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Samplanering Kronoberg

Regionens geografi

• 9 500 km²

• över 350 sjöar

• 78% av ytan är skog

• 201 500 invånare

• Växjö är centralort



Samplanering Kronoberg

https://we.tl/t-jbv7mIdvGM


Samplanering Kronoberg

Samplanering Kronoberg är ett samarbete inom strategisk rumslig planering 
mellan kommunerna i länet, Länsstyrelsen, Trafikverket Region Syd och 
Region Kronoberg, med Region Kronoberg som sammanhållande kraft.

Syftet är

att åstadkomma effektiva, samordnade och samverkande 
planeringsprocesser*, och 

att tillvarata den samlade kompetensen och undvika onödigt dubbelarbete.

* Regionala utvecklingsstrategin, trafikförsörjningsprogrammet, länstransportplanen och kommunernas översiktsplaner.
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Dialog

- Individuellt

- Helgrupp 

Beslut politik

- Beslutsunderlag

- Återremittering 

Övriga informationsinsatser:

- Stödmaterial

- Nyhetsbrev

- Film

Dialog

- Individuellt

- Helgrupp 

Dialog

- Individuellt

- Helgrupp

- Parvis 

Återrapportering politik:

- Regionala utvecklingsnämnden

Övriga insatser:

- Förtydligande underlag till dialog/information

- Projekt: Stationssamhället som regional resurs. 

Information & dialog:

- Kommunalt forum

- Kommunchefer



Fallgropar och framgångar



Exempel 1: 
Samplaneringsmodellen
Förklaring: 

Ta fram en bestående plattform för samplanering; 
arbete- och mötesformer, gemensamma 
planeringsunderlag och webbaserade verktyg.

Utmaning: Abstrakt och sökande process utan facit.

Framgång: Arbetet med prototyperna.

Fallgrop: Abstrakt arbete är svårt att kommunicera 
på hemmaplan.

Lärande: Prototyper och flerstegsraket tydliggjorde 
arbetet.



Exempel 2:
Fokusering på 
tjänstepersoner
Förklaring: Projektets målgrupp var tjänstepersoner 
inom strategisk rumslig planering i länet; samhälls-
och infrastrukturplanering, näringslivsutveckling, 
landsbygdsutveckling, kultur osv. 

Utmaning: Intern förankring i respektive 
organisation.

Fallgrop: Bristande intern förankring bidrog till 
försening.

Framgång: Fler hängrännor internt i 
organisationerna. Innebörden av arbetet hann 
konkretiseras och processen hade riskerat att fasta 
alt. stoppas. 

Lärande: Våga köra på och samtidigt låta processen 
ta tid.



Exempel 3: 
Gemensamt språk
Förklaring: Ett gemensamt språk och definitioner av 
olika begrepp är viktigt för att undvika missförstånd. 

Utmaning: Vaga begrepp, använder begrepp olika 
kopplat till kompetensområde, utgår från olika 
geografiska nivåer.

Fallgrop: ”Släcka bränder” blev viktigare och 
ordlistan färdigställdes aldrig.

Lärande: Skulle avsatt mer tid till detta för att ökad 
tydlighet. 



Exempel 4:
Konkretisering av Gröna 
Kronoberg
Förklaring: Utforska begreppen i Gröna Kronoberg 
och vad de innebär för den rumsliga strukturen i 
länet. 

Utmaning: På ett övergripande plan är vi överens 
många gånger, t.ex. att vi alla gynnas av att 
komplettera varandra, hållbart resursutnyttjande osv. 
Men när vi börjar dyka djupare ner i begreppen, så 
blir det lite svårare – vad menas egentligen med att 
vi är komplementära, cirkulära och sammanhållna i 
vårt län?

Fallgrop: Mycket tid lades på att förklara begreppen.

Framgång: Koppla begreppet till karta och rumslig 
struktur. 

Lärande: Svåra begrepp som inte kändes relevanta. 
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Frågor



Tack för oss!

Kontaktuppgifter:

Camilla.ottosson@kronoberg.se

Jenny.froberg@kronoberg.se
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