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Tema: Processer för samspel, dialog och förankring 

Både politiker och tjänstemän är 
ytterst viktiga att ha med i hela planprocessen. 

– Vi var hos våra politiker sju gånger för formella beslut om vår 
regionala utvecklingsplan, och hos politiker i varje kommun 
flera gånger under processen. Vår slutsats är att man måste 
lägga lika mycket krut på att få med politiker som tjänstemän. 

Det menade Katarina Fehler och Börje Wredén från 
Stockholms läns landsting som var först ut att dela med sig av 
sina erfarenheter på Reglabs andra seminarium i serien Fysik 
planering. 
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Processer för samspel, dialog och förankring var temat för 
seminariet på Carlhälls gård på Långholmen i Stockholm. 
Intresset och engagemanget var stort då erfarenheter, både 
goda och mindre bra, delades och diskuterades av de trettio 
deltagarna. Utgångspunkten var exempel från 
planeringsprocesser i fyra regioner; Stockholm, Örebro, 
Dalarna och Östsam. 

Stockholm – fokus på mervärde 

Planeringsprocessen i Stockholm har flera stora utmaningar. 
Olikheter i storlek och struktur mellan de 26 kommunerna 
ställer krav på förankringen. 

– Vi har fokus på nytta och mervärde, inte på konsensus, då 
blir det lättare att kommunicera och få med alla. Vi strävar 
också efter en tydlig målstruktur och arbetar hela tiden med 
systematisk uppföljning, sa Katarina Fehler och Börje Wredén. 

– I dag pratar man mycket om ”storytelling”, om det som är 
historia, man kan vända det och tänka framåt och långsiktigt 
och berätta vad som kommer att vara med i de RUP:ar som 
kommer längre fram. Det underlättar också förankringen.

 

Örebro – verklighet, inte önsketänkande 

– Jag åkte runt i kommunerna och presenterade underlag och 
analys till vår RÖP, sa Fredrik Eliasson från Örebro läns 
landsting. 

– På de flesta håll handlade mest om att hålla i hatten, det 
blev livliga diskussioner kring förslagen jag presenterade. Och 
långt fler än de på remisslistan hade åsikter. 

Örebro valde att lägga mycket resurser på analysarbetet. 
Tanken var att planeringen måste utgå från hur verkligheten 
ser ut, inte bara från ett önsketänkande om hur den bör vara. 

– Om många av regionens invånare vill bo i Örebro stad 
måste vi ha en beredskap för att bygga just där, och inte 
önska oss att människor ska välja andra platser, som kanske 
skulle skapat en större regional balans i 
befolkningsutvecklingen, sa Fredrik Eliasson. 

http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2011/09/FysP-nov2.jpg


Dalarna – visualisering och arbete underifrån 

– För att få till en bra planeringsprocess har vi har försökt att 
angripa den svaga länken, den mellan regional och lokal nivå, 
berättade Göran Grundström från region Dalarna. 

– Vi har drivit ett projekt, Dalametoden, för att stärka 
sambanden i utvecklingsarbetet. I projektet ingår flera 
arbetssätt och metoder, en är visualisering. Genom 
visualisering i bilder och diagram kan man åskådliggöra fakta 
och förutsättningar. 

– Vi gjorde till exempel en livsstilsenkät för hela regionen, 
fortsatte Göran Grundström. Genom den fick vi bland annat en 
bild över upplevd otrygghet och för första gången såg vi ett 
mönster som täckte alla kommuner. Det blev en bra 
förutsättning för dialog mellan kommunerna och för att börja 
analysera gemensamma frågor tillsammans. 

Linköping och Norrköping – gemensam översiktsplan 

Processen med en gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping startade i en regionalekonomisk analys gjord av en 
utomstående konsult. I den bedömdes potentialen för den 
ekonomiska utvecklingen vid en ökad integration av de två LA-
områdena. 

– Det var intressant att ta avstamp i en kvalificerad extern 
bedömning. Det blev lättare och mindre laddat för alla parter 
att komma med synpunkter, menade Jan Eklund från 
Norrköpings kommun och Mats Helander från 
Regionförbundet Östsam. 

Tjänstemän från båda kommunerna bildade en gemensam 
arbetsgrupp. 

– Visst finns en rivalitet mellan städerna, men den håller på att 
mjukas upp. För att inte fastna i den valde vi att ta bort vissa 
frågor från agendan, till exempel flygplatsfrågan och hur vi 
skulle förhålla oss till landsbygden. 

 


