
 
 

 

 

Reglabs nätverk kring Fysisk planering – träff 8 nov 2017 

Onsdagen 8 november var det åter dags för nätverket kring de rumsliga perspektiven i regionernas 

planeringsarbete att träffas i Stockholm. Efter en inledande resumé av vad som avhandlades vid den 

förra träffen i maj var det dags för Lisbet Mellgren, SKL, att ge lite allmänna bilder av vad som är på 

gång på regionsfronten. Hon presenterade bland annat förordningen om regionalt tillväxtarbete och 

indelningskommitténs arbete med nya direktiv. Det betonades vilka komplexa demokratiska 

processer som den frågan har att hantera. 

Därefter fick deltagarna lyssna till Monica Sand från ArkDes som presenterade rapporten Snabba 

bostäder till varje pris: Vilket samhälle byggs och för vem? Hon uttryckte farhågor kring att det 

accelererande tempot i bostadsbyggandet som vi just nu upplever’ ska innebära att vi ger avkall på 

viktiga kvalitétsaspekter. 

Efter en stärkande lunch var det plats på scen för Tillväxtverket och Maria Gelin Axelsson som 
berättade om plattformen för hållbar stadsutveckling och regionernas roll i det arbetet. Hon följdes 
av kollegan Maria Engström som presenterade resultat från arbetet med regeringsuppdraget Stärkt 
lokal attraktionskraft. 

Resten av eftermiddagen ägnades åt bordsdialoger kring frågeställningar som dagen aktualiserat. 

Bland de tankar som framkom i dessa samtal kan nämnas … 

 Det finns stora behov av att skapa regionala målbilder, men det finns problem för framför allt 

mindre kommuner att relatera till regionala strategier, bland annat eftersom man har 

begränsade personella resurser och otillräcklig genomförandekapacitet. Här finns en viktig 

roll för regionen att spela som kunskapsbyggare, stödjare och samlande kraft. Det är en 

uppgift för regionens företrädare i det sammanhanget att se till att arbetet blir relevant och 

praktiskt tillämpbart för kommunerna.  

 

 Tillväxtverkets roll i sammanhanget diskuterades också och det kom fram olika typer av idéer 

och förslag. Till exempel efterlystes att regionala aktörer skulle erbjudas 

”kompetenscheckar” och att man istället för pilotutlysningar skulle arbeta med mer 

långsiktiga utvecklingsprojekt, gärna i samarbete med Reglab, Boverket och SKL. 

 

I den avslutande dialogen om nätverkets framtid underströks behovet av att träffas och diskutera 

gemensamma angelägenheter. Dock fattades inget beslut i frågan kring vilken form detta ska ske, 

utan det får framtiden utvisa. 

/Stig Roland Rask  


