
viktig profil för kommunen och som motorn i regionen, men med ett kompletterande 
omland som erbjuder ett attraktivt kultur- och naturlandskapet. Skånes RUP menar att ”[d]et 
finns storstad och landsbygd i nära symbios. Skog och kulturlandskap samt närheten till kontinenten 
lockar olika intressen.” Men vad betyder detta, vilka är det man vill attrahera, och vart? 
Samtidigt som världen sägs bli mer globaliserad och städer tävlar mot varandra på en 
världsomspännande marknad anses inom forskning ofta det lokala, det platsspecifika, 
fortfarande betydelsefullt (se exempelvis Potter et al 2004; Dicken 2003). I kunskapssamhället 
är det många gånger just detta som utgör en konkurrensfördel, något som också kan tyckas 
ha fångats upp av de studerade kommunerna.  

I dokumenten är det tydligt att det ofta är kulturmiljön och naturlandskapet som ses som de 
unika tillgångarna vilka kan skapa identitet för regionen/kommunen/staden. Hudiksvall 
skriver i sin översiktsplan att ”[n]atur – och kulturmiljöområden utgör en grund för ökad turism 
och är även hörnstenarna i skapandet av ett attraktivt boende i Hudiksvalls kommun.” I Gävleborg 
och hälsingekommunerna strävande man efter att få Hälsingegårdarna på Världsarvslistan 
för att bygga upp en attraktiv unik image, något som också lyfts i Hudiksvalls plan. 
Landmärken och uppmärksammandet av kända personer och varumärken är andra knep 
som förs fram. I Stockholmsregionen har man inom ramarna för skriften Socialt kapital i 
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regional utvecklingsplanering (2008) ringt upp samtliga kommuner för att fråga dem om lokala 
landmärken, i syfte att kunna utveckla unika identiteter. Men frågan är om specifika 
byggnader verkligen kan skapa den attraktiva identitet som eftersöks?  

 
’Lagomhet’ som profilfråga  
I Umeå ser man sin tillväxt som ett tecken på att man redan gör rätt. En tjänsteman på Umeå 
kommun uttryckte att ”vi växer, vilket borde bero på att vi är bra” och menade vidare att det 
viktiga är att fortsätta att bygga på det Umeå redan har – vilket också syns i kommunens 
slogan ”Umeå vill mer”. I Umeå menar man att attraktionen ligger i lagomheten: lagom stort, 
naturnära, tryggt, fritidsaktiviteter. Man menar också att man inte behöver precisera sig. 
Istället har man valt en nisch som går ut på att vara lagom på många områden men inte 
världsbäst på något – och därmed bra helt enkelt. Samtidigt som Umeå trycker på att vara 
lagom inom många områden, understryker man från Region Västerbottens sida vikten av att 
framföra olika profiler till olika målgrupper. En representant för Regionen menar att man 
när man vänder sig till Stockholm trycker närhet till natur, och att det är ”nära till allt”, och 
när man vänder sig till Norrland lyfter man istället ”stad och bredd”. Regionen uttrycker 
dock en vilja av att nischa sig men menar att arbetet är segstartat. Man upplever också 
påtryckningar från deras egen marknadsförings- och lobbyorganisation ”North Sweden” i 
Bryssel att Västerbotten bör nischa sig för att stå sig i den Europeiska konkurrensen.  
 
 
’Kunskapsstad’ som profilfråga  
Också Malmö tolkar att den tillväxt man har beror på att man redan gör rätt. Malmö lyfts 
ofta som ett framgångsrikt exempel, där strategin från ”industristad till kunskapsstad” fått 
ett reellt brett genomslag. I fokusgruppen framkom att det man själva ser som 
framgångsfaktorer är med den bredd som satsningen gjorts med Turning Torso, Västra 
hamnen och högskolan. ”Malmö har varit jättestrategiska, en kunskapsstad med hela bredden och 
en egen gräddhylla”. Fördjupningen över Trigangeln UMAS Medeon Malmö fyller en tydlig 
funktion i strategin om industristad till kunskapsstad – både vad gäller fokuset på ”det 
medicinska Malmö” och Citytunnelns station som gör Malmö lättillgängligt i 
Öresundsregionen. I fördjupningen skriver man att ”[v]ärldsledande forskning integreras med 
intensivt stadsliv och rogivande grönska”. Detta beskriver ganska väl den bild som ofta målas 
upp av ”den attraktiva staden”. De strategier som ligger till grund för Malmös 
varumärkesarbete är framtagna genom breda processer där det funnits en ambition att 
tillvarata värden i staden. Det finns dock alltid en eventuell risk att det uppstår ett glapp 
mellan den ”brandade” bilden och den av invånarna upplevda. I den ”brandade” bilden är 
de välutbildade, kreativa invånarna i fokus, de som aktivt deltar i kunskapsstaden. Detta kan 
ge viktiga ledtrådar om vilka grupper som prioriteras och vilka som definieras som 
belastning samt de politiska konsekvenser som följer därav. 

Det finns även en paradox i att samtliga kommuner gärna profilerar sig som kunskapsstäder 
och konkurrerar med varandra samtidigt som man säger sig gynna Sveriges utveckling i 
stort. I Skånes RUP står exempelvis att går det bra för Öresund går det bra för Skåne, och går 
det bra för Skåne går det bra för Sverige. Samtidigt finns det mycket belägg för att går det 
bra för Stockholm så går det bra för Sverige, och i RUFS framkommer klart och tydligt att 
Öresundsregionen ses som Stockholmsregionens främsta konkurrent. 
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DEL 4:  FRAMGÅNGSFAKTORER OCH HUR GÅ FRÅN 
ORD TILL HANDLING 
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Kapitel 7 - Framgångsfaktorer (och hinder) för att skapa 
handlingskraft 

Fallstudierna har lett fram till vissa iakttagelser som vi ser som väsentliga för att stärka 
samspelet mellan strategisk utvecklingsplanering på kommunal och regional nivå. 
Bakgrunden till utmaningarna för tillväxt och välfärd belyses i kapitel 2. Med stöd av 
fallstudierna och erfarenheter från andra studier lyfter vi i detta kapitel framgångsfaktorer 
för en starkare koppling mellan nivåerna, och för att skapa handlingskraft om problem, 
möjligheter och strategier, dvs. att gå från ord till handling. Vi vill uttrycka det som frågor 
som tydliggör kommunen i regionen respektive regionen i kommunen. Tre frågor ser vi 
som särskilt viktiga för detta: Hur kan samstämmighet kring det strategiska 
utvecklingsarbetet uppnås? Hur skapas ett regionalt företrädarskap gentemot staten och för 
gemensam handling? Hur hanteras målkonflikter och prioriteringar som kan anses bra på en 
nivå men dåliga på den andra?  

 

Hur kan samstämmighet uppnås? 
En grundläggande faktor för att uppnå handlingskraft är att skapa samsyn/ samstämmighet 
kring det strategiska utvecklingsarbetet. Det kräver särskilda arbetsprocesser och kraft att 
gemensamt prioritera sakfrågor. 
 
 
Samverkan 
Samarbeten mellan kommuner kring gemensamma frågor och mellan regionala organ och 
kommuner är legio. I Stockholm har man arbetat med delregionala samarbeten. Norrtälje 
samarbetar med kustkommuner norrut och söderut i turistfrågor. Roslagskommunerna (t.ex. 
Vaxholm, Norrtälje, Östhammar) ska gemensamt marknadsföra sig under 
namnet ”Roslagen”. Tyresö ingår i delregionala samarbeten, såsom Södertörnsamarbetet och 
LÄSK-samarbetet (Lindalen, Älta, Skrubba) som är ett utvecklingssamarbete mellan Tyresö, 
Stockholm och Nacka. Södra Lapplands vindkraftsplan är ett resultat av samverkan mellan 
Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner. På liknande sätt samarbetar Umeå, Bjurholm, 
Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner i vindkraftsfrågan. I Skåne 
utvecklas samarbeten mellan kommungrupper t.ex. Samverkan Skåne Sydväst, Nordvästra 
Skånes Samarbetskommitté, Skåne Nordost och Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SKL, 
2005). Fasta samarbeten över länsgräns har också utvecklats i stråken utmed 
järnvägssystemet ut från Stockholm, t.ex. ABC-samarbetet längs Ostkustbanan med samtliga 
kommuner i stråket från Uppsala t.o.m. Stockholm. Våra iakttagelser bekräftas av andra 
studier ” Mellankommunalt samarbete sker inom en mängd olika planeringsfrågor. Infrastruktur – 
kollektivtrafik dominerar följt av vindkraft och handel. Flera kommuner har slutit gemensamma 
samverkansavtal för planering. Andra samverkar kring frågor om bostadsförsörjning och 
tillgänglighet” (Boverket, 2008a: 17). I Dalarna har Dalarnas RUP Dalastrategin föranlett ett 
omfattande arbete med att skapa forum för en kontinuerlig dialog från 2007 och framåt. 
Metoder som testats och som ligger till grund för en ett fortsatt arbete är bl.a. 
politikerdialoger, kollegiala lärandecirklar, fokusgrupper och ortsanalys (Larsson, Ohlin). 
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Slutsatserna från fallstudierna och erfarenheterna från andra län pekar på att samarbeten 
mellan kommuner för effektivt kompetens- och resursutnyttjande, kring konkreta projekt 
eller avgränsade frågor är vanliga. Framgångsfaktorer kan uttryckas i fasta former, tydligt 
ledarskap, uthållighet och kontinuerlig uppföljning (SKL, 2008). 

Samverkan ÖP-RUP i form av en konkret och fast dialog kring de övergripande 
utvecklingsstrategierna för en region är däremot ännu i sin linda. Skälen till detta är i många 
fall att de långsiktiga och strategiska frågorna är abstrakta och mer svårfångade, kanske 
särskilt då RUP speglar en administrativ region. Därigenom är det svårare att snabbt 
identifiera ”win-win-situationer” (NUTEK, 2005b) samt visa på konkreta resultat för 
medborgarna. Mot bakgrund av våra iakttagelser och de utmaningar vi menar att den 
strategiska utvecklingsplaneringen står inför (se kap 2) drar vi slutsatsen att tydlighet, 
överblickbarhet och långsiktighet kräver att dialogen hålls samman inom ramen för ÖP-
RUP (särskilt om respektive dokument/process kan förbättras enligt nedan). 

 
Samtidighet 
Samtidighet kan generera en dialog som uppfattas som aktuell och som tillför något av 
intresse för både den kommunala och den regional nivån. En intressant iakttagelse är den 
höga graden av samtidighet vad gäller de tre dokument som studerats i Gävleborgsregionen. 
RUP, Gävles fördjupning över staden och Hudiksvalls kommuntäckande översiktsplan 
antogs samtliga under 2008 och 2009. Vid genomläsning av dokumenten framträder också en 
hög grad av samstämmighet (se vidare kapitel 5). Att detta kan kopplas till samtidigheten 
bekräftas av att en viktig del i RUP-arbetet var att initiera lokala utvecklingsprogram (LUP) 
som skapade en plattform för att fullfölja RUP (se kapitel 3).  

Iakttagelsen om samtidighet har även gjorts av NUTEK (2007) exempelvis vad gäller 
Uppländsk drivkraft (2006-2020) där RUP gjorts samtidigt med den kommuntäckande 
översiktsplanen i Uppsala kommun och länets kollektivtrafikstrategi. Samspelet är tydligt 
vad gäller bebyggelseutveckling i de kollektivtrafiktäta stråken, en strategi som förstärker 
inriktningen både för bebyggelseutvecklingen och för utvecklingen av stomlinjer.  

Samtidighet kan dock också utgöra ett hinder, om det kräver att kommunerna aktualiserar 
sin översiktsplan utifrån ett regionalt behov i stället för när kommunen själv finner det 
angeläget. 

 
Kommunal utgångspunkt 
I fallstudierna lyfts betydelsen av ett ’underifrånperspektiv’. En tjänsteman i Gävle kommun 
uttryckte  att ”[b]etydelsen av ett ’underifrånperspektiv’ kan inte nog betonas i RUP-arbetet. Det 
handlar både om det substantiella innehållet i RUP:en och om förankringen av den”. Som framgått i 
kapitel 3 utgick RUP-arbetet i Gävleborg från ett kommunalt perspektiv, genom 
kommunernas LUP:ar. Övriga studerade RUP:ar - Stockholms (RUFS), Västerbottens och 
Skånes - har tagits fram under mer traditionella former. Följande citat från Skåne belyser 
ovanifrånperspektivet ”vi ser gärna att kommunerna läser RUP för att passa in”. De två citaten 
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speglar kunskapsöversiktens kärnfråga: hur kan ett kommunalt engagemang och 
utvecklingsinsats förenas med regionens överblick?  

I Gävleborgsexemplet har LUP utgjort en tydlig länk mellan ÖP och RUP. Också Region 
Västerbottens RUP-ansvarige menar att Gävleborgs arbetssätt är intressant, att ”det är rätt väg 
att gå”. Han menar att ”alla inspel till högre administrativ nivå måste ske i rätt ordning: lokalt - 
regionalt – statligt”. Anledningen är att han ser underifrånperspektivet som viktigt, samt att 
en styrka med översiktsplanen gentemot RUP är att plan- och bygglagen ställer krav på 
dialog i processen. Därför menar han att översiktsplanen och LUP bör matchas i tiden med 
RUP. Samtidigt menar han att man måste ha rimliga förväntningar, det är ingen matris. Han 
menar att i teorin är det en bra tanke att varje kommun tar fram en LUP som sen leder till 
RUP, men att praktiskt sett är detta inte möjligt. Exempelvis har Umeå aldrig tagit fram en 
LUP. Kommunens representanter menar att även om det är en attraktiv tanke finns idag 
knappt ork att arbeta med översiktsplanerna. Därmed söks istället en mer praktisk lösning 
som kräver mindre resurser. Man ser en möjlighet att istället för att som i Gävleborg utgå 
från kommunernas LUP:ar kunna starta dialogen genom kommunernas översiktsplaner. 
Förutsättningarna för hur det kommunala arbetet påverkar det regionala skiljer sig också 
genom landet, delvis beroende på geografiska faktorer. Exempelvis tolkar tjänstemän i 
Västerbotten att dess kommuners översiktsplaner tenderar att ha en lösare koppling till 
grannkommunernas översiktsplaner, än vad som är fallet i exempelvis Skåne, underförstått 
att detta delvis har att göra med geografiska faktorer.  

 
Hur skapas ett regionalt företrädarskap? 
Regionala företrädare menar att det ideala vore att arbeta för att förankra de regionala 
strategierna både hos politiker och hos tjänstemän i ett tidigt skede. En grundfråga för en 
meningsfull koppling mellan regionala utvecklingsprogram och kommunernas 
översiktsplaner är också hur respektive process förankrats. Företräder RUP:en 
kommunernas perspektiv så tydligt att den kan användas i samspel med statliga organ? Är 
förankringen sådan att den kan ligga till grund för gemensamma projekt och 
genomförandeprocesser som kräver investeringsmedel och andra resurser? 

I föregående avsnitt lyfte vi exemplen där en samstämmighet går att finna mellan ÖP och 
RUP. Men för att det reellt sett ska kunna påstås vara en stark länk behövs också kraft att 
kunna gå från ord till handling. Tjänstemännen på både regional och kommunal nivå 
uttrycker generellt ett önskemål om att regionen bör ha en större handlingskraft. Det tycks 
finnas ett behov att diskutera regionens roll, hur regionen bör verka för regional 
mobilisering för att hävda regionala ståndpunkter men även som neutral part med ett 
övergripande perspektiv. En strateg på Stockholms regionplanekontor menade att ”vad som 
kommit fram som det största missnöjet från kommunerna i remissvaren [till RUFS] är en öppen 
efterfrågan på större besluts- och genomförandekraft av regionen. Det finns ett behov av att utveckla 
processerna och samverkan för att gå från den stora samsynen som faktiskt finns, till att få saker 
gjorda”.  

Vikten av delaktighet i processen och tillgängliga resurser pekades i fokusgrupperna ut som 
huvudpunkter för att kunna gå från ord till handling. Men frågan är vilka som ska vara 
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delaktiga och i vilka former, och hur resurser bör fördelas? Senare i detta kapitel diskuterar 
vi hantering av målkonflikter och prioriteringar som en del i skapandet av handlingskraft, 
och också betydelsen av dokumentens format och retorik. 

 
Planeringsresurser 
En framgångsfaktor är att en process som drivs i nära samverkan mellan två eller flera 
aktörer också tillför kompetens och resurser. Det gäller inte minst med utgångspunkt i det 
regionala perspektivet. Ett vanligt förekommande argument för nyttan av RUP för 
kommunerna är att RUP tillför ett omvärldsperspektiv som den enskilda kommunen har 
svårt att själv bevaka med begränsade resurser. Detta är särskilt påtagligt i fallstudierna i 
Stockholm och Skåne. Också i NUTEK:s metodstudie (NUTEK 2005a) och i utvärderingen av 
Dalametoden (Larsson & Ohlin, 2009) lyfts detta som en viktig fråga. Särskilt lyfts sambandet 
mellan tillväxt och hållbarhet i ljuset av globaliseringen.  

Region Västerbotten menar att för att dokumentet inte ska bli en hyllvärmare är det viktigt 
att finansiella medel finns kopplade till dokumentets föreslagna verksamheter. Detta menar 
man gör att de förslagna verksamheterna har möjlighet att förverkligas. Både Regionen och 
kommunerna framförde önskemål om ökade resurser och pekade också på vikten av 
praktiska redskap och nya forum för dialog. Också i Region Skåne tydliggörs en problematik 
kopplad till att 33 kommuner innebär ett stort arbete som både är tids- och 
personresurskrävande. Vidare pekade Region Skåne på fördelen med att den regionala nivån 
har en överblick och breda kontakter, även internationellt, och därför skulle kunna hjälpa 
kommuner att söka EU-pengar och på så sätt kunna öka deras resurser.  

En annan aspekt av kompetens- och resursfrågan är hur samspelet mellan kommunal och 
regional nivå kan praktiseras mot bakgrund av kraven på samtidighet och medverkan i 
sakdiskussionen. Denna fråga är också relevant utifrån behovet av en kommunal 
utgångspunkt för regionens strategiska utvecklingsarbete och behovet av en iterativ process 
för att behålla fokus på de lokala förutsättningarna. Enligt Boverket har små kommuner ofta 
resursbrist (Boverket, 2008a&b), vilket Örkelljunga utgör ett exempel på i föreliggande studie. 
Det innebär samtidigt att större kommuner har lättare att bevaka och utveckla sina intressen 
i dialogen vilket kan förstärka motsättningar i regionen. Det ställer särskilda krav på det 
regionala organets arbetssätt. Mot bakgrund mot kapitel 2 och utmaningarna från en ny 
verklighet är detta en central fråga – inte bara i samspelet mellan kommuner och 
regionföreträdare, utan också utifrån ett statligt övergripande ansvar för en effektiv regional 
utvecklingspolitik. Detta kan också kopplas till möjligheten att kunna gå från ord till 
handling. 

 
Förankring hos medborgarna 
”Idag är det regionala utvecklingsprogrammet i många län/regioner ett relativt okänt programarbete 
utanför de organisationer som direkt medverkar i arbetet” menar Boverket (2007: 8). Samma bild 
framkommer också våra fallstudier. Exempelvis nämns att medborgarna både är mer 
intresserade av, och har lättare att ta till sig, ett kommunalt perspektiv än ett regionalt. Plan- 
och bygglagens krav på samråd och utställning och de informationsmöten och utställningar 
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som ofta hålls i samband med planarbetet utgör också en styrka genom möjligheten att 
förankra lokala utvecklingsstrategier. Denna styrka med översiktsplanen kan givetvis nyttjas 
för att förankra RUP:ens utvecklingsstrategier i kommunerna. I framtagandet av RUP:arna 
saknas idag samråd och utställning, förutom i fallet med RUFS som också genomgår dessa 
steg i egenskap av regionplan. 

En möjlig väg som berörs i Dalametoden är att översätta regionala strategier till 
utvecklingsinsatser i enskilda orter genom så kallad ortsanalys där ortens särskilda karaktär 
och identitet fångas och utvecklas i direkt dialog med medborgarna (Larsson, Ohlin). Olika 
metoder för att analysera orter och stadsdelar beskrivs i Boverkets rapport ”Lär känna din 
ort!” (Boverket, 2006). 

 
Förankring hos politiker på olika nivåer 
Generellt har framkommit i intervjuerna att ledande politiker bör medverka i ett tidigt skede 
av framtagandet av RUP och på så sätt länka samman ett kommunalt och ett regionalt ”tänk”. 
Intrycket från Stockholm och Skåne är att få politiker deltar aktivt i processen, samtidigt som 
det är lättare att involvera dem i mera avgränsade samarbeten. Flera studier visar att den 
politiska nivån måste företräda regioner och kommuner i arbetet med regional 
utveckling. ”Ledarskapet i en organisation har stor betydelse för att gränsöverskridande samverkan 
ska fungera. Därför måste sektorsövergripande samverkan vara legitimerad” (SKL 2008). Detsamma 
gäller samverkan mellan kommunal och regional nivå. En vanlig lösning som tillämpas i 
regionförbunden är att kommunstyrelsens ledande politiker, vilka ansvarar för 
översiktsplanen och andra strategiska utvecklingsprocesser, också utgör styrelse i 
regionförbundet. Därmed får de både ett kommunalt och ett regionalt perspektiv med sig i 
processerna på bägge nivåer. Såväl i Hudiksvall som i Umeå ligger sedan länge ansvaret för 
regional utveckling, den miljömässiga utvecklingen och översiktsplaneringen på 
kommunstyrelsen. Det anses viktigt att det finns en beredning där kommunstyrelsen är 
ansvarig för de strategiska frågorna för att möjliggöra att kommunala och regionala frågor 
hanteras i samma diskussion. En uppföljning i Uppländsk Drivkraft visar att ledande 
politiker väl känner RUPen, varit direkt involverade i dess revidering och ser den som ett 
levande dokument (Regionförbundet Uppsala län 2009). 
 
 
Förankring hos tjänstemän på olika nivåer 
Som beskrivs ovan utgör Gävleborgsfallet ett bra exempel på att ett kommunalt dokument 
(LUP) förankrats på regional nivå. Men hur är då det regionala perspektivet förankrat i 
kommunerna? I samtal med representanter från Stockholms regionplanekontor, Norrtälje 
och Tyresö framkommer en bild av att det regionala perspektivet blir alltmer tydligt (PBL-
kommittén). Flertalet svar från kommunerna i samband med RUFS samråd uttrycker också 
uppskattning för RUFS samlade redovisning av frågor som är angelägna för regionens 
utveckling som helhet. En viss tveksamhet finns dock från regionens mer perifera kommuner. 
Ett perifert läge innebär att intresseområdet och samverkansbehoven kan finnas också 
utanför de administrativa gränserna. Den bilden återfinns också i Norrtäljefallet. I Norrtälje 
arbetar man för att få till stånd en bättre kollektivtrafik till Uppsala, liknande den man har 
mot Stockholm. Men här utgör länsgränserna fortfarande också verkliga gränser. 
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Representanter från både Norrtälje och Tyresö kommuner uttrycker en önskan om en 
process där frågorna diskuteras mer ämnesvis. Regionen kan då bidra med ett vidare 
perspektiv på konkreta frågor. Exempelvis efterfrågas regional feedback i form av remissvar 
till detaljplaner. ”Alla kommuner ser väl till sitt, att någon har det här lite övergripande är bra” 
menar planchefen i Tyresö kommun.  

Också i Region Skåne är inställningen att den regionala nivån har en bra överblick, och 
därmed kan ta fram övergripande strategier. Regionen säger sig kunna stärka det regionala 
ledarskapet med utvecklingsprogrammet som plattform (målen, utmaningarna) – i dialog 
med kommuner och andra aktörer. ”Dialogen är verktyget där vi försöker få uppslutning bland 
kommunerna kring regionalt strategiska frågor” menar regiondirektören i Skåne. Representanten 
från Malmö stad håller huvudsakligen med. Förutom RUP-dialog arbetar man också med 
sektorsprogram som konkretiserar tankegångarna. bl.a. genom strukturbild Skåne. 

I tjänstemannaarbetet har uppföljningar stor betydelse för tillämpningen av de strategiska 
dokumenten. Skåne har t.ex. utvecklat Hur går det i Skåne?, en uppföljning av RUP som 
redovisar en rad indikatorer kopplade till RUPens målområden; tillväxt, attraktionskraft, 
bärkraft och balans.  

 
Acceptans hos näringsliv och civila organisationer 
Beskrivningen av omvärldsförändringar i kapitel 2 visar att samspelet med civilsamhället 
blir allt viktigare. Genom den förändrade regionalpolitiken är det viktigt att visa en samlad 
handlingskraft och goda möjligheter för att få del av statliga medel och strukturfondsmedel i 
stället för att påvisa regionala bekymmer (Christensen, Kempinsky). Ett exempel kring 
samverkan privat–offentligt är den regionala energiförsörjningen i Kronobergs län där Växjö 
kommun är den drivande kraften med målet fossilbränslefri kommun. Det sker inom ramen 
för projektet Climate Protection Valley som också har ambitionen att gå på export (SKL 2008). 
Av fallstudierna är utvecklingen av Fiber Optic Valley ett parallellt exempel. Det är också 
exemplen på kommun, sjukhus, universitet och näringsliv samarbetar i Malmös och Umeås 
fördjupningar kopplade till medicinsk verksamhet. Även entreprenörsperspektivet i 
Norrtäljeplanen är ett uttryck för koppling mellan kommunens strategiska 
utvecklingsplanering och näringslivet.  

I NUTEK:s metodutvecklingsarbete konstateras att ”ett kraftfullt partnerskap förutsätter att syfte 
och ambition går betydligt längre än till att bara utbyta information och att i allmänna termer 
diskuterar utvecklingsmöjligheter […] Initialt måste varje medverkande aktör ha ett tydligt mandat 
från den egna organisationen”. 

 
Företrädarskap 
Ansvarskommittén använder begreppet företrädarskap för att betona att regionala organ 
måste företräda kommunerna i regionen och att länsstyrelsen ska företräda statliga 
sektorsorgan i dialogen mellan stat och region. Tanken redovisas i figuren på sida 14 – som 
också varit en utgångspunkt i STOUT-gruppens forskningsprogram. RUP utgör en av 
plattformarna för samspelet mellan stat och region. Att staten har anledning att ställa vissa 
krav på RUP:en är naturligt. Det får dock inte innebära att RUP:ar i olika regioner blir mer 
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lika varandra än vad ”verkligheten” motiverar. Statliga krav bottnar ofta i att olika delar av 
staten kräver svar utifrån olika sektorsperspektiv. Men – mot bakgrund av att staten, från 
regeringskansli till länsstyrelse uppträder i ”sektoriseringens järngrepp” (Svegfors, 2009) bör 
utgångspunkten vara att RUP uttrycker det regionala ledarskapets helhetsperspektiv och 
inte är en sammanställd sektorsredovisning.  

I olika utvärderingar (NUTEK, 2005a) har idéer lagts fram om att RUP-processen borde 
utvecklas mot en samtidighet mellan stat och regioner med förebild i 1970-talets fysiska 
riksplanering. Tanken bakom är att en regering formulerar övergripande mål för den 
nationella utvecklingspolitiken som regionerna därefter tolkar utifrån sina förutsättningar. 
Det är en samtidighet som i praktiken utesluter RUP byggd på att regionen företräder de 
ingående kommunerna. Det är nämligen inte genomförbart – inom den tid staten hittills 
anslagit för motsvarande dialoger – att skapa en process som når alla tre nivåerna 
koordinerat i tiden. Svaret på en fördjupad dialog stat – region kring den regionala 
utvecklingspolitiken är istället att den bör bygga på de anspråk på staten som regionerna har 
med utgångspunkt i de styrkor som regionen enats kring i en transparent process mellan 
kommuner och region. I den förhandling som dialogen stat – regionen i praktiken borde 
innebära kan regeringens övergripande mål på ett mer innovativt sätt möta de skilda 
regionala möjligheterna. I en sådan dialog vore ett naturligt inslag att regionens ”inspel” 
bottnar i en ÖP-RUP-process.  

En reflektion som vi gör är att företrädarskap inte automatiskt legitimeras genom formella 
mandat som följer genom direktvalda organ som i Stockholm och Skåne. De kan erövras 
genom aktivt arbete i planeringsprocesserna och genom personunioner mellan kommunal 
och regional nivå. Samtidigt är det viktigt att den politiska nivån förankras i det löpande 
tjänstmannaarbetet. I dagens politiska system är uppföljnings-, benchmarkingsarbete och 
omvärldsanalys huvudsakligen utförd på tjänstemannanivå. Erfarenheter av följeforskning 
visar vidare att den kan utgöra ett stöd när nya samverkansformer ska utkristalliseras 
(Ahnberg, Messing). 

 

För att ta tag i målkonflikter… 
Prioritering av sakfrågor 
En samsyn som leder fram till gemensamma prioriteringar, och som kan försvaras inför 
huvudaktörerna i respektive process, kräver en behandling av sakfrågor som tydliggör 
kommunen i regionen respektive regionen i kommunen. I fallstudierna är detta tydligast 
vad gäller infrastrukturfrågorna. Ett exempel är Hudiksvall där bebyggelsetrycket i sig inte 
motiverade en ny översiktsplan men där tillgängligheten till kommunen för näringsliv och 
potentiella inflyttare gör infrastrukturfrågan strategiskt viktig. Ett av översiktsplanens syften 
är just att klargöra kommunens vilja inför kommande infrastruktursatsningar. Exempel från 
andra regioner förstärker bilden. ABC-samarbetet koncentrerades tidigt till trafikeringen i 
stråket, vilket dels direkt lett till att en ny pendlingslinje Gävle-Uppsala-Arlanda-Upplands 
Väsby inrättats som ett samarbete mellan tre trafikhuvudmän samt att ytterligare en 
pendlingslinje Stockholm-Uppsala kan påbörjas kring 2012. Indirekt har detta också bidragit 
till att kommunerna i norra Storstockholm starkare betonar stationssamhällenas roll för en 
gemensam arbetsmarknad från att tidigare främst sett sig som småhusförorter till Stockholm 
(RTK, 2007). Ett annat exempel är Mälardalsrådets systematiska arbete med En bättre sits, en 
process inom samverkansregionen som innefattar fem regioner och ett femtiotal kommuner. 
Arbetet har inneburit en gemensam prioritering av de nationella infrastrukturprojekten och 
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påverkat arbetet i berörda län, regionorgan och kommuner (Mälardalsrådet, 2008). I 
systemanalyser som regionala organ med ansvar för LTP utfört beskrivs också en 
omfattande konkret dialog mellan regional och kommunal nivå utifrån den sektoriella 
traditionen som den långsiktiga infrastrukturplaneringen utvecklat (Engström, Ingo). 

Väldokumenterat är även det nära samarbetet mellan Örnsköldsvik, regionala aktörer och 
Botniabanan AB som resulterade i att banan kunde dras in till och igenom stadens centrum 
utan större konflikter. Banan kan därigenom starkt medverka till regional utveckling genom 
att knyta Ö-vik direkt till både Sundsvall och Umeås lokala arbetsmarknader (Cars m.fl, 
2009). En parallell i fallstudierna är UMAS Medeon i Malmö, som fullt ut integreras i 
Öresundregionen genom pendeltågstationen och där planen samtidigt är en nyckelfaktor för 
att stärka samverkansregionen vad gäller spetsbranscher och kluster. Som beskrivs i kapitel 
6 utgjorde också Öresundsbron en gemensam satsning att samlas kring, och därmed också 
en utlösande faktor för fortsatt arbete inom regionen. 

Marknadsföring av kommun och regionen lyfts fram som en gemensam fråga. Att göra 
regionen och ingående kommuner känd i omvärlden bedöms som en regional 
utvecklingsfråga. Frågan lyfts särskilt i Gävleregionen men återfinns också i andra RUP:ar 
t.ex. Uppländsk drivkraft. Erfarenheter av marknadsföringens effekter är ännu begränsade 
och kanske en fråga som hindrar andra frågor från att lyftas till konkretion och 
handlingskraft. 

 
Hantering av målkonflikter 
Tidigare har vi konstaterat att de långsiktiga och strategiska frågorna i ÖP–RUP är ofta 
abstrakta och svårfångade. Det kommer till uttryck i flera utvärderingar (Larsson, Ohlin; 
NUTEK 2005c). En förklaring är att de nationella målen är svårtolkade, en annan att flera av 
de frågor som behandlas inte bara är samverkansfrågor utan också konkurrensfrågor 
mellan berörda kommuner. Det tydligaste exemplet på det första är regionförstoringen som 
leder till ökad pendling med bil – om inte ett systematiskt arbete att skapa ett nära samspel 
mellan bebyggelse- och trafikplanering kan åstadkommas (Den goda staden). Ett annat är att 
fokuserade satsningar på någon del av regionen har större förutsättningar att ge långsiktiga 
effekter än att i ett fördelningsperspektiv sprida satsningarna. Bland våra fallstudier 
representerar Umeå denna konflikt väl. Umeå är den självklara utvecklingskraften i 
Västerbotten men kommunen uppfattar inte att detta är en utgångspunkt i RUP som kräver 
regionala satsningar utan snarare en självklarhet som gör att RUP främst uttrycker 
satsningar i resten av regionen. NUTEK (2005c) menar att planeringsprocessen aktivt bör 
söka upp konflikter. Det ökar möjligheten att forma genomtänkta handlingsalternativ. 
Bland fallstudierna kan vi se att RUP:arna undviker precisering om målkonflikter inom de 
flesta områden, till skillnad från infrastruktur där konkretiseringen oftast kommit längre. 

En regionplanerare på Stockholms regionplanekontor uttryckte att ”[d]et är ju en intressant 
förväntan att vi i vissa fall också ska gå emot kommunen av regionala hänsynsskäl [… samtidigt som] 
det slog mig när jag kom till kontoret att ibland känns det nästan som om det är UD-verksamhet, 
diplomati mellan gränser, som behöver en neutral part som lyfter blicken. Det är en jätteviktig roll i 
den här processen som också efterfrågas”. Citatet visar hur en kultur med explicita 
konfliktbeskrivningar inte motsvarar vad som förväntas i en planeringsprocess. I Umeå 
uttrycktes motsvarande konfliktlöshet på följande sätt ”det svåra upplevs inte vara att föra en 
diskussion kring vad som skall prioriteras i programmet – svårigheten ligger istället i frågan kring vad 
som skall prioriteras bort, så att inte RUP blir ett dokument som det ej går att bedriva planering 
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utifrån i och med att allt är möjligt”. Uttalandet bekräftar problematiken att det alltid finns 
något att hänvisa till oberoende av planeringsfråga. Ett utslätande drag innebär att RUP:en 
blir svag. 

Från fallstudierna kan konflikten mellan Örkelljungas perspektiv på infrastruktursatsningar 
utgöra ett exempel. Kommunen uttryckte både direkt och genom sin översiktsplan behovet 
att knytas till järnvägssystemet. Regionen har gjort en annan prioritering men den har skett 
så att Örkelljunga ser det som maktspråk – inte som en acceptabel nytta utifrån regionala 
intressen. Även Norrtälje utgör ett belysande exempel då kommunen anser att satsningar på 
regionala kärnor i RUFS inte ger Norrtälje tillräckliga utvecklingsförutsättningar. Inte heller i 
detta fall behandlas de skilda perspektiven explicit i RUFS. Också de två studerade 
vindkraftsplanerna belyser hur en översiktsplaneprocess kan användas för att ta tag i 
målkonflikter. Genom att göra tillägg till respektive kommunens översiktsplan gör 
kommunerna sin tolkning av de riksintresseanspråk som statens sektormyndighet gett 
uttryck för. 

En reflektion som gjorts i NUTEKs metodutvecklingsarbete förtjänar uppmärksamhet även i 
denna kunskapsöversikt. Både översiktsplaner och RUP:ar tenderar att byggas upp utifrån 
en målhierarki – vision, mål, medel. Om detta förhållningssätt ska vara trovärdigt är en 
prioritering av målen viktig och målkonflikter viktiga att behandla. Samtidigt är det 
uppenbart att en så komplex fråga som regional utveckling inte – som en organisation eller 
ett företag – kan ledas utifrån en rationalistisk målstyrningsmodell. En mer 
”omständighetsstyrd” utveckling kräver att aktörerna möter utmaningar och händelser som 
inte alltid kan förutses och kan genomföra anpassningar som förhåller sig till uppställda mål 
på ett medvetet sätt (NUTEK 2005c). De strategier som lyfts fram behöver då ställas i relation 
till omvärldsförändringar. Även med denna utgångspunkt blir en konflikt- och 
konsekvensanalys av olika handlingsvägar viktig. Vi ser detta som ett viktigt 
metodutvecklingsområde för regionalutveckling i samspelet mellan kommunal och regional 
nivå. 

 

Betydelsen av dokumentens format och retorik… 

I kapitel 6 diskuterades den samstämmighet mellan en regional och en lokal nivå i fråga om 
synen på utvecklingsfrågor som framträder i flera av de studerade fallen. Vi kan konstatera 
att länken mellan översiktsplan och regionala frågor inte alls är svag. Däremot är det ofta 
en svag länk till ett regionalt dokument som inte är anpassat för att ge styrning mot en 
kommunal nivå. Samstämmig syn på ”den nya verkligheten” stärker å ena sidan den 
formella kopplingen mellan kommunal och regional nivå i dokumenten, men försvagar å 
andra sidan kraften i dokumenten. Av de studerade översiktsplanerna sticker vissa planer ut 
som lyckats att samla handlingskraft. RUP:arna är dock, trots regionernas olika 
förutsättningar, slående lika i sin syn på utveckling och i sin retorik. I tidigare kapitel  
diskuterar vi planeringsprocesserna och planernas format separat. Men process och 
dokument är givetvis interrelaterade. Utifrån frågeställningen hur samspelet mellan ÖP och 
RUP kan utgöra nyckeln till en fast dialog mellan kommunal och regional nivå pekar vi 
här på svårigheter med ”konsenusretoriken” i dagens RUP och lyfter fram goda 
planexempel på kommunal nivå. 
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RUP:arnas retorik och upplägg – ett hinder 
I kapitel 2 underströks att den regionala utvecklingspolitiken måste vara olika över landet – 
för att välfärden ska kunna bli så lika som möjligt i hela landet. I fallstudierna framträder en 
bild av att RUP speglar ”den nya verkligheten”, men utan att dra konsekvenser för sin 
region (se vidare kapitel 5 och 6). Omvärldsutmaningar översätts med andra ord inte vare 
sig i rumsliga konsekvenser eller i för regionen specifika närings- eller hållbarhetsstrategier.  

Vissa utvecklingsfrågor framträder som centrala. Mot bakgrund av ekonomins ökande 
internationalisering förordas en kunskapsdriven tillväxt och attraktiv urban miljö har en 
central roll för innovationssystem och som konkurrensmedel för att dra till sig kvalificerad 
arbetskraft. Samtliga regioner pekar ut sina urbana centra som tillgångar för regionen. 
Stadsmiljön ses både som en lokal angelägenhet och en faktor för regional och nationell 
tillväxt. Där ytterligare regionförstoring är ett medel är strategier för en trovärdig 
anpassning till klimathoten diffusa. Även kultur- och naturlandskapet som attraktionsfaktor 
och i förlängningen en ökad tillväxt i regionen är svår att översätta i konkreta 
handlingsinriktningar.  

1997 konstaterade NUTEK (R1997:11) i sin utvärdering av länsstrategierna bland annat att: 

o att genomförandet präglades av frivillighet och fromma förhoppningar; det angavs sällan 
vem som var ansvarig för vad och hur det skulle finansieras, 

o att de regionala resurserna var otillräckliga och splittrade på alltför många händer, vilket 
omöjliggjorde ett verkligt sektoröverskridande arbetssätt: man försökte förverkliga 
den ”stora regionalpolitikens” ambitioner med den ”lilla regionalpolitikens” resurser, 
samt 

o att det saknades riktlinjer för uppföljning och utvärdering.  

Utifrån fallstudierna kan vi konstatera att RUP:arna i mångt och mycket uppvisar liknande 
brister som NUTEK pekade ut för 12 år sedan. Projektledaren för en av Umeås fördjupningar 
uttryckte att ”det svåra upplevs inte vara att föra en diskussion kring vad som skall prioriteras i 
[RUP], svårigheten ligger istället i frågan kring vad som skall prioriteras bort, så att inte RUP blir ett 
dokument som det inte går att bedriva planering utifrån i och med att allt är möjligt”. De studerade 
RUP:arna tenderar att vara övergripande med en visionär och allmängiltig retorik som det är 
svårt att motsätta sig. Men därmed förlorar dokumentet också kraft. Uttalanden från Umeå 
kommuns sida som att ”RUP:en är inget dokument vi tittar i, men det är ju svårt att inte få 
träff…” bekräftar beskrivning av problematiken, att det finns alltid något avsnitt att hänvisa 
till oberoende av planeringsfråga. Detta tycks ha bidragit till att dokumentet blivit 
en ”hyllvärmare” än ett dokument som det går att bedriva planering utifrån. En tjänsteman 
på Umeås kommun menar vidare att ett viktigt syfte med RUP är att visa att utveckling inte 
kan ske som alla vill i RUP. Som RUP ser ut idag har den ett utslätande drag, vilket också 
innebär att RUP:en blir svag. Representanten föreslår att RUP skulle kunna bli mer 
polariserad. 

 
Positiva exempel på genomförandeinriktade kommunala dokument   
I den här studien har vi funnit ett flertal planer där kommunernas utvecklingsstrategier inte 
bara är en enkel summering av att kommunerna ”brutit ned” regionala mål och strategier 
utan där planerna lägger grund för ett genomförande – en grund för handlingskraft. Som 
exempel kan nämnas fördjupningen över Triangeln UMAS Medeon. Ett drygt år efter att 
planen antogs pågår detaljplanearbete i Medeonområdet som en direkt följd av 
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fördjupningen. Fördjupningen har också utgjort en katalysator för samarbete mellan 
forskning och näringsliv, dvs. frågor som kanske inte i första hand kan sägas vara rumsliga. 
En förklaring till handlingskraften är att en part varit drivande i både fördjupningsarbetet 
och detaljplanearbetet, och att fördjupningen i sina mål och riktlinjer gjorts 
genomförandeinriktad. Viktigt är också att Malmö genom sin fördjupning prickat in ett 
område som prioriteras i Skånes RUP, då planen är ett viktigt led i ambitionen av Malmö 
som kunskapsstad. Det finns därmed en uppenbar koppling mellan RUP-arbetet, 
översiktsplanen och det konkreta arbetet med att genomföra intentionerna.  

Också Norrtäljes utvecklingsplan har visat sig handlingsinriktad. Sedan antagandet 2004 har 
åtgärder kopplade till samtliga av planens åtta utvecklingsstrategier påbörjats. Planens 
åtgärdsinriktade format och den förankring som skedde genom dialogarbete i samband med 
planarbetet är en förklaring till handlingskraften. En anledning till planen är att det fanns en 
stark politisk inriktning mot att stärka Norrtälje som tätort. Till skillnad från Malmöfallet kan 
man dock inte se samma tydliga länkning mellan prioriteringar gjorda på regional och 
kommunal nivå. Norrtäljes plan har en högre ambition än vad RUFS förordar. RUFS 
prioriterar regionala kärnor - i ett band runt innerstaden – som är tänkta att fungera som en 
slags motvikt mot koncentrationen av arbetsplatser i Stockholms stad. 

Även en av Umeås planer visar trots ett tidigt skede en tydlig handlingsinriktning. 
Exempelvis finns redan ett genomförandeavtal för fördjupningen över universitets- och 
sjukhusområdet där parterna förbinder sig att finansiera en första etapp. 
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Kapitel 8 - Avslutande reflektioner och slutsatser  

I detta kapitel lyfter vi frågan om hur länken ÖP-RUP kan nyttjas för att skapa en plattform 
för strategisk utvecklingsplanering och för att utgöra grunden till en fast dialog mellan 
kommunal och regional nivå. Erfarenheterna, som vi diskuterat ovan, visar att det finns en 
stor flora av samarbeten mellan kommuner sinsemellan och mellan regionala organ och 
kommuner. Den mest framgångsrika samverkan är oftast avgränsad kring konkreta 
s.k. ’win-win’-projekt, medan ÖP-RUP samverkan haft lägre politiskt engagemang i många 
regioner. Omvänt vill vi hävda att det växande behovet av samarbete mot bakgrund av 
omvärldsutmaningarna behöver en tydlig plattform för att inte bli splittrat och oförankrat. 
ÖP-RUP bör kunna utvecklas till en sådan länkningsplattform, det kräver i sin tur ett 
målinriktat utvecklingsarbete om de mål som skisserats i kapitel 2 ska nås.  

Utvecklingsarbetet har två huvudfokus dels ett där ÖP-RUP är plattformen för ett legitimt 
företrädarskap i förhandlingar och samspel med staten, dels ett starkare rumsligt uttryck för 
frågor som rör tillväxt, hållbarhet och välfärdsfördelning. Den första frågan har utvecklats 
inom ramen för STOUT-programmet (se figur i kapitel 2). Den senare frågan har belysts dels 
vid uppföljningen av Dalametoden (Larsson, Ahlin) dels i NUTEKs studie ”kopplingen mellan 
kommunala översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram kan förväntas bli allt tydligare i takt 
med implementeringen av EU’s direktiv om rumslig utveckling (ESDP)” (NUTEK 2005a). 
Bedömningen kvarstår i uppföljningen 2007.  

I Gävleborgsexemplet har LUP utgjort en tydlig länk mellan RUP och ÖP. Också Region 
Västerbottens RUP-ansvarige menar att Gävleborgs arbetssätt är intressant, då han menar att 
alla inspel till högre administrativ nivå måste ske i ordningen lokalt - regionalt – statligt. 
Västerbotten som 2012 sätter igång en ny RUP-process, då förmodligen i en större region, 
lyfter också frågan om huruvida regionen kanske faktiskt bör syssla med fysisk planering. 

En avgörande faktorer är att utveckla vilken detaljeringsnivå som ÖP och RUP ska ha 
gentemot varandra för att vara intressanta på såväl kommunal som regional och nationell 
nivå. En annan fråga som belysts ovan är att för att processerna ska kunna hålla en hög grad 
av samtidighet måste de också närma sig i form och karaktär. En väg är att göra 
aktualiseringar både av ÖP och RUP. En annan väg är att arbeta med tillägg till och 
fördjupningar av ÖP som ett sätt att hålla kommunens utvecklingsstrategier uppdaterade.  

Iakttagelserna från fallstudierna, olika utvärderingar och projekterfarenheter visar att 
regional utvecklingspolitik idealt är framsprungen ur en dialog mellan kommunföreträdare 
och regionföreträdare – och som kan lägga grunden för ett fokuserat uppträdande mot 
statsmakterna. Samspelet mellan ÖP-RUP är då en nyckel till en fast och transparent dialog 
mellan kommunal och regional nivå och grunden för regionala utvecklingsstrategier som 
också genomförs. Vi ser det som väsentligt att den kommunala och praktiska erfarenheten 
och resurserna på kommunal nivå kan medverka till handlingskraft och partnerskap kring 
strategiska insatser inom ramen för utvecklingspolitiken. 
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För detta krävs: 

o En regional nivå som förmår lyfta fram de specifika utvecklingsförutsättningarna i de 
funktionella regioner i vilka den regionalt ansvariga aktören ingår och som kan lyfta 
fram genuint regionala intressen gentemot såväl statlig som kommunal nivå. Gentemot 
staten handlar det om att företräda regionen och gentemot kommunerna handlar det om 
att få mandat att driva frågor som gynnar den funktionella regionens utveckling. 

o En kommunal nivå som förmår avsätta resurser och driva långsiktiga utvecklingsfrågor - 
trots att kraven på budget i balans och kraven att upprätthålla välfärdssystemen vilar på 
kommunerna. Den stadga som med nödvändighet måste till för att säkra långsiktigheten 
i agerandet kräver att kommunerna i strategiska dokument arbetar med metoder som 
ligger översiktsplanearbetet nära men samtidigt har en bredd som motsvarar RUP. 

Rumslig RUP eller organisatorisk ÖP 
I de studerade kommunala planerna ser vi regionala dimensioner i de flesta kärnfrågor som 
planerna behandlar. I fokusgruppen i Skåne fördes ett resonemang om huruvida det behövs 
en bredare ÖP eller en mer rumslig RUP. Gruppen var överrens om att det strategiska, 
organisatoriska och ekonomiska tänkandet måste närma sig det rumsliga. Region Skåne 
föreslog en utveckling mot antingen en bredare ÖP med ett strategiskt utvecklingsfokus eller 
en RUP med en mer rumslig dimension. Strukturbild Skåne är ett första steg i riktningen mot 
en mer rumslig regional strategisk utvecklingsplanering. Ett annat exempel är Dalarnas 
forskningsråd som föreslår att Dalastrategin ska få en tydligare rumslig dimension för en bli 
starkare koppling mellan förvaltningar.  

Summerar vi dessa olika resonemang kan vi dra slutsatsen att en fokuserad 
utvecklingsstrategi för en funktionell region bygger på: 

o lokalt viktiga frågor satta i sitt regionala sammanhang och  
o prioriterade utifrån regional nytta, som  
o grund för hållbar utveckling byggd på de specifika näringslivsförutsättningar som ges av 

kommunala och regionala förutsättningar, som i sin tur 
o är starkt kopplade till regionens förutsättningar och rumsliga egenskaper. 
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