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Västra Götaland –
ett Sverige i miniatyr

49 kommuner
4 kommunalförbund

Lokala arbetsmarknader



Vi bor spritt 

Vi jobbar mer koncentrerat

VG: 1,7 miljoner
GR: 1 miljon
Göteborg: 583 000
Dals Ed: 4 760



BHU
Beredningen för hållbar utveckling:
gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden i Västra Götaland.

Västgruppen:
Tjänstepersoner från kommunalförbunden och VGR

Kommunalförbund:
Ska ta tillvara medlemskommunernas intressen. 

Olika sakområden har olika samverkansformer ex

 Infrastruktur – kommunalförbunden är samlande.

VGR nätverk tjänstepersoner - KF, VGR, LST, TRV, VT 

 Kollektivtrafik - finns avtal om samverkansformer

 Fysisk planering - inga fasta former ännu

Samverkan mellan flera 
planeringsnivåer behövs



Re

Strukturbildsgrupp: 
referensgrupp, 
deltar i arbets-
grupper, underlags-
rapporter, 
informerar, dialog

Processledning VGR: 
driver och 
samordnar 

Styrgrupp

Regional fysisk/rumslig planering

Framtidsbild/Strukturbild

Arbetsgrupper

RUN ansvarig 
facknämnd

BHU
beredande

Förankring med 
kommuner och
olika nätverk

Sätts samman utefter behov och kompetens. 



 VG2020 (RUS) – Utveckla en regional framtidsbild som

- stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland 

- med målet att skapa en gemensam strukturbild som kan bidra till 
att stödja planeringsprocesser på olika nivåer

 RUS  2021-2030 – Regional fysisk planering

- Viktigt insatsområde för att knyta samman Västra Götaland. 
Samverkan behövs.

- Den regionala samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas 
för att bättre hantera långsiktiga utmaningar

- I detaljerad planering finns utmaningar i att hitta balansen för 
en hållbar markanvändning. Det ökar behovet av samverkan 
inom fysisk planering.

 Ny regional planering enligt plan- och bygglagen – när det 
finns förutsättningar

Därför arbetar VGR med regional fysisk och rumslig planering



Historik

2013 2016/17 2017

WS om VAD

Stötta KF

Schwung-gruppen Strukturbildsgruppen



Utveckla dialog kring fysiska 

planeringsfrågor

Behov av kunskapsunderlag

I vårt arbete vill vi tillsammans:

Tillsammans tar vi vara på varandras styrkor

Utveckla ökad förståelse 

kring Västra Götalands 

utmaningar och 

möjligheter

Enas om gemensamma

förhållningssätt för 

regional fysisk planering



För att få framdrift – något att samlas kring

Började ta fram kunskapsunderlag, bl a VG funktionella
geografi 

Stöttade kommunalförbunden (ej behov i GR) –
öka kompetensen och delregionala strukturbilder.



Fler aktiviteter

Få engagemang hos VGR politik och övriga RU

Diskuterade i strukturbildsgruppen mål – vilka och vems?

Strukturbildsgruppens arbetssätt och roller 

‒ Nya personer kommer in – innebär omtag

Jobbade med scenarier – diskussionen blev friare

‒ Ur detta arbete och efterföljande dialog med bl a kommunalförbundens nätverk, 
ringade vi in de områden som var viktigast att fokusera på inledningsvis



Utspridd lokalisering – ”landsbygden 
med mer liv”Koncentrerad lokalisering –

”Centraliserat”
”Tekniken löser inte 
allt”



Strukturer

• Befintlig ortstruktur 
(kunskapsbehov)

Tillgänglighet

• Infrastruktur

• Kollektivtrafik

• Bredband

Markanvändning

• Bebyggelselokalisering

• Intressekonflikter

• Energiförsörjning

Områden att fokusera på – efter dialog

Kunskapsbehov



Samverkan Länsstyrelsen/VGR



Vision
Det goda livet + Agenda 

2030 ger en bild av framtida 
önskvärt tillstånd

Regional utvecklingsstrategi

Övergripande inriktningsmål om 
vad som ska uppnås till 2030. 

Vindkraft

Intern samverkan Västra Götalandsregionen

Jordbruk/Livsmedel

Infrastruktur
Skog

Kollektivtrafik

Konkretisering för 
regional fysisk och rumslig 
planering och utveckling

Ex Serviceprogrammet/Platsutveckling (lokal nivå)

XXx



Intern samverkan REGIONAL UTVECKLING

Samhällsanalys, 
uppföljning &  

utveckling

Internationellt 
samarbete

Miljö

Folkhälsa

Infrastruktur
och bredband

Kollektivtrafik

Näringslivs-
utveckling

Mänskliga 
rättigheter

Forskning 
& innovation

Kompetens-
försörjning

Kultur



Samverkan ur ett kommunalt resp
kommununalförbunds perspektiv



Vårgårda 



Det ser enkelt ut, men det är mycket dialog och 
arbete bakom

• Det behövs en tydlig vilja att jobba med dessa frågor, inte ifrågasättas 
• Ett tydligt uppdrag behövs
• Någon ambassadör politiskt och i ledningen
• Tydliga samverkansverkansprocesser behövs!
• Det går att inspireras av andra regioner, men inte kopiera
• Komma vid rätt tillfälle, vilket vet man inte.  Ex regionplaneorgan
• Det är OK att känna sig som en ”papegoja” – uthållighet
• Dialoger tar tid
• Vi har fått jobba i flera spår parallellt

- förklara vad fysisk planering är och nytta för politik och
tjänstepersoner, internt och externt

- Innehållet i uppdraget – ta fram en framtidsbild
• I remissen som är ute nu  frågar vi om vilka samverkansformer 

som skulle behövas

Lärdomar




