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Ord från ordförande

Ytterligare ett år har gått och ytterligare ett års underbart trevliga plandagar har passerat. Därför 
vill jag passa på att ge en kort tillbakablick på verksamhetsåret, ge några ord kring vad som kanske 
kan bli intressanta planeringsfrågor att följa framöver samt lite information om nästa års plandagar.

I tillbakablicken vill jag börja med att tacka alla som deltog i årets plandagar i Ystad och gjorde 
dem lika lyckade och trevliga som alltid. Vi var drygt 50 konferensdeltagare som intresserat tog 
del av både vad värdkommunen hade att erbjuda och alla de föredrag som hölls. Som vanligt 
blev det även tid för intressanta diskussioner med kollegor från olika delar av landet. Läs mer om 
plandagarna i denna tidning.

Jag vill även passa på att tacka följande personer, som vid årsmötet slutade sina uppdrag i fören-
ingen; Monika Nilsson, Ekerö kommun, för allt det arbete hon utfört i styrelsen samt Jan Åsberg, 
Eksjö kommun, tillsammans med Maine Westin, Hofors kommun, för allt arbete de lagt ned på 
föreningens revisionsarbete. Samtidigt hälsar vi deras ersättare; Karin Svensson, Ronneby kom-
mun, Lars-Erik Englund, Malmö kommun och Britt-Marie Andersson, Flens kommun, välkomna 
till sina respektive uppdrag. 

Det år som gått sedan plandagarna i Umeå 2010 inleddes för styrelsen med redaktionellt arbete 
så att det första exemplaret av tidningen Planeraren kunde skickas ut till alla medlemmar och 
konferensdeltagare i slutet av september. Kort därefter träffades styrelsen i Stockholm för ett 
styrelsemöte, som blev startskottet för ungefär ett halvårs arbete med att sy ihop programmet och 
det praktiska inför årets plandagar.

Om vi ska titta mot framtiden kan bl.a. tillämpningen av den nya planprocessen, hanteringen av 
planbesked, utformningen av nya översiktsplaner samt fortsatt LIS-arbete, med dispenser och 
upphävanden grundade på dessa, komma att bli några av de frågor som blir intressanta att följa 
inom planering och stadsbyggande.

Med detta sagt vill styrelsen påminna om att vi tacksamt tar emot förslag på föredragsämnen till 
kommande plandagar. Ett enkelt mejl till undertecknad eller någon annan i styrelsen fungerar 
kanonbra! 

Nästa års konferens kommer att hållas i Avesta, som är min hemkommun sedan tio år tillbaka. 
Några pärlor att googla till dess kan vara; en av Sveriges två byggnader ritade av Alvar Aalto, 
Koppardalen med bl.a. Verket och Avesta art, Klosterskolan, projekt Lilla torget och den gamla 
stadsdelen, Gamla byn. Hela styrelsen hoppas verkligen att vi ses nästa år!

  Peter Granqvist 
  Ordförande SPR
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Denna tidning ges ut 
av Sveriges Planerares 
Riksförbund (SPR) och 
skickas till Dig som är 
medlem eller deltog på 
årets Plandagar.

SPR är ett förbund för 
planerare i kommu-
nal, statlig och privat 
tjänst. Förbundet är en 
yrkes- och intresseor-
ganisation med uppgift 
att bland annat bidra 
till medlemmarnas 
teoretiska och praktiska 
fortbildning.

Årligen anordnas 
Plandagar, där skickliga 
föredragshållare tar upp 
aktuella frågor inom 
samhällsplanering. Vid 
Plandagarna knyts sam-
tidigt personliga kon-
takter mellan kollegor 
över hela landet. Plan-
dagarna flyttar varje år 
till en ny plats. Ett bra 
sätt att se Sverige!

Medlemsavgift: 100 kr/
år.

För att bli medlem kon-
taktar du föreningens 
kassör eller går in på 
hemsidan.

Kontakt:
SPR 
c/o Kassör Inger Holm 
Plan, bygg och Lantm. 
541 83 Skövde 
tel: 0500-498051 
inger.holm@skovde.se
www. planerare.se 
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Kommunstyrelsens ordförande Kris-
tina Jönsson hälsade alla välkomna till 
Ystad och berättade lite om sig själv 
och sin bakgrund.

Ystad har ca 28000 invånare varav ca 
17000 bor i Ystad. Kommunen strävar 
efter att vara 30000 invånare 2015. Sta-
den bildades på 11000-talet men smugg-
lare byggde den ”moderna” staden under 
1800-talet. Ystad har många byggnader 
bevarade från 1950-60-talen. 

Hamnen ligger centralt, vilket gör att det 
inte finns många bostäder vid havet. Idag 
strävar man efter att flytta staden närmare 
havet. Hamnen och järnvägen skapar barri-
äreffekter för staden expansion mot havet.

Ombyggnaden av hamnområdet har ska-
pat mycket debatt eftersom den är viktig 
för staden och utgör Sveriges 3:e största 
passagerarhamn. 1,2 miljoner passagerare 
passerar hamnen årligen till Bornholm. 
Många danskar bosätter bosätter sig i 
Skåne, men dessa betalar ingen kommu-
nal skatt.  Kommunen är en av landets 
tätaste vad gäller vindkraft. Idag finns 
30 verk och lika många väntas byggas. En 
stor företagsetablering (EVP) är på gång. 
Detta vindkraftsföretag innebär ca 300 
nya arbetstillfällen. Kristina redovisade ett 
antal nycklar för Ystad: infrastruktur – 1 
timme till Malmö, enorm utveckling av 
tågtrafiken, satsning på engelska från åk 
1, utbyggnad av optofiber till mindre orter.

Kristina berättade att kommunen äger en 

kyrka (klostret), vilket är högst ovanligt. 
Enligt en rapport från Svensk Handel om 
besöksnäringen i Sverige ligger Ystad på 
25:e plats av Sveriges kommuner. 

Sandhammarens strand sydöst om Ystad 
har röstats till Sveriges vackraste strand. 
Sanderosionen från havet är ett stort pro-
blem. Det är inte rimligt att kommunen 
själv ska bekosta hela detta naturfenomen. 
Kommunen har avsatt 10 miljoner till 
strandfyllningsåtgärder. Ystad ligger på 118 
plats enligt Svenskt Näringslivs enkätun-
dersökning om det lokala företagsklima-
tet. Kommunen är inte nöjd med denna 

Välkommen till Ystad

Kristina Jönsson  är kommunalråd i  
Ystads kommun

placering. Ystad har många 55+ boende 
inom kommunen, vilket måste beaktas 
i planeringen. Utpendlingen är större än 
inpendlingen. Stora investeringar i infra-
strukturen behövs de kommande åren, 
250 miljoner bara för vatten och avlopp. 
Handboll är stort i Ystad med två elitlag. 
Dagligvaruhandeln är levande i stadens 
centrum. Man för diskussioner med grann-
kommunerna Simrishamn och Tomelilla 
om en kommunsammanslagning. 

Tillsammans skulle man vara ca 70000 
invånare och bli en motvikt mot Malmö-
regionen och västra Skåne.

Foto Ystads kommun

Text: Jonas Olsson
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Text: Inger Holm

Projektet delfinansieras av EU:s struktur-
fonder. 

Inom projektet har ett antal rapporter 
tagits fram, bl.a. 

Att bo och arbeta i Skåne, 

Strukturbild för Skåne, 

Öresundsregionen i ögonhöjd och 

Bytespunkten som mötesplats i Skåne.

Inger  Sellers 
samhällsplanerare  Region Skåne

Regional utveckling i 
Skåne

Visionsverkstad i  Ystad 

Inger redovisade att Strukturbild för 
Skåne startades 2005 som ett projekt 
under Region Skåne. Projektet ska 
belysa samspelet mellan bebyggelse-
struktur, infrastruktur och grönst-
ruktur. 

I det regionala utvecklingsprogrammet 
för Skåne finns flera mål och åtgärder 
med direkt koppling till ett arbete för en 
samsyn kring regional utveckling, fysisk 
planering och kommunernas översikts-
planer. Projektet är ett sätt att arbeta 
vidare med och konkretisera det regionala 
utvecklingsprogrammet för Skåne. 

Arbetet kan också fungera som ett under-
lag till nästa utvecklingsprogram och vara 
en hjälp i arbetet med att överbrygga glap-
pet mellan kommunernas översiktsplaner 
och det regionala utvecklingsprogrammet. 

•	 Tydlighet	och	profilering

•	 Koordinera	och	effektivisera	processer

•	 Tydligt	kundtänk

•	 Planera	både	för	små	och	stora	bolag

•	 Förstå	olika	preferenser	och	behov	vid	
lokalisering

•	 Platsens	betydelse

•	 Attrahera	människor	för	att	locka	företag

•	 Utvecklad	tillgänglighet

•	 Stärkt	regional	samverkan

Nyckelfaktorer för projektet
Vi har druckit kaffe i 30 år. Dags att 
göra något nu. Ta med inspiration i 
arbetet med visioner. Hämta inspira-
tion från Berlin.

Ulf har arbetet 18 år som arkitekt i Berlin. 
I Berlin ritade han 2 500 bostäder. Att vara 
arkitekt i Berlin är ett annat ansvar än i Sve-
rige. eftersom arkitektens åtagande i pro-
jektet är större. Ulf arbetar nu 60 % som 
stadsarkitekt i Ystads kommun, där han 
arbetar med kommunens visionsarbete. 

Ulf Karmebäck vill mycket med Ystad 
men det finns många frågor som måste 
besvaras. 

Hur ska Ystad växa som stad?  

Är Ystad handelsstad eller kunskapsstad?

 I Ystad behövs bostäder, men vilka?

 Hur skall kommunen gå vidare?

Hur ska helheten sys ihop? 

Ulf arbetar som kommunens visionär nära 
politikerna och näringslivet.  Som inflyt-

tare ska man känna sig välkommen. Flyt-
tar du till Ystad flyttar du till Framtiden.  
Ystad är en destination, därför behövs 
fler konferenslokaler. I Ystad har ingen 
kontroll på landet runt staden. 

Stadspulsen finns i Ystad.  Havet är alltid 
närvarande. Lägg ett nytt bad vid havet. 
Bygg inte bort siluetter. Det gäller att fylla 
”industristaden” med innehåll. Betrakta 
Ystad från  distans.

Vilka kontakter finns?  

Hur visar vi upp staden? 

Hur ska vi i Ystad sätta ihop en liten 
grupp? Frågor att ställa är: 

Vad är Ystad bra på? 

Vad kan vi? 

Vad ska vi vänta på? 

Ska vi vänta tills vi vet vad vi vill? 

Måste ta till sig nya idéer.

Ystad har byggt en modell över staden i 

Text: ElsieMarie Sjögren

skala 12 500. Ystad tar många beslut utan 
att ett långsiktigt strategiskt tänkande. 
Det måste vara någon som håller ihop 
helheten. Det är bra att diskutera utifrån 
en modell.  Undersöka hur rör man sig i 
staden. Lägg ut stråk hur folk rör sig. Ex. 
Ystadsborna går Östergatan och vänder 
innan Österportstorg. Bygg bostäder där 
och knyt ihop med badet vid havet. 

Tänk 400 år framåt i tiden. Låt staden 
växa inåt på övergivna områden. Lägg inte 
ut villamattor på jordbruksmark. Sverige 
kommer att få många klimatflyktingar i 
framtiden. Vi behöver då jordbruksmark 
att odla på. 

Ta vara på naturens fyra element. För 
att utvecklas behöver vi titta framåt och 
bakåt. Vad gör vi med de timmar vi inte 
sover och äter?

Att arbeta med visioner är ett mycket 
intressant arbetssätt. Det gäller att inte gå 
något partis vägar. 

Slutklämmen är att Ystad behöver en 
strategisk planerare

Ulf Karmebäck  
Stadsarkitekt,   Ystad kommun

Bildkälla Ystads kommun Bildkälla Region SkåneBildkälla Ystads kommun
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Olagliga 
och otydliga 
planbestämmelser

Många detaljplaner i Sverige innehål-
ler olagliga och otydliga planbestäm-
melser. Felaktiga bestämmelser kan 
medföra, bristande myndighetsutöv-
ning, svårigheter att tolka detaljpla-
nens bestämmelser samt medföra 
stora ekonomiska åtaganden. 

Eidar Lindgren och Carl Caesar har under-
sökt hur planbestämmelser utformas i nya 
detaljplaner. Sammanlagt har de studerat 
390 detaljplaner i 25 kommuner. Ca 30 
% av detaljplanerna saknar lagstöd, 39% 
hade otydliga planbestämmelser. Ca 55 
% ansågs antingen sakna lagstöd eller vara 
otydliga.

Vad en detaljplan får reglera framgår av 
4 kap i nya PBL. Bestämmelser skall vara 
tydliga. Endast plankartan med bestäm-
melser är juridiskt bindande. Vanliga fel 
som förekommer är hänvisning till andra 
myndigheters beslut eller konsultationer 
med andra myndigheter eller expertis av 
olika slag eller hänvisning till annan lag-
stiftning. Ägande- och upplåtelseformer 

Nyheter i Plan och bygglagen 

-	Markreservat,	 elektroniska	 kommuni-
kationsnät	går	att	reglera	enligt	4	kap	6§	

-	Olika	 huvudmannaskap	 på	 olika	 all-
männa	platser	4	kap	7§

-	Byggande	minsta	omfattning	4	kap	11§

-	 Skyddsåtgärder	 att	motverka	 förore-
ningar	 och	 olyckor	 kan	 regleras	 enligt	
4	kap	12§

-	Villkor	om	att	bygglov	inte	får	ges	förrän	
skydds	 och	 säkerhetsåtgärder	 vidtagits	
på	tomten	4	kap	12§

-	Största	minsta	storlek	på	tomter	4	kap	
18§

-	Fastighetsindelningen	kan	regleras	en-
ligt	4	kap	18§.	Antal	tomter	går	dock	inte	
längre	att	reglera.Utökade		regleringsmöj-
ligheter	i	detaljplaner	när	fastighetsplaner	
upphör.

.....samråd	ska	hållas	med	antikvariskt	expertis

....	alléträd	skall	finnas	och	ägas	av	kommunen

....gestaltningsprogram	skall	upprättas	för	respektive	kvarter	i	samråd	med		byggnadsnämnden

...	utformas	som	byggnadsnämnden	prövar	lämpligt

....endast	xx	typ	av	tvättmedel	får	användas

....endast	xx	djur	får	hållas

Film, filmturism har vuxit starkt i 
Ystad och blivit en allt viktigare del i 
Ystads näringsliv. Genom Henning 
Mankells böcker om Kurt Wallander 
har ett intresse skapats kring Ystad 
att besöka de platser som omnämns 
i böckerna.

Kurt Wallander föddes som en romanfigur 
den 20 maj 1989 genom Henning Mankell. 
Efter Palmemordet förändrades Sverige, 
och Henning Mankell fick inspiration till 
att skriva en deckarserie om romanfiguren 
Kurt Wallander. Han fann att Ystad var 
en bra plats att förlägga deckarserien till 
eftersom det finns en gammal stadskärna 
med en internationell prägel.

År 1991 publicerades ”Mördare utan 
ansikte” som översattes till 40 språk och 
gav Henning Mankell ett internationellt 
genombrott. År 1992 kom de första Wal-
landerturisterna till Ystad. Successivt insåg 
Ystads kommun att det fanns ett växande 
intresse som gick att utveckla för besöks-
näringen i kommunen. Turistbyrån gav ut 
en enkel karta med Wallanderplatser. Det 
blev från början en enkel broschyr som 
idag har vuxit till 24 sidor.  Det går att hyra 
lägenheter på Wallanders Mariagatan mm.

De första Wallanderfilmerna baserat på 
böckerna spelades in med Rolf Lassgård i 
huvudrollen i Trollhättan. År 2004 flyt-
tades filminspelningen till Ystad. Henning 
Mankell ville gärna ha Krister Henriksson 
i huvudrollen. Henning Mankell skrev 
synopsis till 13 filmer, varav tre gjordes för 
bio och resterande var tv-produktioner. 
Mellan år 2004-2006 producerades den 
första serien Wallanderfilmer i Ystad. 
Ytterligare 13 filmer har senare spelats 
in i Ystad mellan 2008-2009. Även en 
engelsk version med Kenneth Branagh i 
huvudrollen har spelats in i Ystad 2007-
2009 baserad på Mankells böcker.

Wallanderfilmerna med kringarrang-
emang har successivt vuxit och fått en allt 
större betydelse för Ystad. Här följer ett 
axplock av olika aktiviteter som anordnas :

Filmevenemang befinna sig mitt i en 
filminspelning, filmcentrum för besökare, 
beskåda filmer, rekvisita, åka guidade 
Wallanderturer mot  kända adresser, Wal-
lander i landskapet - se kända Wallander-
platser utanför Ystad, guidade turer på 
mobilen, barnmysterier -gåtor i staden, 
stor filmvisning på natten, deckarfilmfes-
tival, statistgala mm.

Medvetna och 
framgångsrika satsningar 
på filmindustrin och 
besöksnäringen

Text: Mats Sandqvist

går inte att reglera. Det finns inget stöd 
i detaljplan att införa planbestämmelser 
som kräver utredningar/undersökningar 
samråd efter planens antagande. Ofta 
förekommer hänvisning till gestaltnings-
program vilket medger en viss otydlighet 
om vad som gäller. 

När inte PBL räcker till för att reglera mil-
jön, kan i stället genomförandeavtal eller 
markanvisninggsavtal användas. 

Kommunen får inte använda planmono-
polet till tvinga fram prestationer utöver 
vad lagstiftningen tillåter från privat 
exploatör. 

Den som äger en fastighet har rätt att 
bebygga den i enlighet med planens 
intentioner. Det får därför inte finnas 
planbestämmelser med villkor som för-
svårar fastighetsägarens möjligheter att 
ta byggrätterna i anspråk under planens 
genomförandetid. Bestämmer som saknar 
stöd i PBL, sk nullitet kan upphävas. Det 
finns dock inga möjligheter att bestraffa 
kommuner som antar detaljplaner med 

olagliga planbestämmelser.

-	Mer/bättre	utbildning	för	planhandläggare

-	Möjligheter	för	staten	att	överpröva	planer	
som	innehåller	felaktiga	planbestämmelser

-	Mer	kännbara	sanktioner	vid	felaktigheter

 

Filmserien med Krister Henriksson i huvudrollen (ej baserade på böckerna)

Säsong	1

Innan	frosten	(2005)	·	Byfånen	(2005)	·	Bröderna	(2005)	·	Mörkret	(2005)	·	Afrikanen	(2005)	·	Mastermind	(2005)	·	Den	svaga	punkten	(2006)	
·	Fotografen	(2006)	·	Täckmanteln	(2006)	·	Luftslottet	(2006)	·	Blodsband	(2006)	·	Jokern	(2006)	·	Hemligheten	(2006)	·

Säsong	2

Hämnden	(2009)	·	Skulden	(2009)	·	Kuriren	(2009)	·	Tjuven	(2009)	·	Cellisten	(2009)	·	Prästen	(2009)	·	Läckan	(2009)	·	Skytten	(2009)	·	
Dödsängeln	(2010)	·	Vålnaden	(2010)	·	Arvet	(2010)	·	Indrivaren	(2010)	·	Vittnet	(2010)

Filmer/tv-serier baserade på böckerna med Kenneth Branagh i huvudrollen

Sidetracked	(2008)	·	Firewall	(2008)	·	One	Step	Behind	(2008)	·	Faceless	Killers	(2010)	·	The	Man	Who	Smiled	(2010)	·	The	Fifth	Woman	(2010)

Eidar Lindgren och Carl Caesar, KTH Stockholm

Itta Johansson, Ystads kommun

Text: Mats Sandqvist

Filmer/tv-serier inspelade i YstadExempel på olagliga eller otydliga planbestämmelser : Förslag till förbättringsåtgärder :

Bildkälla Internet

Bildkälla Ystad kommun
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Vindkraftsutredning i fjällvärlden

Gällivare och Jokkmokks kommun har 
med stöd från Boverket genomfört två 
vindkraftutredningar.  En inom Gällivare 
kommun och en som omfattar gränsom-
rådet mellan de båda kommunerna med 
särskild inriktning kring Suorvadammen 
i Stora Sjöfallet.

Gällivare är till ytan en stor kommun. I 
södra Sverige skulle motsvarande mark-
område sträcka sig från kust till kust och 
täcka ca 20-25 kommuner. Här råder 
starka bevarandeintressen. Fjällvärden 
omfattas till stor del av riksintresse enligt 
Miljöbalken 4 kap. 5§ sk obrutet fjäll där 
inga exploateringar får ske. Kommunen 
har två stora nationalparker och stora 
arealer täcks av fjällnära urskogar som är 
skyddade genom naturreservat. Samtliga 
naturreservat omfattas dessutom av Na-
tura 2000.

I praktiken är nästan 70 % av kommunens 
yta skyddad från exploateringsföretag 
genom markreglerade bestämmelser! Ren-
skötsel bedrivs inom hela utredningsom-
rådet och betydande markområden utgör 
riksintresse för rennäringen. I Gällivare 
finns 6 samebyar som bedriver renskötsel 

från kust till fjäll beroende på årstid och 
tillgång till bete. Samtidigt finns goda 
vindförhållanden på de högre partierna 
inom skogslandet. Detta har inneburit 
att 8 områden redovisas som riksintresse 
för vindbruk. Samtliga av dessa områden 
ligger inom naturreservat.  

Planeringsorganisationen har bestått av en 
styrgrupp från de båda kommunerna och 
en arbetsgrupp med tjänstemän från kom-
munerna samt konsulter. För att kunna 
bedriva ett effektivt utredningsarbete 
under begränsad tid har arbetet bedrivits 
genom varvplanering. 

Först valdes 37 st utredningsområden ut 
för vidare analyser. Genom hela processen 
har samråd hållits med motstående mark-
användningsintressen, som rennäringen, 
luftfarten, försvaret, naturvården mm. När 
motståndet mot vindkraftetableringar be-
dömdes bli stort, valdes 22 områden bort 
och 15 områden utreddes vidare i varv 2. 

Kvarstående områden utreddes då djupare 
med betoning på landskapsbildanalyser, 
påverkan och konsekvenser för rennäring, 
naturvård, försvaret och luftfarten.  Även 
de bortvalda områdena redovisas i rap-
porten eftersom det är ganska troligt att 
vindkraftsintressenter kan komma att visa 
intresse för dessa områden i framtiden. I 
rapporten motiveras varför dessa områden 
har valts bort.

Särskilt stor hänsyn har tagits till rennä-
ringen. En underkonsult från samernas 
Riksförbund har engagerats som har haft 
kontakt med samtliga samebyar. 

Rapporten har sedan skickats ut på 
samråd. Därefter har ytterliga några 
utredningsområden valts bort i den slut-
liga sammanställningen inför antagandet.  
Arbetsmetoden har varit tidsbesparande 

eftersom utredningsinsatsen successivt 
har fördjupats i de områden där markan-
vändningskonflikterna kan hanteras på 
ett bra sätt. 

Ett utredningsområde av särskilt intresse 
utgör området kring Suorvadammen. 
Området omges av flertalet nationalparker 
och angränsar till Laponia som är upptaget 
på UNESCO;s världsarvslista.  

Området kring Suorvadammen är tidigare 
kraftigt påverkat av vattenkraftutbygg-
naden. Område låg tidigare inom Stora 
Sjöfallets nationalpark med lyftes ut från 

rådet. För att kunna bedöma påverkan, ef-
fekt och konsekvenser på landskapsbilden, 
har landskapsbildsanalyser genomförts 
i form av fotomontage och siktanalyser. 
Kungsleden passerar genom området. Det 
bedömdes därför som särskilt viktigt att 
bedöma hur vandrare längs Kungsleden 
söderut kommer att uppfatta situationen 
om vindkraft etableras i Suorvadammen. 

För att kunna göra realistiska fotomontage 
har en tredimensionell datamodell tagits 
fram i ARCGIS 3d Analyst. Samtidigt har 
GPS används med lagrade koordinater 
med tänkta fotopunkter på två ställen 
längs Kungsleden. Fotopunkter har valts 
1km respektive 2 km norr om Vakkotavare 
STF.s stuga. Fältbesök, fotografering på 
rätt plats, tillsammans med datamodell 
har använts. Bild från GIS-modellen och 
fotografierna överlagras i Photoshop. Bilder 
av vindkraftverk klipps och passas in.  Ett 
fotomontage skapas. 

Efter de mer djupgående analyserna av 
de kvarvarande utredningsområden sam-
manställdes materialet i ett förslag till 
vindkraftsutredning. 

 Utifrån genomförda studier, analyser och 
samråd m.m. rekommenderades slutligen 
ett visst antal områden som lämpliga för 
vindbruk. --Vindkraftsutredningen i Gäl-
livare har godkänts av kommunstyrelsen.  
Resultatet av utredningen skall arbetas i i 
kommunens översiktsplan. Arbetet med 
översiktsplan startas 2012.

Fotomontage vindkraftverk i Suorvajaure. Fotopunten belägen längs Kungsleden 1 km norr om STF:s stuga i Vakotavare. 
Foto/fotomotage Frida Eriksson och Mats Sandqvist MAF Arkitektkontor AB

Motsvarande fotomontage längs Kungsleden 2 km norr om STF:s stuga i Vakotavare. 

PROJEKTSTART PROJEKTSLUT

Utredning av 
förutsättningar

Val av 
utredningsområden

(urval 1)

Analys

Tidiga samråd

Utkast till 
vindkraftsutredning

Komplettering av 
förutsättningar

Fördjupade 
analyser

Kompletterande 
samråd

Urval 2

Förslag till 
vindkraftsutredning

SAMRÅDSUTSKICK

Komplettering/bearbetning 
efter inkomna synpunkter

Urval 3
Rekommendationer

Beslut

Antagen 
vindkraftsutredning

Text: Mats Sandqvist

Suorvadammen angränsar till Laponia, som har utsetts till världsarv av FN organet UNESCO och är därmed ett av fyra 
världsarv som representerar ursprungsbefolkningen landskap. Platsen är starkt påverkad av tidigare vattenkraftsutbyggnad. 
Mycket goda vindförhållanden, bland det bästa i landet. Utbyggd infrastruktur, starka intressen att bygga ut vindkraft i 
området. Detta sammantaget gör att det blir svåra avvägningar mellan vindbruk och övriga allmänna intressen i området.

parken 1920 då vattendraget uppdämdes. 
Här vill två större vindkraftbolag etablera 
vindkraft pga mycket goda vindförhållan-
den och en redan utbyggd infrastuktur. 

Ett mindre vindkraftverk är uppfört som 
bekräftar den goda vindpotentialen i om-Varvplanering- utredningsinsatserna sätts in vid rätt tillfället, viket sparar arbetstid

Siktanalyser utfört i ARCGis 3 d Ana-
lyst. Vindkraftverk 150 m h. Grön 
linje då ser man dem.
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Den mänskliga 
dimensionen i 
stadsplaneringen

Utgångspunkten för David Sims 
grundsyn är intresset för människor 
och arkitekten Jan Gehls forsknings-
arbete kring människan och hur 
människor fungerar. Jan Gehls ar-
bete resulterade bland annat i boken 
”Livet mellan husen” som kom ut 
för ca 40 år sedan.

Vilken stad vill vi ha? 

Dagens stadsplanering tar inte så ofta 
hänsyn till hur människor fungerar utan 
tenderar till att bli en form av helikop-

terplanering – med inriktning på huset, 
parkeringen eller trafiklösningen utan att 
synliggöra människan i planeringsproces-
sen. Är vi fortfarande kvar i 1960-talets 
planering med stora skalor och sterila 
miljöer?

I dag eftersträvar vi attraktiva, trygga, eko-
nomiska, hälsosamma och hållbara städer 
och för att nå närmare målet så krävs det 
att den mänskliga dimensionen kommer 
in i stadsplaneringen och att man tar väl 
hand om den mänskliga skalan.

Gehl Arkitekter har uppdrag över hela 
världen som i New York, Kävlinge, Thes-

saloniki, Skottland, Beijing och Australien 
m fl. Se projektexempel på www.gehlar-
chitects.com

Inriktningen är att skapa mötesplatser 
genom att studera platser – Gehlmetoden 
utgår från – liv, rum och hus – och sättet vi 
använder rummet på genom att utgå från 

de mänskliga sinnena, syn, hörsel, känsel 
och lukt. Samspelet mellan människan 
och platsen är mycket viktig. Människan 
rör sig långsamt, linjärt och horisontellt 
(5 km/tim) vilket gör att markens utform-
ning är särskilt viktig.

Husens fasader har stor betydelse – spe-
ciellt i ögonhöjd – för att fånga sinnena 
och ge stimulans. När man kommer upp 

till 4: e våningen så tappar man kontakten 
med marken. 

Det gäller att vara på jakt efter den mänsk-
liga skalan och hitta bra mötesplatser – för 
fortfarande är det ju så att människans 
största glädje – är människan! Och när 
man vistas ute på gatan så vill man se både 
gamla och unga, alla typer av människor! 

Ledord i planeringen av mötesplatser är 
litet, lågt och långsamt. Sociala distanser 
mellan människor är mellan 1,3 – 3,5 
meter och publika distanser mellan 3,5 
– 10 meter och är det så man tvekar på 
ett mått så minska hellre avståndet än 
öka – man lägger gärna till lite extra för 
säkerhets skull.

Städer och platser man särskilt behåller 
i minnet och känner en relation till har 
ofta speciella mänskliga kvaliteter som t 
ex Venedig med underbara hus, vatten, 

intimitet, New York med sin sprudlande 
puls av liv dygnet runt, m fl.

Det visar sig att när man tillskapar eller 
uppgraderar nya mötesplatser så innebär 
detta också att fler människor rör sig i 
staden och skapar man bättre villkor för 
cyklister, så kommer fler att börja cykla. Ett 
tydligt exempel är Köpenhamn där man 
de senaste åren arbetat med att utveckla 
staden ur ett mera mänskligt perspektiv – 
en enkätundersökning som nyligen gjorts 
visar att andelen innevånare som kör egen 

bil till arbetet har sjunkit till ca 25 %, övriga 
åker antingen kollektivt, cyklar eller pro-
menerar. Och även de som cyklar, åker bil 
eller buss är ju alla någon gång fotgängare!

Tips! Arrangera mera festivaler och eve-
nemang där man kan träffa andra och på 
köpet få frisk luft och motion!

David Sim Gehls Arikitektkontor
 i Köpenhamn

Gehl, J. (2003). Livet mellem husene - udeaktiviteter og udemiljøer. Köpenhamn: Arkitektens Forlag.

Gehl, J. (1991). Stadsrum & stadsliv i Stockholms city. Stockholm: Stockholms stadsbyggnadskontor.

Gehl, J. och Gemzøe, L. (1996). Byens rum, byens liv. Köpenhamn: Arkitektens Forlag.

Venedig, Bild Mats Sandqvist

Sienna, Bild Mats Sandqvist

Text: Inger Holm

LÄSTIPS :

New York, Manhattan

Peking Kina

Gatumönster
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Bilder Jonas Ronsby och 
Mats Sandqvist

Ystad på en eftermiddag- En guidad tur i Wallanders fotspår

”En guidad tur i Wallanders 
fotspår i det medeltida Ystad”, 
Guidepoolen Ystad - Österlen
Årets	verklighetsupplevelser	i	värdkom-
munen	utgjordes	av	 en	 stadsvandring	
som,	efter	att	vi	delat	in	oss	i	två	grupper	
utanför	konferenshotellet,	inleddes	med	
att	 vi	 gick	 österut	mot	S:t	Knuts	 torg.	
Där	fick	vi	höra	lite	om	både	Wallanders	
favoritkonditori	och	saker	som	hänt	vid	
detta	torg	i	böcker	och	filmer	samt	en	hel	
del	om	platsens	verkliga	historia.	

Därefter	fortsatte	den	guidade	turen	ge-
nom	Ystads	inre	stadsdelar	med	samma	
upplägg,	dvs.	lite	fiktiv	Wallanderhistoria	
blandat	med	verklig	historia.	Under	tu-
ren	passerades	och	omnämndes	bl.a.	
några	mycket	 fina	 stadsgårdar,	 fina	
byggnader,	 f.d.	 åar	 i	 staden,	 klostret,	
S:ta	Maria	kyrka	och	den	fina	 teatern.	
Sammantaget	blev	det	hela	till	en	mycket	
upplevelsefylld	och	uppskattad	tur	även	
för	de	som	eventuellt	inte	läst	någon	av	
böckerna,	eller	sett	någon	av	filmerna,	
om	Kurt	Wallander,	se	bilder?

Då	tiden	var	begränsad	till	 två	timmar,	
inklusive	fika,	räckte	den	inte	till	hela	det	
normala	upplägget	av	den	stadsvandring	
vi	valt.	Förhoppningsvis	 får	alla	 intres-
serade	tillfälle	att	någon	gång	delta	i	en	
sådan	vandring	på	egen	hand.
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Eva Hellström, områdesspecialist 
inom Samhällsplan på Vianova Sys-
tems Sweden AB, informerade om 
Vianovas verksamhet i Sverige och 
runt om i världen. Vianovas Nova-
point omfattar ett stort antal moduler 
för planering och projektering som 
Virtual Map, Samhällsplanering, Väg, 
Buller, Landskap m fl.

Vianova anordnar utbildningar och anlitas 
för projektstöd samt har support för alla 
Novapo-ints moduler och AutoCAD.

De program som ligger närmast våra 
medlemmar är:

Novapoints Samhällsplanering (NP) som 
baseras på Boverkets riktlinjer för detalj- 
och om-rådesbestämmelser. Man skapar 
i AutoCAD med Novapoints samhälls-
modul en modellorien-terad datamodell 
där beteckningarna knyts till ytor. NP 
läser in objekten från AutoCAD: s dwg-
fil och omvandlar via en Quadri-databas 
datamängden till Oracle spatiala objekt 
som kan läsas in till valfri GIS-plattform 
som kan hantera Oracle spatiala objekt. 

Virtual Map (VM) är en visualiserings-
modul där man skapar VR-modeller i 
AutoCAD-miljö. Ett program som är 
enkelt att använda, man arbetar i 2D – och 
visualiserar i 3D. Som underlagsmate-
rial behövs höjdsatta nivåkurvor, digital 
grundkarta, ortofoton, etc.

Samma lager används i AutoCAD och 
VM, man bygger upp sin 3D modell i den 
omfattning man önskar – har man tillgång 
till fasadtexturer så kan modellen göras 
mera detaljerad. Om man vill studera vo-
lymer så kan man med fördel använda sig 
av 3D-objekt typ byggklossar. I modulen 
kan man även göra solstudier och skapa 
”åkningar” i modellen med förutbestämda 
vyer. Modellerna kan läggas ut på ”nätet” 

som illustrationsmaterial i samband med 
planutställningar.

Ett annat lämpligt användningsområde 
är att i terrängen studera hur planerade 
vindkraftverk med rörliga vingar kommer 
att upplevas från olika punkter.

Viritual Map, Samhällsplanering, 
Vianova

Anna Persson, planeringsarkitekt på 
Tyréns och A-PART gav oss en inblick 
i granskningsrollen på länsstyrelsen.

Stadsutveckling, PBL, trygghet, barnper-
spektiv och förhandling är ämnen som 
dagligen finns på Anna Perssons skrivbord, 
men förutom dessa frågor har hon även 
stor erfarenhet från planeringsarbetet från 
ett länsstyrelseperspektiv.

Länsstyrelsens roll vid fysisk planering är 
att samordna de statliga intressena, ge råd 
och kunskap, samråda, granska underlag 
och lämna synpunkter och beslut. 

Erfarenheter visar att man ska ha så bra 
kommunikation mellan parterna som 
möjligt för att undvika missförstånd. Som 
ett exempel berättade Anna om ett fall där 
hon inom länsstyrelsen skulle granska en 
planerad flyktingförvaring med utgångs-
punkt från ”hälsa och säkerhet” – det 
första yttrandet från länsstyrelsen blev 
ett hot om avslag på grund av närheten 
till miljöfarliga verksamheter. Yttrandet 
förmedlades med stora rubriker i dags-
pressen p.g.a. en pågående mediastorm 
om nynazism vilket gjorde att yttrandet 
hade riskerat att förmedlas på ett vinklat 
och felaktigt sätt i media. Det som räddade 
situationen var att kommunen och länssty-
relsen kontinuerligt höll en god och öppen 
kommunikation kring ärendet. Därför 
kunde en rättvisande bild förmedlas både 
av kommun och länsstyrelsen trots att man 
i sak var oense inledningsvis. 

Vill du vara bättre förberedd vid kontakter 
med pressen så gå en mediehanteringskurs 
eller läs boken ”När Janne Josefsson ringer 
- så klarar du pressen” av Paul Ronge. Den 
ger massor med råd till “vanliga” männis-
kor som möter media, ofta lokaltidningar 
eller branschpress.

Från länsstyrelsens sida är det många olika 
aspekter och lagstiftningar som ska beva-
kas, exempelvis naturvård, kulturmiljö, 
fiske-vattenvård, miljöskydd, samhälls-
skydd och beredskap. För att underlätta 
granskningen av stora stadsutvecklings-
projekt kan man på länsstyrelsen bilda 
arbetsgrupper med t ex en infrastrateg, 
planhandläggare och länsarkitekt som 
samordnar granskningen. 

Anna informerade också om Länsstyrel-
sens granskning som kan innebära ett kom-
plext arbete när det är flera projekt som 
pågår samtidigt. Som ett exempel nämndes 
Helsingborgs stad där den fördjupade över-
siktsplanen H+ skulle granskas samtidigt 
som ett antal väg- och järnvägsrelaterade 
ärenden med bl.a. 4 parallella MKB. Anna 
berättade om utmaningen i att ha flera av 
dessa ärenden inne för granskning samti-
digt - med många lagstiftningar som gäller 
samtidigt.

Från länsstyrelsen förordar man även 
breda tidiga samråd där exempelvis före-
trädare från tekniska förvaltningar och 
Trafikverket deltar för att i ett tidigt skede 
få en samsyn och större förståelse för olika 
ställningstaganden i större projekt.

•	 vara	generös	med	kommunikation

•	 definiera	uttryck	som	återkommande	
används

•	 gör	tydliga	ställningstaganden

•	 det	 är	 inte	alltid	möjligt	 att	 nå	 kon-
sensus,	 ibland	måste	man	 pröva	
ärendena

•	 vara	 tydlig	 gentemot	 media	 och	
enskilda

•	 be	att	 få	granska	artiklar	 innan	pu-
blicering

•	 spara	 korrespondens	 och	 min-
nesanteckningar	 vid	 kontroversiella	
ärenden

•	 otydliga	handlingar	kan	ge	otydliga	
synpunkter

•	 otydliga	synpunkter	kan	ge	otydliga	
handlingar	i	senare	skede

	 anna.persson@tyrens.se	

	 annas_post@yahoo.

	 www.tyrens.se

Uppdrag granskning- 
Planering ur 
Länsstyrelsens perspektiv

VIANOVA

	
Är	du	intresserad	av	att	få	veta	mera	om	
Vianova	och	Novapoint	så	hör	av	dig	till	

eva.hellstrom@vianova.se

Bilder: Vianova Systems Sweden AB

Text: Inger Holm

Anna Persson Tyrens

Text: Jonas Olsson

-	När	Janne	Josefsson	ringer

Författare	Paul	Ronge,	

Optimal	förlag

LÄSTIPS :

Tänk på att:
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LIS-läget i landet, praxis!

Av landets 290 kommuner arbetade 
i slutet av april 2011 ca 1/3 med LIS i 
någon form men ännu så länge finns 
bara 15 st. antagna översiktsplaner, 
eller tillägg till översiktsplaner, med 
LIS-innehåll.

Börje inledde med en presentation av sig 
själv där vi bl.a. fick veta att han tidigare 
arbetat såväl kommunalt, på länsstyrelse 
som inom andra statliga verk. Sedan tre 
år tillbaka arbetar han nu på Boverket där 
han bl.a. hanterar uppgiften att årligen 
följa upp LIS-arbetet runt om i landet.

Börje lyfte fram att kommande dispenser 
från strandskydd och upphävande av 
strandskydd, med LIS som stöd, är något 
som kommer att bli mycket intressant att 
följa. Boverket har föreslagit till regeringen 

att en ordentlig uppföljning av den nya 
lagstiftningen kring strandskyddet bör 
ske om ett par år, detta för att undersöka 
vad lagändringarna kring strandskyddet 
medfört i praktiken.

Man kan i alla fall konstatera att ”alla” 
har åsikter kring strändernas nyttjande 
och samtidigt att lagstiftarens intention 
varit att tidigare strandskyddslagstiftning 
skulle behållas men att vissa lättnader för 
möjligheter att utveckla landsbygden skall 
medges. 

Detta inledande förde oss in på frågan om; 
landsbygd - vad är det? Från olika håll finns 
olika tolkningar av begreppet landsbygd, 
t.ex. tolkar OECD alla områden med viss 
storlek där det bor färre än 150 personer 
per kvadratkilometer som landsbygd vil-
ket då omfattar ca 70 % av Sveriges yta. Lite 

finmaskigare tolkningar finns t.ex. från 
SCB och Tillväxtverket/Glesbygdsverket. I 
strandskyddslagstiftningen finns ingen de-
finition av landsbygd kopplat till LIS varför 
varje kommun måste fundera på detta 
lokalt och sedan helst tydligt redogöra 
för sitt resonemang i LIS-arbetet. Börje 
nämnde att länsstyrelsen i Jönköpings län 
har prövat sig på en egen tolkning av lands-
bygd och i denna inryms t.ex. sådana orter 
som har en negativ befolkningsutveckling.

Om man pekar ut LIS-områden för verk-
samheter bör man även fundera på vilka 
verksamheter som måste ligga vid vatten. 
Dessa är troligen inte alltför många varför 
inte heller dessa områden behöver bli så 
många. Bland andra kriterier som kan 
behöva tas i beaktande vid utpekande 
nämndes klimatförändringar, vattenkva-

2011-08-15 Sida	38

Helhetsperspektivet
LIS	är	den	del	av	
landsbygdsutveckling
en.	Exempel	på	att	
ett	LIS-tillägg	kan	
vara	en	del	av	en	
kommuns	
landsbygds-
utvecklingsprogram.

LANDSBYGDEN

LIS
TÄTORTEN

ÖVERSIKTSPLANERINGEN

litetsnormer, dricksvattenförsörjning och 
översvämningsdirektivet.

Några olika råd och tips framkom vid efter-
följande genomgång av olika kommuners 
utförda LIS-arbete tillsammans med vissa 
länsstyrelsers tolkningar. Vad gäller mäng-
den LIS-områden så har bl.a. länsstyrelsen 
i Västra Götaland uttryckt att man anser 
det vara bättre att kommunerna pekar ut 
ett mindre antal LIS-områden till att börja 
med. En översiktsplan ska ju i alla avseen-
den hållas levande vilket innebär att nya 
områden kan utredas och pekas ut senare, 
likväl som utpekade områden kan tas bort.

Vid en snabb beröring av några av de arbe-
ten som pågår runt om i landet så konstate-
rades bl.a. att någon kommun ville ha hela 
kommunens yta som LIS-område, några 

Text: Peter Granqvist

Börje larsson , Boverket Karlskrona

De avslutande budskapen blir :
-	Utvecklingen	av	landsbygden	sker	på	ett	
strukturerat,	transparent	och	samlat	sätt

-	Helhetsperspektivet	där	stranden	är	en	
delmängd	av	kommunens	samlade	mark-	
och	vattenanvändningsstrategi.

-	Behov	av	ett	tillräckligt	aktuellt	kvalitativt	
planeringsunderlag.

-	 Se	 landsbygdsutveckling	 och	 strand-
skyddsfrågor	i	ett	regionalt	perspektiv.

 OECD	
Landsbygd	är	där	befolkningstätheten	är	lägre	än	150	pers/kvadratkilometer.	70%	av	Sveriges	befolkning	bor	på	landsbygden.

SCB landsbygd	

Färre	än	200	personer	som	bor	minst	200	m	mellan	husen.	16	%	bor	på	landsbygden.

Tillväxtverket / Glesbygdsverket 

Tätortsnära	landsbygd		5	>	45	min	bilresa	från	en	tätort	om	minst	3000	personer.	24	%	bor	på	landsbygden.	*	Utvecklad	2010

Sveriges Kommuner och Landsting

10	st	kommuntyper	exTurism-	och	besöksnäringskommuner	–	gästnätter	<	21	nätter/inv.	eller	antalet	fritidshus	<	0.2/inv.	(20	kommuner)
Glesbygdskommuner	–	tätortsgrad	>70	%	och	>	8	inv/km2	(20	kommuner)Kommuner	i	glesbefolkade	regioner	-	>	300	000	inom	en	radie	på	
112.5	km	(16	kommuner)

Jordbruksverket

Tätortsområden	>	10	000	inv.

Tätortsnära	landsbygden	=	avståndet	mellan	tätorten	och	en	yttre	gräns	60	km	Storstad,	30	km	>	70	000	inv.	20	km	tätort	10	000	>	70	000.

Tätorter	i	glesbygd	1	000>10	000	inv.

Glesbygd	–	resten	samt	orter	mindre	>	1	000

	

kommuner har betonat stråk av olika slag, 
t.ex. kommunikationsstråk, som viktiga 
kriterier medan några kommuner valt att 
bara peka ut LIS-områden i anslutning till 
befintligt bebyggelse. Tillsammans med 
det senare kan man också fundera kring 
det faktum att några kommuner pekat ut 
LIS-områden i anslutning till sin huvudort, 
som skulle kunna ses som tätort. I dessa fall 
är det i och för sig upp till kommunen att 
göra ett vägval kring hur man ser på orten 
i detta läge men 

Boverket anser att det sjätte särskilda skälet 
i strandskyddslagstiftningen, att det om-
råde som avses ”behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse”, istället bör vara tillämpbart här 
då det rör sig om tätortsutbyggnad. Detta 
är dock något som inte prövats ännu varför 
ingen kan säga vilket sätt som i slutänden 
lämpar sig bäst.

LANDSBYGD- DEFINITIONER

Syftet med LIS är dock att genom en 
småskalighet i utbyggnaden utmed våra 
stränder försöka stärka landsbygden, dvs. 
det är inte avsett som en möjlighet att i 
storskalig form exploatera en majoritet 
av tillgängliga strandområden. Boverket 
framhåller samtidigt ståndpunkten att 
det inte ska behövas ett LIS-utpekande för 
varje enskilt fall som kan bidra till lands-
bygdsutveckling. 

Börje lyfter också fram det faktum att PBL 
ställer höga krav på tydlighet i alla former 
av planering varför man måste vara nog-
grann med att visa på utförda avvägningar, 
vilka underlag som använts och vilka 
konsekvenserna kan antas bli. I fråga om 
underlag är det även viktigt att utgå från 
eventuella grannkommuners arbete och 
föra en dialog med dem om det behövs 
angående områden nära kommungräns. 

Landsbygdsutveckling

Bidrar till att ge långsiktiga po-
sitiva sysselsättningseffekter

Bidrar till att upprätthålla servi-
ceunderlaget på landsbygden

Vad kan bidra till utvecklingen - boende?

Enstaka bostäder för friluftsändamål/uthyrning

Grupp av bostäder för friluftsändamål/uthyr-
ning

Enstaka bostäder för hel- eller delårsboende
Grupper av bostäder, t ex hästby, ekoby, 
fiskeby

Vad kan bidra till utvecklingen - verksamheter?

Enklare friluftslivsanläggning, t ex brygga, anläggning 
för kanotuppdrag, vindskydd osv

Mer komplex turism-/besöksanläggning t ex kon-
ferensgård, badanläggning, upplevelseanläggning, 
camping osv
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Handelstrender- 
Handelsetableringar

Magnus Kroon och Hans Löwlund, 
Svensk Handels Utredningsinstitut

Framtidens handel står för stora ut-
maningar. Hur möter vi framtiden på 
rätt sätt? Hur kan handeln ta ansvar 
för att vi blir klimatsmarta? Hur mö-
ter vi kunden 2020? Det handlar om 
att möta kundens krav och våga ligga 
i framkant. Helst steget före kundens 
behov och förväntningar. Morgonda-
gen vinnare måste våga och gå mot 
strömmen. 

År 2008 var första gången på tolv år som 
handeln minskade. År 2010 var tillväxten 
3,8 %. Handel växer kraftigt, men på se-
nare  tid har en viss konjukturavmattning 
kunna skönjas. 

Framtidens kund är mer påläst. Det ställer 
krav på handeln. Kunden kommer att vara 
mer påkopplad och vara på resande fot, vill 
ha varor på ett annat sätt än idag och köpa 
mer saker på egen begäran.  

Framtidens handel kommer att arbeta för 
att få den bästa arbetskraften. Butikssälja-
ren – säljare i elitklass. Dagligvaruhandel 
kommer att erbjuda utbildningar till 
kunden.  Kläder designas i butiker. Arbeta 
med etik och moral. Handelsplatser blir 
en social mötesplats. Värdskapet och den 
fysiska miljön blir mer betydelsefull.   

Framtidens kund handplockar sitt eget 
utbud och blandar lyx och budget. Det blir 
vikigare med olikriktningar och berättelse 
om varje produkt. Secondhand butikerna 
ska in i finrummet

Framtidens företag skapar högsäsong 365 
dagar om året och arbetar med att nå 
bredare kundgrupper. Den som ligger i 
framkant genom att leverera klimatsmart 
handel såväl i butik som via nätet kommer 
att ha framgång. 

Inom 5 – 10 år kommer vi att se ett föränd-
rat utbud i stadskärnan. Viktigt att hitta 
stadskärnans egen nisch.  Stadskärnan 
måste vara levande hela dygnet trots att 
affärerna är stängda. Stadskärnan måste 
rotera hela dygnet. Staden är hjärtat för 
stadslivet. Konsumenterna kommer att 

ägna allt mindre tid åt att handla i externa 
köpcentra. Det ställer större krav på att 
arbeta med stadens hjärta, stadskärnan. 

Framtidens handel står för stora utma-
ningar. Hur möter vi framtiden på rätt 
sätt? Hur kan handeln ta ansvar för att vi 
blir klimatsmarta? Hur möter vi kunden 
2020? Det handlar om att möta kundens 
krav och våga ligga i framkant. Helst steget 
före kundens behov och förväntningar. 
Morgondagen vinnare måste våga och gå 
mot strömmen. 

Text: ElsieMarie Sjögren
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Meningen med föreningen

Styrelsen för Sveriges Planerare Riksförbund tackar alla medlemmar för det 
gångna året. Vår målsättning är att vi ska öka antalet medlemmar. Vi hoppas 
därför att ni alla är goda ambassadörer och tipsar kollegor, nya medarbetare 
om vår förening.

Planeringsförsättningar varierar över landet. Det är vår ambition att belysa 
olika kommuners förutsättningar att skapa god livskvalité för sina medborgare. 
Vi är en bred förening med många olika kompetenser. Vi arbetar i landets alla 
kommuner och i många olika konsultföretag. 

Vilka ämnen som är intressanta att ta upp kan därför variera från individ till 
individ. Om du har några uppslag eller tips på intressanta föredragshållare, 
kontakta gärna våra styrelsemedlemmar.  Det kan även gälla andra frågor 
som kan bidra till att utveckla vår förening. Om du har önskemål om framtida 
konferensorter är vi också tacksamma för dina synpunkter. Kontakta gärna 
styrelsen om du har några idéer eller synpunkter på SPR och hur vi tillsammans 
kan utveckla föreningen.



     Årets mingelbilder
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