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Denna tidning ges ut 
av Sveriges Planerares 
Riksförbund (SPR) och 
skickas till Dig som är 
medlem. 

SPR är ett förbund för 
planerare i kommunal, 
statlig och privat tjänst. 
Förbundet är en yrkes- 
och intresseorganisation 
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 
samtidigt personliga 
kontakter mellan 
kollegor över hela landet. 
Plandagarna flyttar varje 
år till en ny plats. Ett bra 
sätt att se Sverige!

Medlemsavgift: 150 kr/år.

För att bli medlem 
kontaktar du föreningens 
kassör eller går in på vår 
hemsida:

www.planerare.se

Annika Säw 
annika.saw@metria.se

Styrelsen 2017

Hela styrelsen vill börja med att skicka ett stort och varmt tack alla Er 
som var med på plandagarna 2016 i Östersund, och på så sätt bidrog 
till att göra dem lika bra som vanligt. Ett varmt tack riktas också 
till tidigare styrelsekollegor som, tillsammans med oss kvarvarande, 
arbetade hårt med att få till dessa dagar. En hel del försenat, en 
försening som har lite olika anledningar, kommer nu äntligen den 
senaste upplagan av vår tidning Planeraren. Tidningen ger en återblick 
av plandagarna 2016 och på sätt ger den även er som inte kunde vara 
med i Östersund möjlighet att ta del av det mesta, och bästa, därifrån. 
Detta är då föreningens sätt att knyta ihop verksamhetsåret med 
en sammanfattning av de plandagar som även detta år innehöll en 
stor blandning av föredragsämnen kombinerat med möjligheter till 
intressanta möten med planerarkollegor från olika delar av landet. För 
att inte tala om möjligheten för många att se en annan del av landet. 

Som vanligt hölls årsmötet på onsdag eftermiddag under 
konferensdagarna och den efterföljande årsmiddagen hölls i år på 
Verkö slott, dit vi kom genom en fin tur på Storsjön med ångbåten s/s 
Östersund. I tidningen finns även några bilder från årsmiddagen. 

När vi nu ser framåt och funderar över vad som sker inom 
vårt yrkesområde kan vi återigen konstatera att det kryllar av 
lagrådsremisser, utredningsuppdrag, färdiga utredningar mm som berör, 
eller kommer att beröra, oss som planerare. Det mesta som är på väg 
sägs vara till för att öka bostadsbyggandet i landet, om det stämmer får 
dock framtiden visa men vi kan redan nu utlova olika synpunkter kring 
detta vid kommande plandagar. 

Vid årsmötet i Östersund beslutades att nästa konferens ska hållas i 
Borås då turen nu kommit för ett besök i landets lite mer sydliga delar. 
I början av detta år påbörjade styrelsen arbete med att få ihop program 
och allt det praktiska kring dessa kommande plandagar. Tidpunkten för 
konferensen blir fortsatt i slutet av sommaren, närmare bestämt den 
23-24 augusti, och program med inbjudan skickas ut lite längre fram 
under våren.

Vi hoppas så klart på ett stort antal konferensdeltagare även i år och 
vi kan alla bidra till detta genom att marknadsföra såväl konferensen 
som vår förening. Vi i styrelsen hoppas verkligen att vi ses i Borås på 
plandagarna 2017!

STYRELSEN I SPR 
genom  
Peter Granqvist, vice ordförande
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Välkommen till 
Östersund

AnnSofie Andersson, kommunalråd 
Östersunds kommun

Text: Peter Granqvist

Vid årets plandagar var det 
kommunalrådet AnnSofie 
Andersson som hälsade oss 
välkomna till värdkommunen 
Östersund.

AnnSofie berättar att hon varit 
politiker sedan 1985 och att 
tillställningar som dessa, där 
man får möjlighet att skryta över 
hemkommunen och staden, tillhör 
de mer trevliga uppdragen.

Välkomstföredraget kommer 
bl.a. att handla om kommunens 
starka tillväxt, i Östersund byggs 
det just nu mest i hela landet 
sett till förhållandet mellan 
befolkningsmängd och byggnation.

För inte allt för länge sedan fanns 
det dock en tid när framtidstro 
och tillväxt kom att kännas 
som totalt bortblåsta. Detta 
var då i samband med 2004 års 
försvarsbeslut, ett beslut som 
innebar att de två kvarvarande 
regementen i kommunen, I5 
och F4, tillsammans med övrig 
försvarsverksamhet som bedrevs 
i kommunen skulle läggas ner. 
Under de efterföljande åren, 
främst år 2005, kom då en stor 
dipp i både befolkningstillväxt 
och företagande. Efter några 
tunga år vände det dock, i början 
lite försiktigt, och efter ett tag 
befann sig kommunen i en 
tillväxtsituation som därefter 
är stadigt ökande. Idag ger 
kommunens tillväxt en ökning 
med 400 personer per år samtidigt 
som fler och fler nya företag 
startas.

Efter att fd. Ericsson lade ner 
sin verksamhet 2008 finns det 
idag mestadels små företag i 
kommunen, men dessa är i sin tur 
så många idag att de tillsammans 
erbjuder en stor mängd 
arbetsplatser.

Efter försvarets nedläggningar i 
Östersund fick kommunen även 
en hel del statliga ersättningsjobb, 
bl.a. delar av några statliga verk. 
Detta har gett staden andra typer 
av arbetstillfällen, med inriktning 
mot högre utbildad personal, 
vilket då, tillsammans med 
att universitetet växt i staden, 
breddat sammansättningen av 
kommunens invånare på ett 
positivt sätt. 

När det gäller turism så är det till 
stor del vintersporter som lockar 
men den jämtländska naturen 
och fjällvärlden lockar även allt 
fler besökare sommartid. I fråga 
om olika evenemang så är det 
tävlingar i utförsåkning i Åre 
och olika skidskyttetävlingar 
i Östersund som lockar mest 
besökare. Även Storsjöyran under 
sommaren drar mycket folk, 
sommaren 2016 hade den 36 000 
besökare.

Östersund går bra att resa till med 
såväl bil som tåg och flyg men i 
dagsläget kan tågtrafikeringen 
behöva förbättras. Flygplatsen 

trafikeras dock av två olika 
flygbolag. Från flygplatsen 
avgår även charterflyg finns mot 
varmare länder och en spännande 
satsning som är på gång är 
uppstart av charterflyg från 
London till Östersund/Åre. 

Även om vi skulle komma att få 
ett föredragspass om pågående 
planering och byggande under 
senare delar av konferensen 
kunde inte AnnSofie hålla sig 
från att nämna lite om några av 
de större projekten i kommunen. 
Ett av dessa är Frösö Park 
som är ett projekt på gamla 
F4-området, intill flygplatsen, 
där exploatörens ambition är att 
skapa ett större bostadsområde 
efter trädgårdsstadens ideal 
tillsammans med ett större hotell-/
konferenskomplex. Exploatören 
har även tankar på en flytt av 
flygplatsens terminal till den 
sydöstra sidan av flygfältet för 
att på så sätt få den närmare 
Östersund. 

Ett större projekt som pågår inne 
i själva staden är Storsjöstrand, 
som ska bli ett nytt stadskvarter 
mellan järnvägen och Storsjön. 
Byggnationerna ska inledas med 
uppförande av bostadsrätter i 
flerbostadshus och sedan kommer 
det kommunala bostadsbolaget att 
uppföra hyresrätter i området.
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Detaljplaners information 
digitaliserade i E-tjänst och 
databas 

Text: Karin Svensson

samhällsbyggnad, till exempel 
e-tjänsten ”Vad får jag göra på 
min fastighet?”. Informationen i 
digitala detaljplaner blir sökbar 
och tillgänglig och kan utbytas, 
återanvändas och vidareanvändas 
inom många olika områden och 
av många aktörer, till exempel 
bygglovssökande.

Så gott som alla de fem 
kommunernas detaljplaner 
har digitaliserats och lagts i en 
gemensam databas, med hjälp av 
ett gemensamt planverktyg som 
upphandlades som molntjänst. 
De ursprungliga detaljplanerna 
skilde sig dock åt när det gällde 
uppbyggnaden av dem, beroende 
på vem och vilken kommun som 
upprättat dem. Formuleringarna 
för bestämmelserna 
standardiserades därför och 
ett bibliotek med valbara 
formuleringar byggdes upp, som 
komplement till de formuleringar 
som fanns färdiga i standarden.   

Delprojektet tog också fram 
en metod för att göra den 

Johan Öberg, planhandläggare, 
Härnösands kommun berättar om 
att det var bygglovhandläggarna 
som tog initiativ till 
digitalisering av detaljplanerna 
för att få högre kvalitet på 
bygglovsansökningarna. Detta 
arbete gjordes tillsammans 
med fem andra kommuner i 
Västernorrland: Härnösand, 
Sundsvall, Timrå, Kramfors och 
Örnsköldsvik.  

Kommunerna fick möjlighet 
att via Kommunförbundet 
göra ett studiebesök hos en 
regional förvaltning på Irland 
där man arbetat en hel del med 
e-tjänsteutveckling inom området 
samhällsbyggnad. Här fanns 
bland annat möjlighet för företag 
och allmänhet att via kommunens 
hemsida ta del av pågående och 
avslutade bygglovsärenden i 
närheten av den egna fastigheten. 

Efter besöket på Irland beslutade 
fem av kommunerna att söka 
EU-medel för att i ett gemensamt 
projekt utveckla e-tjänster inom 

samma område. Projektet, kallat 
Riges (Regional innovativ GIS- 
och e-tjänstsamverkan), blev 
beviljat. Projektet skulle förutom 
bygglovstjänster också skapa en 
gemensam GIS-karta på webben 
för att tillgängliggöra GIS- och 
kartinformation som är värdefull 
vid planering och byggande  

Riges är ett samarbetsprojekt 
mellan fem kommuner i 
Västernorrland: Härnösand, 
Sundsvall, Timrå, Kramfors och 
Örnsköldsvik. Projektet innebär 
utveckling av e-tjänster som 
gör det möjligt för företag och 
allmänhet att söka bygglov på 
nätet, lättare hitta information 
och att nyttja kommunernas 
kartverktyg GIS (Geografiska 
Informationssystem). 

Riges delprojekt Detaljplan 
hade som huvudmål att på ett 
gemensamt och standardiserat 
sätt digitalisera kommunernas 
detaljplaner och förbereda 
för att kunna utveckla 
karttjänster och  e-tjänster inom 
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befintliga planinformationen 
digital och att forma den enligt 
SIS standard SS 637040:2010. 
Standarden beskriver ett sätt 
att sortera, strukturera och 
lagra den information som 
finns i detaljplaner. Bara de 
gällande planbestämmelserna 
har digitaliserats, för att göra 
det enkelt för e-tjänster och 
användare och för att inte blanda 
ihop upphävda och gällande 
bestämmelser. Slutresultatet 
kan liknas vid att en enda 
sammanhållen detaljplan för 
alla kommuner i Riges-området 
skapades.   

Standarden är ännu inte 
implementerad i de ordinarie 
planverktygen hos alla fem 
kommunerna. Projektet har 
därför förlängt avtalet med 
leverantören för att kunna 
digitalisera nya planer och 
importera till den gemensamma 
planbestämmelsedatabasen tills 
standarden är genomförd i det 
egna verktyget.  

Projektets framtidssyn om en 
enkel och lättanvänd e-tjänst ” 
Vad får jag göra på min fastighet?” 
kunde dock inte förverkligas 
fullt ut då informationen visade 
sig vara för komplex för att i 

alla lägen kunna försörja en 
sådan e-tjänst. Informationen 
finns dock tillgänglig genom ett 
informationsverktyg direkt i 
projektets karta (GIS-plattform). 

Johan avslutar med en 
demonstration av hur arbetet 
med digitaliseringen går till och 
talar om att det tar ca 2-3 timmar 
per plan. I Härnösand började 
man att arbeta med de nyaste 
planerna och gick kronologiskt 
bakåt. Jonas lämnar också några 
goda råd på vägen, prata alltid 
med planhandläggaren och 
dokumentera tolkningarna för att 
kunna jämföra i liknande planer.

Föreläsning av Johan Öberg.
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Kultur som 
identitetsskapande 
kraft i staden 

Kultur som identitetsskapande 
kraft i staden

Emina Kovacic, Stadsarkitekt i 
Karlshamns kommun och ledamot 
i Sveriges Akademi för arkitektur 
pratar om vad arkitektur betyder 
för oss och att det mesta utgår från 
oss själva vad vi har för identitet 
och värderingar.

Emina menar att ett Riksintresse 
är något som är riksintressant 
och hur kan vi genom planering 
ta hand om det som är så 
intressant. I den kommunala 
planeringen måste vi förhålla oss 
till kulturen genom riksintresse, 
identitetsskapande element, 
mötesplats/ demokratiforum 
och som varumärke. I 
Karlshamns kommun omfattar 
riksintresset innerstaden 
med befästningsanläggningar. 
Karlshamn har också en 

välbevarad trästad med 
bebyggelse enlig rutnätsplan 
från1665 med till viss del bevarad 
tomtstruktur. Bebyggelsen speglar 
stadens utveckling.

Hur integrerar vi då kultur i 
det offentliga rummet? Det går 
att styra dessa saker genom 
planering. Karlshamns kommun 
har arbetat fram en Bevarande och 
utvecklingsplan för Karlshamns 
innerstad som ett tematiskt 
tillägg till Översiktsplanen. Syftet 
med planen är att underlätta 
ett bevarande och att även 
kunna utveckla den värdefulla 
kulturmiljön i staden. Den 
ska fungera som ett underlag 
för kommunens arbete med 
bland annat detaljplaner och 
i bygglovssammanhang. Det 
innebär också mindre synpunkter 
från Länsstyrelsen och ökad 
förståelse från medborgarna.

Text: Karin Svensson

Det är viktigt att se möjligheter 
i begränsningen som ett 
riksintresse innebär och ta fram 
en strategi för hur staden ska 
utvecklas. Emina visar exempel 
på identitetsskapande element 
från städer som t ex Simrishamn, 
Salzburg och Amsterdam (bilderna 
på sida 37, 38, 39 i presentationen) 
där det finns bevarade miljöer med 
t ex gamla dörrar, välbevarade 
fasader och fantastiska detaljer 
som fina tinnar och torn.

Den viktigaste ingrediensen i 
planeringen är människan och det 
får vi inte glömma. Staden ska 
vara en spontan mötesplats och 
alla äger rätt till det offentliga 
rummet (bild på sidan 48). Emina 
blickar tillbaka och menar att det 
är tur att 70.talets trafikplanering 
inte fullbordades, det hade förstört 
den gemytliga småskaligheten.

Emina Kovacic, Stadsarkitekt 
Karlshamns kommun
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Emina Kovacic, Stadsarkitekt 
Karlshamns kommun

Stadsvandring i 

Östersund

KOMMUNFAKTA ÖSTERSUND

Invånarantal:
Ca 61 000 invånare i kommunen varav ca 
45 000 i staden

Läge i regionen:
Till Sundsvall (österut) är  
avståndet ca 19 mil, till Åre (västerut) 
är avståndet ca 10 mil och till norska 
Trondheim (också västerut) är avståndet 
ca 26 mil. 

Några övriga orter i kommunen:
Brunflo sydost om Östersund, Lit och  
Häggenås norr om Östersund 

Politiskt styre:
Socialdemokraterna,  
Vänsterpartiet och Miljöpartiet som 
tillsammans har 32 av kommunfullmäktiges 
61 mandat.

Plan- och byggfrågor:
Hanteras av Förvaltningen Samhällsbygg-
nad som ligger under Miljö- och samhäll-
snämnden.
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Bilder från Onsdag kväll
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Hållbart resande 
och Green Highway

Text: Jonas Olsson

Anne inleder med att 
berätta att Östersund är en 
vinterstad. Kommun hade 
ca 61 000 invånare år 2016, 
varav ca 28 000 i centralorten 
Östersund. Kommunen arbetar 
för att få fler medborgare 
att välja mer miljövänliga 
alternativ vid resor och öka 
användandet av miljöfordon. 
Naturskyddsföreningen utsåg 
Östersund till Sveriges bästa 
klimatkommun år 2010. 
Kommunen har beslutat om 
att minska växthusgaserna 
med 60 % 1990-2020 samt 
vara fossilbränslefritt och 
energieffektivt år 2030. Genom 
att satsa på en fossilbränslefri 
transportkorridor Sundsvall-
Östersund-Trondheim (Green 
Highway) tror man sig även kunna 
skapa tillväxt och arbetstillfällen 
i kommunen. Koldioxidutsläppen 
i kommunen har minskat med 37 
% sedan 1998. Transporterna står 
för den största delen av utsläppen. 

Hur mycket fossila drivmedel 
ska då ersättas? Kommunen har 
kommit fram till att 56 482 210 
liter diesel, bensin och flygbränsle 
ska ersättas med förnyelsebara 
drivmedel jämfört med nuläget. 
Hur ska kommunen klara detta?

Kommunen genomför ett antal 
åtgärder för att öka andelen 
cykeltrafik. Exempel på detta 
är möjligheten att kostnadsfritt 
låna både elcykel och vanlig 
cykel, främja vintercykling 
(Vintertramparna) samt 
deltagande i European Cycling 
Challenge (Cykelkampen), där 
kommunen utsågs till fjärde 
bästa cykelstad i Europa 2015. 
Kommunen har även startat 
Cykelrapporten, där allmänheten 
kan framföra önskemål och 
rapportera fel i cykelnätet. 
Man prioriterar snöröjning av 
gång- & cykelvägar före bilvägar. 
Kommunen vann European 
Mobility Week Award för 

arrangemanget av Europeiska 
Trafikantveckan 2014.

Nya parkeringstal har tagit fram, 
vilket i praktiken innebär att 
p-talen sänks för bilar men höjs 
för cykel. Parkeringsköpsavgiften 
(friköp) höjs för att stå i paritet 
med dagens byggkostnader. 
Kommunen har även infört 
ett frivilligt erbjudande om 
att använda flexibla p-tal för 
ytterligare sänkta p-tal, d.v.s. 
att p-talen kan minska om vissa 
specifika åtgärder genomförs.

Kommunens strävar efter att 
den egna bilflottan ska bli 
fossilbränslefri. Östersundshem 
har ersatt hela sin fordonsflotta 
med el.  Vidare startar 
Östersundshem elbilspooler 
i Remonthagen och Tallåsen, 
med 8 elbilar i varje pool. Man 
har även anlagt 37 laddplatser. 
Totalt 26 stycken av kommunens 
46 taxibilar drivs av fossilfria 
bränslen.

Anne Sörensson, projektledare 
Grön Trafik
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Green Highway är ett samarbete 
mellan Sundsvall, Östersund 
och Trondheim, tillsammans 
med Energimyndigheten, 
Jämtkraft, Sundsvalls elnät och 
Mittuniversitetet. Projektet syftar 
till att skapa en fossilbränslefri 
transportkorridor från kust till 
kyst. Samarbetet sträcker sig 46 
mil från Bottenhavet till Norska 
havet, genom tre regioner och två 
länder. Totalt 11 snabbladdare och 
82 smartladdare i Västernorrland 
och Jämtlands län byggdes inom 
ramen av projektet fram till maj 
2015. I Östersunds kommun 
finns 2 snabbladdstationer 
och 98 laddpunkter. Andelen 
nyregistrerade s.k. supermiljöbilar 
är hög i länet, 3,8 % i Jämtlands län 
jämfört med 3,1 % i riket. Endast 
Stockholms län har en större andel. 
I länet fanns 306 laddbara bilar 
2016, varav Östersunds kommun 
hade 192 stycken.

Östersunds kommun beviljades 
stöd om 755 000 kronor för 
uppförande av laddstationer 
för elfordon inom ramen för 
Klimatklivet, Naturvårdsverkets 
satsning på lokala investeringar 
för att minska utsläppen. Syftet 
har varit att bygga laddstationer 
på landsbygden, att anlägga 
laddinfrastruktur för kommunens 
elbilsflotta samt vid event- och 
infartsparkeringar. Totalt anlades 
34 laddstolpar under 2016. En 
utvärdering kommer att göras 
under 2017/2018.

Förutom elfordon satsar 
kommunen även på biogas- 
och biodieseldrivna fordon. 
En produktionsanläggning 
och ett tankställe för biogas 
finns vid Göviken i Östersund. 
I Skogn utanför Trondheim 
kommer norra Europas största 
produktionsanläggning för 
flytande biogas (LBG) och en 

vätgasmack att öppnas under 
2017. Målet är att alla diselfordon 
istället ska drivas med biodiesel 
(HVO).

För att göra kollektivtrafiken 
ännu mer miljövänlig satsar 
Östersunds kommun på elbussar. 
Om allt går enligt planerna 
kommer den första elbusslinjen 
mellan Brittsbo-Odensala eller 
Torvalla att tas i drift under 
2018. Arbetet är ett samarbete 
med Nettbuss, Länstrafiken, 
Region Jämtland Härjedalen, 
Jämtkraft, Trafikverket och 
Krokoms kommun. Projektet har 
beviljats pengar från regeringens 
Stadsmiljöavtal för elbussprojekt. 
Stödet går till byggande av 
laddinfrastruktur för elbussar 
och tillgänglighetsanpassade 
hållplatser.

Anne Sörensson, projektledare 
Grön Trafik

Green highway, Jämtland, Västernorrland och Tröndelag
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Text: Annika Säw

Miljöhänsyn i detalj-
planeringen och 
aktuella nyheter 

Torsdagsmorgonen inleddes 
av Hans Wrådhe från 
Naturvårdsverket. Hans 
föredrag handlade bl a om hur 
Naturvårdsverket arbetar med 
frågor runt miljömålssamordning, 
hållbar stadsutveckling, 
vägledning MB, ebh, innovationer, 
forskning , organisation, 
FU-15 inkl. Agenda 2030 samt 
fokusområdet hållbara städer. 
Just nu arbetar Naturvårdsverket 
främst med ett antal aktuella 
frågor med kopplingar till 
samhällsplaneringen. Dessa 
områden är:

Miljömålsuppföljning 
God Bebyggd miljö. 
Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö.

Hållbar sammhällsplanering
Städer och tätorter samt 
sambandet mellan tätorter och 
landsbygd är planerade utifrån 
ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska 
samt miljö- och hälsorelaterade 
frågor.

Vägledning om miljöbalken
Sveriges kommuner tar idag fram 
behovsbedömningar och MKB 
inom ramen för arbetet med att 
upprätta detaljplaner. Det finns 

en stor variation i utförande 
och vilka frågor som hanteras. 
Naturvårdsverket har därför 
startat ett arbete som just nu pågår 
med att ta fram en vägledning för 
miljöbedömningar och MKB enl. 6 
kap. om buller m.m. Detta för att 
underlätta för kommunerna och 
säkerställa att de frågor som bör 
hanteras i en behovsbedömning 
behandlas.

Strategi för hållbar stadsutveckling, 
Ett annat viktigt arbete som 
pågår är att ta fram en strategi 
för hållbar stadsutveckling, 
Naturvårdsverket är en offensiv 
aktör som tydligt och strategiskt 
driver på utvecklingen mot 
ekologiskt hållbara städer. Inom 
arbetet med området hållbara 
städer är inriktningen att fördjupa 
dialogen med berörda aktörer för 
att söka innovationslösningar och 
effektiva styrmedel. Begreppet 
”hållbara städer” inkluderar även 
sociala och ekonomiska aspekter. 
Tyngdpunkten i dokumentet är 
på ekologisk hållbarhet. Den 
sociala dimensionen behandlas i 
begränsad utsträckning men med 
vetskapen om att ekologisk och 
social hållbarhet måste gå hand 
i hand för att vi ska få en hållbar 
stadsutveckling. De områden 
som utgör inriktningsområdena i 
strategin är:

 – Fysisk planering
 – Hållbara transporter
 – Hållbar konsumtion och 

hållbara livsstilar
 – Grönt i och nära staden, 

urbana ekosystemtjänster och 
urbant friluftsliv

 – Innovationer
 – Forskning
 – Kretslopp i staden
 – Luft och buller
 – Internationellt arbete med 

hållbar stadsutveckling
 – Plattform för hållbar 

stadsutveckling
 – Andra regeringsuppdrag 

med koppling till hållbar 
stadsutveckling.

Vissa områden anses i synnerhet 
intressanta då insatser inom 
dessa kan bidra till att stärka 
Naturvårdsverkets profil inom 
hållbar stadsutveckling. Hit 
hör till exempel att utveckla 
och tydliggöra kopplingarna 
mellan hållbar stadsutveckling 
och hållbar konsumtion/
hållbara livsstilar samt mellan 
hållbar stadsutveckling och 
friluftslivsfrågor.

För att uppmuntra till sanering 
av förorenade områden 
för bostadsbyggande har 
naturvårdsverket utlyst och 

Hans Wrådhe, 
Naturvårdsverket
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ska fördela medel till de mest 
prioriterade förorenade områdena 
för byggande av bostäder. Ca 
300 miljoner kronor kommer att 
fördelas under 2016 och 2017.

När det gäller innovationer för 
hållbar stadsutveckling kommer 
Naturvårdsverket också under 
åren 2016–2019 att genomföra 
utlysningar om cirka 17 miljoner 
kr per år i stöd för spetstekniker 
och avancerade systemlösningar för 
hållbar stadsutveckling (RU).

Forskning om samhällsplanering 
för minskad miljöpåverkan kommer 
genom forskningsprogrammet 
SPEAK att generera förslag som 
kan användas för att utveckla 
planeringssystemet och dess 
tillämpning vid miljöbedömningar 
av planer och program samt vid 
miljökonsekvensbeskrivningar 
av projekt. Avsikten är att bidra 
till att samhällsplaneringen 
sker i enlighet med miljöbalkens 
bestämmelser om miljöanpassning 
av projekt, planer och program.

Ny organisation 2017
Miljömålsrådet består av 17 
myndighetschefer som ger förslag 
till regeringen på åtgärder för att 
nå målen. De utarbetar bl. a.

 – Förstudie om vägledning 
om miljöbedömningar och 
vägning av olika samhällsmål

 – Plattformen för hållbar 
stadsutveckling

 – Stadsmiljöavtal 2.0
Åtta myndigheter ansvarar för 
samordning av uppföljningen 
av de olika miljökvalitetsmålen. 
Alla myndigheter med 
ansvar i miljömålssystemet 
arbetar tillsammans med 
organisationer och företag inom 
sin samhällssektor för att nå 
och bidra till uppföljningen 
av miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. 

Cirka vart 4:e år lämnar 
Naturvårdsverket en fördjupad 
utvärdering av miljömålen. Hur 
har tillståndet utvecklats? Vad 

har hänt i miljöarbetet hos olika 
aktörer i samhället? Hur fungerar 
styrmedlen? Vad behöver göras 
för att vi ska nå målen? Den 
fördjupade utvärderingen styr 
med sikte på miljömålen och 
överlämnades till regeringen i 
oktober 2015. Här lämnades förslag 
inom olika politikområden.

33 förslag till åtgärder har 
inlämnats till regeringen. Det 
är mycket som behöver hända 
inom andra politikområden än 
miljöpolitiken, därför har de 
utformat och sorterat förslagen 
så att de till stor del riktar sig 
till andra delar av regeringen än 
miljöministern. 

Hans slutord blev: Planera 
klimatsmart - träbyggnader, 
dagvattenhantering, solpaneler, 
gång- och cykeltrafik. Öka 
transparensen om hur olika 
samhällsmål beaktas i 
planprocessen och använd 
miljöbedömningar!

Naturvårdsverket har under 2015 upprättat en rapport och tre underrap-
porter vilka samtliga finns att ladda ner från www.miljömål.se. 
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Att hantera 
personer med ett 
besvärligt eller 
rättshaveristiskt 
beteende

Text: Peter Granqvist

Niklas börjar med att berätta att 
han bott i Norrland de senaste 25 
år men att han, som alla nog hörde, 
egentligen är skåning – ”Det brukar 
höras snabbt” som han sa.

Under hela sitt liv har Niklas på 
olika sätt arbetat med besvärliga, 
eller på annat sätt krävande, 
personer, bl.a. som socionom men 
även som militär och en del andra 
yrken.

När det gäller personer som 
”bråkar” får vi tänka på att de 
oftast ju ser oss som någon som är 
ute efter dom/vill dom illa, oavsett 
i vilken form vi försöker visa oss, 
dvs. vi ses lite som Don Quiottes 
väderkvarnar/monster även om inte 
alla motsättningar är inbillade. 

Hur ser då en besvärlig person 
ut i normalfallet? Jo oftast är de 
välutbildade, väldigt engagerade 
och ofta tillhör de den något äldre 
gruppen av medborgare. Det är 
inte heller allt för ovanligt att de, 
i alla fall som de själva ser det, tar 
”allmänhetens” sida i olika frågor 
mot ”överheten”.

Några olika aspekter att begrunda 
när vi möter olika besvärliga 
personer är;

 – Har de rätt att vara 
besvärliga? Kanske blir dom 
t.ex. drabbade på ett sätt som 
de inte på något sätt kunnat 
vara förberedda på.

 – Har vi gjort fel? Är det så 
och felet kan rättas blir det 
ju lättare att komma vidare. 
Det är alltså viktigt att alltid 
fundera i tidigt skede på om 
fel begåtts, eller om det finns 
olika missuppfattningar, 
som ger den aktuella 
konfliktsituationen. 

 – Skulle vi också reagera 
likadant? Att visa empati 
i vissa delar hjälper inte 
i sakfrågan men det gör 
det oftast enklare att föra 
fortsatta diskussioner.

 – I hanteringen finns det 
några punkter som alltid ska 
genomsyra ett professionellt 
förhållningssätt och de är: 

 – Lyssna aktivt på vad som sägs 

 – Försök att förstå vad de 
anser/vill framföra

 – Om möjligt bekräfta något i 
det som framförs, ”Det ligger 
något i det du säger om …”

 – Var alltid korrekt
 – Visa alltid respekt
 – Visa omtanke i så stor 

utsträckning det bara går
 – Tillämpa ett s.k. lågaffektivt 

bemötande, dvs. gå inte igång 
själv med ett aggressivt 
bemötande. Bli inte heller 
rädd vid ett aggressivt 
bemötande från motparten, 
eller visa i vilket fall inte att 
du är det.

 – Var försiktig med olika 
former av ”undantag” och 
särbehandling då detta bara 
ger livskraft åt ett fortsatt 
besvärligt beteende 

Niklas Waitong
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Det är även viktigt att använda 
tillräckligt med resurser och 
säkerhetstänkande för att kunna 
hantera dessa personer och 
en ledstjärna är ”safety first”. 
Det innebär bl.a. att man bör 
eftersträva att alltid vara två 
personer som tillsammans möter 
den besvärlige personen, om inte 
annat är det bra att ha ett ”vittne” 
till vad som sägs. Det innebära 
också att man noga ska tänka 
igenom i vilket rum, eller på vilken 
plats, ett möte sker och hur man 
kan undkomma eventuella fysiska 
utfall.

I våra yrkesroller behöver också var 
och en fundera över vilka mål vi har 
med att kunna hanterar besvärliga 
personer och vilken ambitionsnivå 
vi har. En fråga vi kanske bör ställa 
oss är den om vi i vår yrkesroll 
verkligen ska kunna klara av att 
hantera de värsta fallen?

En fråga i detta är då om vi vill bli 
ännu bättre än vad några föredrag 
och enstaka konflikter genom åren 
gör oss, dvs. är vi beredda att lägga 
en massa tid på att rusta oss för att 
kunna hantera de allra värsta fallen 
i detta?

Vill vi det finns det olika 
avancerade samtalsutbildningar, 
t.ex. i s.k. MI-samtal (motiverande 
samtal) eller lösningsorienterade 
samtal, och djupgående 
utbildningar i lågaffektivt 
bemötande.

Ett enklare och billigare, ofta 
även bättre, sätt att bli bättre 
i att bemöta dessa personer är 
genom att utnyttja feedback och 
handledning från någon/några 
personer med specialkunskaper 
inom området. Men framför allt 
gäller här som i allt annat – vi 
måste öva! 
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Strukturbild Skånes 
arbete med regional 
planering

Text: Lars Jönsson

Region Skåne har under närmare 
20 år arbetat med regional fysisk 
planering, 1997 gavs uppdraget 
från Skånes 33 kommuner att 
”verka för att samordna den 
översiktliga planeringen och 
regionala miljöfrågor. 

Uppdraget med strukturbild 
är från 2005 och resulterade 
att Regionstyrelsen 2013 
antog strategier som även 
Kommunförbundet Skåne ställde 
sig bakom. Strukturbilden vilar 
på tre ben, kunskap, dialog och 
strategier där arbetet i princip 
också har skett i den ordningen.

Utvecklingen som den regionala 
planeringen ska bemästra i Skåne 
är både komplex och motsägande, 
ett klassiskt fall av å ena sidan, å 
andra sidn. 

 – Stark befolkningstillväxt, men 
ojämnt fördelat

 – Stark sysselsättningstillväxt , 
men lägst sysselsättnings-grad

 – Stark innovationskraft, men 
stora företag läggs ner eller 
flyttar

 – Länk till kontinenten, men 
integrationen har tappat fart

 – En kulturell smältdegel, 

men dålig matchning på 
arbetsmarknaden

 – Efterfrågan på arbetskraft 
stor, men för många saknar 
ett arbete

 – Många nya företag, men låg 
tillväxt och export

 – Ökad pendling och 
rörlighet, men en tudelad 
arbetsmarknad

 – Stor andel högutbildade, 
men ökande andel utan 
gymnasiebehörighet

 – Skåningarna blir friskare, 
men många mår sämre

Annelie Mårtensson, Region 
Skåne
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Nyttan med en regional 
strukturbild
Genom en väl förankrad och 
gemensam målbild kan Region 
Skåne tala med staten och med 
förtroende säga att de företräder 
hela Skåne. I den tävling mellan 
regioner kring investeringar i 
infrastruktur med mera som sker 
är detta ett viktigt verktyg.

Under de senaste 20 åren har 
arbetet mynnat ut i ett stort antal 
rapporter som ger stöd till den 
mer vardagliga planeringen i 
kommunerna genom kunskap och 
sammanhang.

En gedigen dialog skapar 
förtroenden mellan kommunerna.
Skåne har en flerkärnig 
ortsstruktur med anor från tiden 
då Skåne var delat i Malmöhus 
län respektive Kristianstads län. 
Idag ser vi en kraftig koncentration 
till den västra kusten med 
Malmö/Lund och Helsingborg 
som starkaste motorer medan 
Kristianstad och Hässleholm är 
motorn i nordöst.

Av Skånes 1,3 miljoner invånare 
bor 77 % i städerna (orter med mer 
än 3000 inv.) medan 19 % bor i den 
stadsnära landsbygden (inom 15 

Det flerkärniga Skåne

min från en stad) och endast 4 % 
bor på landsbygden. Störts tillväxt 
finns i städerna men det är ingen 
entydig bild, i åtta av kommunerna 
är tillväxten större på landsbygden 
och i den tätortsnära landsbygden 
än i kommunernas städer
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