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Länsstyrelsen ser mycket positivt på att en gemensam plan upprättas för Linköping och 
Norrköping. 

 

 

 

 

Samarbetet inom Skåne Nordväst måste bygga på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, 
så åtminstone över tid. 

 

 

 

 

Helsingborg måste i kraft av sin storlek vara lokomotivet och den ”generösa  motorn”. 

 

 
  



 
 

AABSTRACT 

 

Det här är en uppsats omfattande 15 högskolepoäng i ämnet fysisk planering. Uppsatsens titel 
är ”mellankommunal översiktlig planering – möjligheter och begränsningar” och undersöker 
vad begreppet innebär, både i lagens mening och i praktiken, vilka frågor som kommunerna är 
beredda att samplanera om och hur de gått eller tänker gå tillväga. För att konkretisera 
frågeställningen har tre stycken fall med olika karaktär valts. Den slutliga frågeställningen 
handlar om vilka likheter och skillnader som finns i dessa valda fall. 

Metoden för uppsatsen har till största delen utgjorts av studier av kommunala dokument; 
översiktsplaner, samrådshandlingar, dokumentationer etc. men även kompletterats av litteratur 
och intervjuer med nyckelpersoner. 

Uppsatsen avslutas med ett analyserande avsnitt där kopplingen mellan teori och praktik 
synliggörs. 

 

 

Nyckelord: översiktlig planering kommun region samarbete 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

FFÖRORD 

 

Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Dessa har dock hamnat i skymundan när 
detaljplaner och illustrationer hamnat i fokus under utbildningens första år men i samband 
med stad och land-kursen väcktes åter intresset för strategiskt viktiga frågor i ett större 
perspektiv och så här i efterhand är jag glad att jag valde det här ämnet. Det passar mig väl 
och med denna uppsats görs ett försök att närma sig detta stora område som få studenter på 
BTH skrivit om tidigare. Det här är resultatet av många timmars arbete.  

 

Jag vill passa på att tacka ett par personer: Magnus Ydmark, Irene Ljungskog, Karin 
Stenholm och Karin Elfström för intervjuer och bakgrundsmaterial, min handledare Bo 
Löwendahl för stöd, motivation och vägledning och min pappa som med tips och material 
gjort uppsatsen möjlig att genomföra. 

Tack ska även Maria ha som stöttat mig genom hela resan.   

 

Markus Rikse 
Karlskrona 2012 
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11 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

I utbildningen har vi läst om översiktlig planering och flera av föreläsarna med praktisk 
erfarenhet har betonat vikten av samordning mellan olika aktörer. Trots att det inte finns 
speciellt många fall där mellankommunal planering genomförts ännu är ämnet aktuellt vilket 
bland andra Norrköping och Linköping insett då dessa initierat projektet samverkan 
Linköping-Norrköping där motivet för projektet är ”att skapa en större, starkare och 
intressantare region med tillväxt, fler arbetstillfällen, ett varierat bostadsutbud, bra 
pendlingsmöjligheter och en mångfald av evenemang och fritidsaktiviteter” som det står på 
Norrköping kommuns hemsida.  

Även i andra delar av Sverige har ämnet uppmärksammats då samverkansregionen Skåne 
Nordväst tillsatt en samarbeteskommité där ett av projekten ligger under rubriken Planarbete: 
gemensamma översiktliga planer 2015. På deras hemsida står det att arbetskommitén tillsatts 
för att ”driva gemensamma frågor som gynnar regionen”. Detta samarbete är ännu i ett relativt 
tidigt stadium men ett par möten om regionens framtida samarbete har i skrivande stund ägt 
rum.  

För att balansera och göra uppsatsen mer intressant ska även ett mindre bra exempel utredas. 
Valet har fallit på Gislaved då min kontaktperson på Boverket gav mig information om detta 
fall.  Anledningen till detta är att belysa de problem som kan uppstå i samband med 
gemensam planering samt att kunna använda detta exempel som jämförelse med de 
ovanstående. 

 

 
1.2 PROBLEMFORMULERING     

Det intressanta med plan- och bygglagens paragrafer om översiktsplanering är att det å ena 
sidan finns en uppmaning till att samordna översiktsplanerna med såväl nationella som 
regionala program, å andra sidan att översiktsplanen inte är bindande. Att den inte är bindande 
innebär emellertid inte att dokumentet är oväsentligt för framtida beslut, tvärtom är ÖP:ns 
flexibilitet en positiv egenskap men frågan är hur kommunerna förhåller sig till dessa 
förutsättningar, hur de går tillväga för att dels samordna sina översiktsplaner och dels hur 
överenskommelser uppstår och följs. Det finns uppenbarligen vägar att gå mot samplanering 
men exemplen är få. Därför blir det relevant att utreda frågan om hur kommuner som 
samarbetar går tillväga och varför. 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och jämföra tre olika projekt där 
samordning av översiktlig planering genomförts.  

 

 



2 
 

11.4 FRÅGESTÄLLNING 

 Hur ser lagstiftningen ut? 
- Möjligheter och hinder för samarbete 

 Varför väljer kommuner att samarbeta?  
- Vilka är för- och nackdelar med samarbetet? 
- Vilka teorier talar för samarbete? 

 Hur har/kommer de valda kommunerna gått/gå tillväga  
för att ta fram en gemensam plan? 

 På vilka områden kan kommunerna tänka sig att samarbeta? 
 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de tre olika projekten? 

 
 

2 AVGRÄNSNING 
2.1 ÄMNE 

Uppsatsen har avgränsats till att undersöka mellankommunal översiktlig planering. Andra 
begrepp som t. ex. regional planering presenteras kortfattat i teoridelen men lämnas sedan 
utanför undersökningsramen. 

2.2 FALLSTUDIER 

Antalet fallstudier har fallit på tre. Anledningen till detta är att undersöka olika förutsättningar 
som kommuner har. Karaktären på de valda fallen skulle kunna illustreras på följande sätt: 

Fall 1: Linköping-Norrköping Stort projekt, färdigarbetad och antagen 
översiktsplan och positiv respons 

Fall 2: SkåneNordväst (SKNV) Mindre än fall 1 men tillräckligt stort för att 
vara intressant och erbjuda material till 
undersökning, översiktsplan under arbete, 
positiv/oklar respons 

Fall 3: Gislaveds kommun Relativt litet projekt med två inblandade 
kommuner, översiktsplan som 
samrådsupplaga (ej antagen), negativ respons 
från länsstyrelsen 

 

Om fler fall valts hade uppsatsens omfattning blivit alltför stor. Vid en eventuell 
masteruppsats kan detta dock vara tänkbart. Ett annat faktor som talar för att just dessa fall 
valts är att de är relativt färska, 2010 – 2011. Antal sidor om fallen varierar på grund av olika 
orsaker. För det första har det till de två första fallen funnits mer material att tillgå och för det 
andra är dessa projekt mer omfattande vilket gör dem mer intressanta att fördjupa sig i. 
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22.3 DOKUMENT 

De dokument som använts till empiridelen har givits ut av kommunerna. Eftersom det är 
kommunernas samarbeten som ska undersökas faller det sig rimligt att det är kommunala 
dokument som ska undersökas. De viktigaste dokumenten är: 

 Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (antagen 2010) 
 SKåne NordVäst (tio kommuner i samverkan) Rådslag 1 – infrastruktur (2011) 
 SKåne NordVäst (tio kommuner i samverkan) Rådslag 2 – grönstruktur (2011) 
 Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö 

kommuner (2011) 

 

2.4 INTERVJUER 

Som ett komplement till dessa dokumentstudier har fyra intervjuer gjorts. De personer som 
jag intervjuat arbetar på de olika kommunerna och främst med de undersökta projekten. Mer 
om detta i metodkapitlet.  

2.5 TEORIER 

De teorier som lägger grunder till uppsatsen är statsvetenskapliga där rättsvetenskap i  form 
av bland annat PBL och MB. Vidare har Alfred Marshalls teori om lokalisering samt Saskia 
Sassens (global cities) och Manuel Castells (nätverkssamhälle) urbanteorier legat till grund 
för analysen.  
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33 METOD  
 
 
För att besvara frågeställningen och uppnå syftet med uppsatsen har tre stycken fallstudier 
gjorts. En fallstudie undersöker oftast en fråga/ett fenomen (Denscombe 2009, s. 59) och 
huvudfrågan som metoddelen avser att undersöka är kommunernas tillvägagångssätt för 
gemensam planering. Fallstudien kännetecknas ofta av flera tillvägagångssätt/metoder vilket 
är en av dess fördelar (ibid. s. 61, 71). En av nackdelarna med fallstudien gäller 
trovärdigheten i de generaliseringar/slutsatser som dras av det observerade resultatet (ibid. s. 
72). Eftersom det är specifika fall som undersöks begränsas även resultatet och man ska akta 
sig för att dra förhastade slutsatser om projekt med andra förutsättningar.  
 
Uppsatsens huvudmetod har bestått av fyra stycken intervjuer med tjänstemän från de utvalda 
kommunerna. Personerna som intervjuats presenteras nedan: 

 Magnus Ydmark, Helsingborgs stad, tisdagen den 8/5 – 2012 kl. 15.02 – 15.21 
 Irene Ljungskog, Gislaveds kommun, onsdagen den 9/5 – 2012 kl. 09.04 – 09.29 
 Karin Stenholm, Båstads kommun, torsdagen den 10/5 – 2012 kl. 10.01 – 10.08 
 Karin Elfström, Linköpings kommun, fredagen den 11/5 – 2012 kl. 10.00 – 10.21 

I det första fallet, Linköping-Norrköping, intervjuade Karin Elfström som arbetar på 
Linköping kommun och har varit med att arbeta fram den gemensamma planen. Efter ett antal 
mail kunde kontakt etableras och intervjutid bokas. I fallet SkåneNordväst har jag valt en 
person från den största kommunen, Helsingborg stad, som även är ansvarig för hela projektet. 
För att komplettera bilden av samarbetet har jag valt att ta kontakt med en person från en av 
de mindre kommunerna, Båstad. Valet av en representant från Båstad kommun var av 
praktiska skäl. Denscombe hade kallat metoden ”bekvämlighetesurval” eftersom personen  i 
fråga fanns nära tillhands (ibid. s. 39).  I det sista fallet, Gislaved, erhölls information från 
Boverket. Efter att min handledare tipsat mig om att ringa dem kunde jag så småningom ledas 
vidare till Gislaveds kommun. 

Intervju ett, två och fyra utgör ”huvudintervjuerna” och är därför omkring 20 minuter i långa 
medan intervju tre var av kompletterande art vilket påverkat dess längd. Urvalet har gjorts 
genom undersökning på kommunernas hemsidor och via telefonsamtal till personer som lett 
mig vidare till nästa person, s.k. ”snöbollsurval” (ibid. s. 38). På grund av tidsmässiga och 
ekonomiska skäl har intervjuerna skett per telefon som spelats in och överförts till dator. 
Ljudkvaliteten har varit god och inte påverkat resultatet nämndvärt. Till intervjun har öppna 
frågor ställts till de intervjuade eftersom a) flytet i intervjun skulle bli bättre samt b) jag är inte 
van att intervjua folk och därmed riskerar att ställa ledande frågor. Intervjufrågor och 
sammanfattning av svaren återfinns i kapitlet ”fallstudier” under respektive intervju-rubrik. 
Fördelarna med att använda sig av intervju som tillvägagångssätt är bland annat 
informationens djup som innebär att mer detaljerade data kan erhållas i jämförelse om en bok 
läses t. ex. (ibid. s. 267). Dessutom kan eventuella följdfrågor som kommer upp efter hand 
ställas vilket gör intervjun flexibel. Intervjuns flexibilitet tar sig även uttryck i när den kan 
genomföras. I det här fallet har de tänkta intervjupersonerna kontaktats ett par dagar i förväg 
så att en lämplig tidpunkt kunnat fastställas. Nackdelarna med intervju är t. ex. de kostnader 
som krävs om en intervju ska ske på plats (se ovanstående stycke) samt tillförlitligheten (ibid. 
s. 269).  
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I och med att intervjupersonerna fått ett tag på sig att förbereda svaren kan eventuella negativa 
aspekter rörande samarbete mellan olika kommuner ha utelämnats eller förminskats vilket 
kanske inte ger en helt sanningsenlig bild av de verkliga projekten. Detta är emellertid något 
man får räkna med om intervju som metod valts.  

Utöver intervjuerna har även en dokumentstudie genomförts. De utvalda dokumenten är 
översiktsplaner och strategiska dokument framställda av kommunerna själva där syftet har 
varit att identifiera på vilka områden kommunerna kan tänka sig att samplanera samt hur de 
har tänkt att gå tillväga.  

Då dessa dokument inte gett fullständig information har ovanstående intervjuer gjorts, således 
har ett slags metodkombination använts, just för att skapa en bättre bild av verkligheten (ibid. 
s. 152 – 153). Brist på svar samt frågor som dykt upp i samband med dokumentstudierna har 
mynnat ut i konkreta frågor som intervjuerna har besvarat. Metoden för dokumentstudierna 
har varit en form av innehållsanalys (ibid. s. 307 – 308) där nyckelordet för undersökningen 
av Norrköping och Linköpings gemensamma översiktsplan varit just ”gemensam” eftersom 
syftet med uppsatsen är att ta reda på om och hur gemensamma frågor hanteras. Efter en 
undersökning av det digitala dokumentet med kommandot CTRL + F ”gemensam” dök ordet 
upp ett flertal gånger, dock i olika sammanhang. Av detta kan olika slutsatser dras: en kan 
vara att det är viktigt att genomföra saker och ting gemensamt, dock uppstår osäkerhet kring 
sammanhanget ordet används i vilket Denscombe också påpekar (s. 308). De textstycken där 
ordet ”gemensam” använts har därför lästs igenom för att identifiera information som rör 
syftet med uppsatsen. Ett exempel på detta är rubriken GEMENSAMMA 
ETABLERINGSOMRÅDEN som återfinns på sidan 55 i den gemensamma planen och som 
verkligen sätter fingret på den undersökningsfråga uppsatsen syftar till att besvara. 
Metodvalet innehållsanalys har i fallet Norrköping-Linköping varit av hjälp då sidantalet i 
denna översiktsplan varit långs större än den korta FÖP som använts i fallet Gislaved-Gnosjö. 
I det sista dokumentet, SKNVs strategi för att skapa en gemensam region, har 
informationsletandet varit lättare eftersom detta dokument enbart handlar om tillvägagångssätt 
och strategier för gemensam hantering av olika frågor till skillnad mot översiktsplanen som är 
mer övergripande.  
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44 TEORI 
4.1 STADSVETENSKAPLIG TEORI  

För att förstå planprocessen och arbetet med översiktlig planering krävs insikt i hur det 
svenska politiska systemet är uppbyggt. Det finns nämligen flera olika nivåer som påverkar 
planeringen och som presenteras nedan.  

På den högsta nationella nivån finns riksdagen som består av 349 ledamöter exklusive 
ersättare och som var fjärde år utses genom fria, hemliga och direkta val (RF 3 kap. 1 §). 
Riksdagens huvudsakliga uppgifter är att representera det svenska folket samt att fatta de 
viktigaste besluten i riket (Bäck & Larsson, s. 79). Till skillnad mot länder som t. ex. Belgien 
där de tre språkliga huvudgrupperna – tyska, franska och flamländska – är garanterade platser 
i det federala parlamentet grundar sig det svenska systemet på åsiktsrepresentation, dvs. att de 
folkvalda representerar folkets åsikter och inte väljs på andra grunder som sociala eller etniska 
grupper (ibid.). Riksdagen utser en sedan en regering som ska styra landet (RF 1 kap. 6 §). 
Regeringens uppgift är – ur planeringssynpunkt – att formulera en nationell strategi för hur 
Sverige ska utvecklas. På regeringskansliets hemsida finns rubriken ”Mål för 
samhällsplaneringen och byggandet” och lyder som följer: 

Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att 
ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 

hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas. 

Denna strategi finns förtydligad i ”En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007 – 2013” där regeringen understryker vikten av 
regionalt samarbete för att skapa och bibehålla tillväxt (s. 7). Vidare står det att den nationella 
strategin bygger på en mer övergripande och internationell strategi som utformats av EU. 
Bilden nedan visar nivåerna för planeringen, från EU-nivå till den kommunala planeringen.  

 

Liksom många andra länder finns det i Sverige en indelning av politisk och/eller administrativ 
makt som delas upp i två underkategorier där den större är län och den mindre är kommuner 
(Bäck & Larsson, s. 226). Antalet län uppgår till 21 och landstingen, som är den tillhörande 
politiska organisationen, är 20 stycken. Gotland saknar landsting eftersom det endast finns en 
kommun där. Dock har de rätt att tillsammans med Skåne, Halland och Västra Götaland kalla 
sig region. En region är detsamma som ett landsting med undantaget att de skall ta ett större 
ansvar för den regionala utvecklingen (SKL). Val till till landstinget hålls var fjärde år i 
anslutning till riksdagsvalet. På SKL:s hemsida listas landstingets uppgifter. Noterbart är att 
regional utveckling är ett frivilligt åtagande och inte en uppgift som måste ses över. 

Obligatoriska uppgifter: 

 Hälso- och sjukvård 
 Tandvård fram till 20 års ålder 
 Kollektivtrafik 
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Exempel på frivilliga åtaganden: 

 Kultur 
 Utbildning 
 Turism 
 Regional utveckling  

 

I länen finns ytterligare en statlig myndighet på regional nivå, länsstyrelsen. Länsstyrelsen är 
regeringens förlängda arm med en rad olika arbetsuppgifter, bland annat inom plan- och 
byggväsendet, naturvården och miljöskyddet (Bäck & Larsson, s. 205). I PBL står det att 
länsstyrelsens uppgifter inkluderar hälsa, säkerhet och mellankommunala intressen (PBL 3 
kap. 28 §). Då länsstyrelsen fogar över så många olika områden skulle man kunna säga att ett 
slags centralisering uppstår, speciellt då en viktig del av dess uppgifter är att se till så att 
kommunala och statliga intressen samordnas (ibid.). Detta tar sig uttryck vid översiktlig 
planering då planerna granskas av länsstyrelsen så att inte riksintressen tar skada eller förbises 
vilket tydligt står skrivet i plan- och bygglagens tredje kapitel, ”Översiktsplan” (PBL 3 kap. 
16 §).  

Den lägsta nivån i trappan utgörs av kommuner. Dessa brukar delas in i två kategorier där den 
översta är landstingskommuner och den övre är kommuner (Bäck & Larsson, s. 228). 
Kommunerna utgör en viktig del i det svenska samhället. Detta tar sig uttryck i 
regeringsformens portalparagraf som lyder: 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.  

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom 
ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

(RF 1 kap. 1 §) 

Paragrafen betonar vikten av det kommunala självstyret och decentraliseringen av makt vilket 
tar sig uttryck i planeringen då kommunerna har planmonopol. Monopolet har emellertid inte 
alltid varit givet, något som Gösta Blücher skriver om i 1900-talet – det kommunala 
planmonopolets århundrade (2006) och som jag kommer gå in på längre fram i uppsatsen. 

Sedan kommunreformerna 1952 – 1974 har antalet kommuner minskat från ungefär 2500 till 
290 (Bäck & Larsson, s. 229). Anledningen till att kommunerna slogs samman var skapa 
större resurser som krävdes för att uppfylla de krav som ställdes på välfärdsstaten (ibid.) Idag 
ansvarar alltså kommunerna för såväl översiktsplaner som detaljplaner och bygglov. 
Kommunval håll var fjärde år i anslutning till riksdags- och landstingsval. 
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44.2 LAGSTIFTNING 

4.2.1  Plan- och bygglagen 

När grunderna för det svenska politiska systemet presenterats är det nödvändigt att studera 
och definiera viktiga begrepp. Huvudbegreppet, översiktlig planering/översiktsplanering, 
förklaras nedan. Till vår hjälp har vi lagstiftningen – PBL – som i det tredje kapitlet förklarar 
vad en översiktsplan är: 

1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 

2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

3 § Översiktsplanen är inte bindande. 

4 § Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 
2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och 
vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken anges särskilt. 

5 § Av översiktsplanen ska framgå 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och 

5. sådana områden för landsbyggdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap.  
18 e § första stycket miljöbalken. 

6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt 
framgår.      (PBL 3 kap. 1 – 6 §§) 

4.2.2  Miljöbalken 

Enligt miljöbalken avses ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som: 

1. är lämpligt för utveckling av landsbygden 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets 

syften fortfrande tillgodoses långsiktigt 

...    (MB 7 kap. 18 e §) 

Att just denna paragraf nämns beror på att fallstudien om Gislaveds kommun handlar om LIS-
områden och Länsstyrelsens inställning till sådana.  
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44.3 REGIONALA UTVECKLINGSPROGRAM 

Förutom kommunernas översiktsplaner finns även så kallade regionala utvecklingsprogram, 
RUP, som enligt regeringen har flera syften. En RUP ska  

 utgöra en samlad strategi för ett eller flera läns regionala tillväxtarbete, 
 binda samman planeringsprocesser som har betydelse för en hållbar regional 

utveckling samt 
 underlätta samverkan mellan länen 

(www.regeringen.se)  

Vidare står det att det regionala utvecklingsprogrammet ligger till grund för en del andra 
program såsom regionala strukturfondsprogram och teritoriella program, detta för att 
underlätta samordningen av politiska beslut och samverka mot gemensamma mål. RUP:en ska 
även redovisa hur såväl regional som nationella mål ska uppfyllas. 

Slutligen skriver regeringen att RUP är en kontinuerlig process där engagemang och politisk 
förankring är avgörande för hur programmet kommer se ut och skötas. Med andra ord är det 
inte säkert att ett ordentligt program konstrueras om inte politiker ser till att det blir gjort. Då 
försvinner syftet med programmet som en riktlinje vid planering på kommunal nivå och de 
goda intentioner som funnits med programmet riskerar att förbises.  

Ansvaret för programmet ligger på den aktör som ansvarar för att samordna det regionala 
tillväxtarbetet, dvs. regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan eller länsstyrelsen. Enligt 
regeringen har samtliga län idag en gällande RUP som kommunerna ska förhålla sig till i den 
översiktliga planeringen. Paragrafen om detta förhållningssätt instiftades i den nya plan- och 
bygglagen från 2011. 

 

4.4 URBANTEORI 

Det finns flera anledningar till att städer växer och att regioner bildas. Ett sätt att se på detta 
fenomen har utvecklats av urbanteoretikern Saskia Sassen som skriver om global cities 
(globala städer). Sassen menar att städer – som skulle kunna appliceras på de exempel som 
presenteras i uppsatsen men kommer att handla om regioner – växer eftersom de vill vara 
”spelare” på olika marknader (Peterson 2003, s. 67). Exempel på internationella spelare är 
London, Tokyo och New York som har ett stort inflytande inom den globala finansiella 
sektorn. I Sverige är Stockholm en nyckelspelare på den nationella marknaden och i viss mån 
även på en regional marknad (ibid.). I och med att staden växer ökar även inflytandet utanför 
staden, i Stockholms fall uppstår kontakter bland annat över Östersjön. På samma sätt ökar 
Malmös inflytande i och med Öresundsregionen där den större staden Köpenhamn ingår.  

Sassen menar vidare att den nya strukturen lett till en stark ekonomisk polarisering: de nya 
växande städerna genererar fler arbetstillfällen, såväl högbetalda som lågbetalda, jämfört med 
tidigare industriekonomier (ibid. s. 69). Om detta även påverkar regioner i samma 
utsträckning kan det finnas anledning för kommunerna att gå ihop och bilda större 
konstellationer än de som vanligtvis begränsar sig till kommungränsen.  
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En annan teoretiker som behandlar ett liknande ämnesområde är Manuel Castells som menar 
att klusterbildning – som skulle kunna användas som regionbildning – är av stor betydelse i 
det nya systemet eller ”den nya informationella kapitalismen” (Karlsson 2003, s. 80). Castells 
betonar vikten av att vara i närheten av de nya nätverkens noder, att befinna sig där saker och 
ting händer. Vidare säger han att även om det finns många fördelar med att vara med i ett 
nätverk är det förödande för dem som stängs ute (ibid. s. 81). En fråga värd att fundera över är 
hur villkoren för en mindre ort ser ut i förhållande till en större stad, om det i praktiken är 
möjligt för en mindre ort att inte ansluta sig till den större regionen. En kommun som inte 
ansluter sig kan riskera att dras ned i ”den informationella kapitalismens svarta hål” som 
Castells uttrycker sig (ibid. s. 82).  

 

44.5 LOKALISERINGSTEORIER 

Det finns många olika orsaker till varför människor bosätter sig på en viss plats och eftersom 
invånare i kommunen genererar skatteintäkter kan det antagas att ökat invånarantal är något 
att sträva efter från kommunalt håll. Andersson (1998) skriver bland annat att en av 
anledningarna till att människor bosätter sig på en viss plats är kopplat till antalet företag på 
orten (s. 52). Anledningen till detta är att risken för arbetslöshet minskar vid lågkonjunktur 
eftersom det finns fler arbetstillfället att erbjuda och söka, speciellt om företagens inriktning 
och typ varierar (ibid.). 

En faktor till valet av bostadsort kallar Andersson ”lokalisering efter angelägenhet” (s. 53). I 
takt med att levnadsstandaren höjts – i Sverige – har även ”kraven” på bostadsorten ökat. 
Andersson beskriver utvecklingen på följande sätt: 

Allteftersom folk har fått goda inkomster har sådana omständigheter som upplevs som angenäma för de enskilda 
individerna kommit att bli viktiga för dem. Exempel på detta är ett gynnsamt klimat och andra miljömässiga 

fördelar som tillgång till fin natur och havsstränder, ett högkvalitativt kulturutbud, tillgång till skolor med 
mångfald och kvalitet i utbudet av utbildningslinjer och andra förutsättningar till utbildning på olika nivåer. 

    (Andersson 1998, s. 53)  

Vidare skriver Andersson om de industrier med högteknologisk inriktning och som är 
beroende av välutbildad arbetskraft  lokaliserats till universitets- och högskoleorter eftersom 
studenter tenderar att stanna kvar på orten efter erlagd examen. Ett exempel på detta är 
Karlskrona som under 1990-talet kommit att utveckla nätverket TelecomCity där bland andra 
Karlskrona kommun och Blekinge Tekniska Högskola ingår. Betydelsen av tekniska 
högskolor för städer har alltså ökat eftersom det innebär fler företag och i slutänden fler 
invånare och tillväxt (ibid. s. 53). Utländska exempel på relationen mellan tekniska företag 
och ekonomisk tillväxt är bland andra Silicon Valley i USA och Electric City utanför 
Bangalore, Indien (ibid). Om lokaliseringen av sådana industriella centrum skrev Alfred 
Marshall i början av 1900-talet (ibid). Denna teori kom att belysa de fördelar som sådana 
centrum genererar till sin omgivning, bland annat med s.k. ”spillovers” som innebär att 
kunskap och idéer sprids vilket i förlängningen betyder att företag utöver det som från början 
lanserade idén kan dra nytta av den nya kunskapen. Utvecklingen drivs därför framåt och 
företag tjänar på att bara befinna sig i närheten av andra. På 1960-talet utvecklades 
resonemanget av Paul Krugman som menade att även transportkostnader och storleken på (de 
närliggande) marknaderna som i hög grav påverkar valet av lokalisering för 
verksamheter/företag (ibid. s. 54). 
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55 FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

Uppsatsens ämnesområde faller inom ramen för ett flertal discipliner. Stadsvetenskapliga 
aspekter där rättsvetenskapliga och övergripande infrastrukturfrågor behandlas, 
rättsvetenskapliga frågor där PBL och MB står i fokus samt ekonomiska teorier om 
lokalisering. Arbetet berör även miljöfrågor där utveckling av kollektivtrafik, satsningar på 
förnyelsebar energi och lokalproducerad mat är frågor som dyker upp när de olika planerna 
granskas. 

Det som framgår av lagstiftningsgranskningen är att systemet är relativt komplext. Å ena 
sidan finns det specifika uppgifter som olika organ skall granska, å andra sidan är 
lagstiftningen bristfällig gällande det ämnesområde som uppsatsen granskar, nämligen 
samordning av mellankommunala frågor och intressen. Eftersom det inte finns speciellt 
många exempel på mellankommunal översiktlig planering saknas erfarenhet och praxis när 
det kommer till bedömning av olika ärenden men genom att belysa denna fråga i den här 
uppsatsen är ett litet steg i rätt riktning kanske taget. 

De konkreta lagtexterna är emellertid inte det enda som är aktuellt att beakta i en sådan här 
uppsats. Under delområdet urbanteori kan Saskia Sassens och Manuel Castells teorier om 
global cities respektive nätverkssamhället kopplas. De viktiga aspekterna från dessa teorier 
behandlar frågor som har att göra med en regions expansion samt vilka konsekvenser det kan 
innebära. Att städer/regioner växer (samman) är ett fenomen som ökar och därför blir den 
infallvinkeln intressant och relevant att studera i denna uppsats. Slutligen tas 
lokaliseringsteorier upp där en viktig skillnad mot Sassen och Castells är att fokus läggs på 
individernas egna val att bosätta sig på en plats de finner tillfredställande till skillnad mot 
urbanteoretikerna som betonar strukturernas och företagens motiv till att utvecklingen blir 
som den blir.   

De slutsatser som kan dras av den forskning som finns idag är att frågan om samordning 
mellan kommunala intressen är ett aktuellt problem. Som bland annat lokaliserings- och 
urbanteorierna visar finns det många intressen som påverkar hur människor och företag 
bosätter sig. Därför ökar kraven på kommunerna där dessa aktörer finns. De intervjuade 
personerna är positivt inställda till samarbete men inser även dess begränsningar, inte minst 
då det gäller förebilder. Att denna uppsats belyser frågan om samarbete och pekar på alla de 
faktorer/intressen som spelar in är en grund för framtida forskning att arbeta vidare med.  
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66 FALLSTUDIER 

 
För att konkretisera problemet angående mellankommunal översiktlig planering redovisas tre 
olika exempel på projekt där aktörerna arbetat gränsöverskridande. Det första är Samverkan 
Linköping-Norrköping som är ett stort och (på utbildningen) känt samarbete. Det finns flera 
anledningar till att just detta projekt har valts. För det första är projektet omfattande vilket ger 
en bra grund för informationsinsamling, det finns med andra ord tillräckligt med material för 
att genomföra undersökningen på ett lämpligt sätt och för det andra har projektet kommit 
långt i processen, en gemensam översiktsplan har nämligen arbetats fram av de båda 
kommunerna.  

Fall nummer två är samverkansregionen Skåne Nordväst. Projektet är aningen mindre i 
omfattning än Linköping-Norrköping men har trots det ett antal inblandade kommuner 
(aktörer) vilket motiverar intresset för undersökningen. Till skillnad mot ovanstående fall är 
samarbetet kring gemensamma planer ännu i ett relativt tidigt stadie. Därför blir 
förutsättningarna annorlunda och de inblandade kan lära sig av andras misstag. 

Det avslutande fallet behandlar två mindre kommuner, nämligen Gislaveds och Gnosjö 
kommun. Att detta fall undersökts beror delvis på att det är två mindre kommuner som 
samarbetar men huvudorsaken är att projektet inte gått som planerat. Det tredje fallet avviker 
således från de två tidigare fallen i den bemärkelsen att processen ogillats av länsstyrelsen 
vilket ger en balans i arbetet mellan positiva och negativa resultat av samarbete av 
mellankommunal översiktlig planering.  
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66.1 SAMVERKAN LINKÖPING-NORRKÖPING 

6.1.1  Historik 

Det första fallet som undersökts har varit samarbetsprojektet Samverkan Linköping-
Norrköping. Samarbetet är en del av ett större projekt, ”Fjärde storstadsregionen – ett nytt 
storstadsalternativ”, där Linköping, Norrköping och närliggande kommuner skulle bilda en ny 
storstadsregion utöver de tre som finns idag: Stockholm, Göteborg och Malmö (Gemensam 
ÖP, s. 6). År 2006 gav den nationella myndigheten Tillväxtverket (före detta Nutek) 
finansiellt stöd till kommunerna för att påbörja detta samarbete. Ansvariga för att driva 
projektet blev Regionförbundet Östsam tillsammans med Linköpings och Norrköpings 
kommuner där kommunerna ansvarade för att framställa en gemensam översiktsplan (ibid.). 
En gemensam inriktning för planen fastslog under 2008 och efter två års arbete kunde planen 
slutligen antagas av respektive kommuns fullmäktige under juni månad, 2010. Planen ersatte 
delar av de båda kommunernas dåvarande översiktsplaner och presenteras i härnäst. 

 

6.1.2  Vision 

Den gemensamma översiktsplanen inleds med en framtidsvision om hur utvecklingen av 
regionen kan komma att se ut i ett 20-års-perspektiv. I detta framtidsscenario har de båda 
kommunerna starka stadskärnor som utgör centrum i en stark och växande region med drygt 
en halv miljon invånare (Gemensam ÖP, s. 5). Regionens bostäder och byggnader uppförs 
och utvecklas på ett långsiktigt hållbart och energieffektivt sätt.  

Viktiga frågor berör arbets- och bostadsmarknaden där ledordet är variation. Regionen ska 
kunna bjuda på boenden på flera olika platser och i olika prisklasser samtidigt som 
arbetsplatser med olika inriktningar ska kunna erbjudas. Fokus ligger också på resecentrum 
som är en nod i stadskärnan med många olika verksamheter i närheten. Resecentrumets roll 
har även kommit att öka i betydelse i takt med att tågspåren och busslinjerna utökats. Genom 
denna tillgänglighet har regionen stärkt sin konkurrenskraft och internationella samarbeten 
möjliggörs, antingen genom tåg och buss eller via flygförbindelser. 

Såväl livet i stadskärnorna som ett lugnet på landsbygden lockar allt fler människor att bosätta 
sig i eller besöka regionen och det sociala klimatet är öppet och tolerant. Tack vare detta ökar 
tillväxten i regionen, inte bara i Linköping och Norrköping utan även till andra, kringliggande 
kommuner. 
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66.1.3  Utgångspunkter 

Till grund för samarbetet utstruderades ett antal olika mål som med hjälp av översiktsplanen 
skulle kunna närmas. Dessa finns på s. 7 i den gemensamma ÖP:n och lyder som följer: 

 Båda  kommunernas tillväxt och långsiktiga utveckling ska gynnas inom en gemensam 
funktionell storstadsregion med två samverkande stadskärnor. De två kommunernas 
utvecklingspotentialer ska tas tillvara på ett sätt som leder till nytta för båda. 

 Utbyggnad av transportsystem och bebyggelsestruktur ska möjliggöras på ett sätt som 
stimulerar hållbar tillväxt i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende. 

 Historiska värden, kulturell särart och unika miljökvalitéer i de två kommunernas 
städer och tätorter, samt det i omgivande omlandet ska värnas och vidareutvecklas. 

 Efterfrågan på bostäder och lokaler från växande befolkning och näringsliv ska 
tillgodoses. 

Vidare står det att samarbetet ska leda till att kunskap, strategier och samsyn växer fram 
mellan de båda aktörerna (ibid.). Huvudfrågorna som utgör underlaget för översiktsplanen 
består alltså av mer visionära mål (hållbar utveckling) och mer konkreta resultat (bostäder och 
lokaler skall tillgodoses).    

 

6.1.4  Innehåll 

I översiktsplanen diskuteras sex stycken områden: långsiktig hållbar ortstruktur, effektiva 
transporter, upplevelsevärden, attraktiva livsmiljöer, gemensamma etableringsområden samt 
natur- och kulturvärden: klimatanpassning och miljöhänsyn. Dessa presenteras översiktligt i 
kommande stycke.  

Det första temat, hållbar ortstruktur, handlar bland annat om det befolkningsmål som regionen 
har för att leva upp till den ambition som en storstadsregion har. Siffror som presenteras är en 
ökning på 80 000 människor fram till 2030 där den totala folkmängden uppgår till en halv 
miljon (500 000) i regionen, motsvarande en årlig befolningsökning på 0,7 % (ibid. s. 19).  

Enligt en prognos som gjorts beräknas Linköpings kommun öka med 1 % per år fram till 2027 
medan Norrköpings kommun går lite saktare framåt, 0,5 % fram till 2017. Om denna ökning 
står sig kommer den sammanlagda ökningen i regionen att stämma överens med ambitionen 
men för att detta ska gå i uppfyllelse krävs en del åtgärder. Förslag som nämns inkluderar 
bland annat en konkurrenskraftig livsmlijö och många attraktiva boendealternativ (ibid.). 
Enligt statistik som tagits fram från kommunerna har befolkningsantalet ökat i de större 
städerna och på landsbygden medan de mindre tätorterna uppvisar sjunkande siffror mellan 
åren 1990 och 2005. En av anledningarna till utvecklingen påstås bero på 1990-talets 
omfattande lågkonjunktur (ibid.).För att illustrera detta har två kartor tagits fram: 
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  Källa: Gemensam ÖP för Linköping och Norrköping 2010, s. 19  

Källa: Gemensam ÖP för Linköping och Norrköping 2010, s. 20 
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Anledningarna till att ett av huvudmålen handlar om en framtida befolkningsökning är många. 
Det kanske främsta skälet är att en ökad befolkning antas leda till en stabilare regional 
utveckling (vilket också är syftet med samarbetet). Med fler människor i städernas stadskärnor 
ökar den ekonomiska verksamheten och tillväxten ökar vilket genererar vinster för 
kommunerna inom olika områden, t. ex. ökad branschbredd och bredare service (ibid. s. 21). I 
takt med att befolkningen ökar och regionen växer ökar även behoven på transporter. Frågor 
rörande kollektivtrafik blir därför allt viktigare och genom planering kan miljöbelastningen 
minska om framtida bebyggelse, främst bostäder, lokaliseras till och förtatäs kring noder för 
kollektivtrafik. Enligt dokumentet reser generellt stadsborna mer kollektivt vilket ur 
miljösynpunkt motiverar dessa lägen och förtätning av framtida bostäder. Ett ökat 
befolkningsunderlag kan även effektivisera kollektivtrafiken så att fler och tätare turer kan 
erbjudas (ibid.). Andra argument för förtätning av stadskärnorna inkluderar bland annat 
dragning av ledningar som kan bli mer effektiv om husen ligger tätt samt att kommunernas 
omliggande åkermarker kan sparas. Det är således både ekonomiska, ekologiska och social 
fördelar som kan uppnås.  

I den avslutande delen understryks tre viktiga faktorer i arbetet med ortstruktur. För det första 
bör den största delen av bofolkningsökningen ske i Norrköping och Linköping för att stärka 
känslan av en sammanhängande storstadsregion. För det andra ska pendling med bil minska 
vilket löses genom att befolkningen ökar i regionens två huvudstäder samt i mindre tätorter 
med goa förutsättningar för dessa transportslag. För det tredje bör kommunerna kunna erbjuda 
fler bostäder i mer varierande boendemiljöer än idag (ibid. s. 21). Bilden nedan beskriver 
tydligt planens prioriteringar gällande ortstrukturen i regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                  Källa: Gemensam ÖP för Linköping och Norrköping 2010, s. 23 
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Det andra temat är effektiva transporter, som är starkt kopplat till föregående tema om 
ortsutveckling. Om fler människor väljer att bosätta sig i regionen blir också kraven på 
transporter större.  

Vidare beräknas de ökande verksamheterna bidra till att allt fler resor kommer ske i regionen. 
Med detta i åtanke har ett par strategier tagits fram för att åstadkomma hållbara resor och 
transporter: 

 Samordna planeringen av infrastruktur och bebyggelse. Bebyggelsen ska vara tät i  
stations- och hållplatsnära lägen. Lokalisera verksamheter som är målpunkter för 
många resenärer i områden inom gångavstånd till resecentrum i Linköping och 
Norrköping. 

 Tillämpa ”fyrstegsprincipen” (se bild nedan) vid åtgärder i transportsystemet. 
 Underlätta för resenärerna att åka kollektivt så att bilresor förs över till andra 

transportslag. 
 Utveckla kraftfulla kollektivtrafikstråk med smidiga bytespunkter inne i båda städerna. 
 Underlätta för gående, cyklister och kollektivtrafik i stadskärnan. 

(Gemensam ÖP, s. 30) 

Som stöd för dessa förslag nämns bland annat att många resor som görs är över kortare 
avstånd och därmed kan ske med andra transportslag än bil. Att folk inte cyklar i samma 
utsträckning som vore bra ur miljösynpunkt kan bero på att det i dagsläget inte är smidigt nog. 
Om satsningar på cykelvägar och bättre byten mellan tåg och buss öka incitamenten till att 
välja ett grönare färdmedel. Det största projektet är emellertid järnvägen där kapaciteten 
behöver ökas för att möta de kommande krav som kommer att ställas (ibid.).  

Extra viktiga är Ostlänken och Götalandsbanan eftersom restiden mellan Linköping och 
Norrköping – men även till andra storstadsregioner – kortas. Kopplat till detta är det pågående 
projektet om ett nytt resecentrum som ska uppföras i stadens kommersiella centrum i 
anslutning till utvecklingsområdet Kallerstad (Gemensam ÖP, s. 32, se även Linköping 
kommuns hemsida). Ett liknande projekt håller även på att arbetas fram i Norrköping (ibid. s. 
33). På sidan 37 utvecklas resonemanget om resecentrum där kommunerna menar att att färre 
byten, närhet till lokaler och bostäder bidrar till att det kollektiva resandet ökar. Nya stationer 
på andra orter behöver utredas eftersom resetiden ökar. Generellt sett är 45 minuter från dörr 
till dörr en tidsgräns som den pendlande helst inte vill passera (ibid.). 

Kapitlet om upplevelsevärden är relativt kort och behandlar frågor som identitet för de båda 
städerna där det historiska bör lyftas fram och marknasföras, ett mer varierat utbud av 
upplevelser, attraktiva lägen för såväl bostäder som lokaler samt att utveckla båda städernas 
stadskärnor (ibid. s. 46 – 47). För att illustrera det sistnämnda har ett par kartor om en 
framtida utveckling tagits fram: 
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          Källa: Gemensam ÖP för Linköping och Norrköping 2010, s. 50 

 

Kartorna visar tydligt kopplingen mellan de nya resecentrum som planeras och den övriga 
innerstaden men också hur huvudstråken med buss kommer att gå.  

Under ”attraktiva livsmiljöer” beskrivs andelen människor som bor i staden och på 
landsbygden. Siffrorna är i princip identiska mellan de båda kommunerna där omkring 70 % 
av invånarena bor i respektive huvudort, ca 18 % i de mindre tätorterna och ca 12 % på 
landsbygden (ibid. s. 52). Vidare konstateras att Linköping med sina 67 % och Norrköping 
med sina 65 % hamnar högt upp gällande andelen flerbostadshus om man jämför med t. ex. 
Göteborgs- och Malmöregionen. Ett viktigt mål är att i framtiden locka innvånare att bosätta 
sig i regionen. Detta ska uppnås genom att fler attraktiva boendealternativ kan erbjudas för 
olika prisnivåer, livsstilar och åldersgrupper.  

Fokus kommer dock att centreras till de mest inflyttningsbenägna, dvs. unga vuxna som söker 
sig till en ort på grund av arbete eller studier eller människor som pensionerat sig och inte 
längre behöver anpassa sitt boende efter arbetet (ibid.).  

Att satsa på studenter är viktigt av flera skäl, bland annat vill kommunerna satsa på 
kunskapsintensiva och företagsnära tjänsteföretag (ibid.). Statistik visar att en tredjedel av 
studernterna  - efter avslutade studier – väljer att stanna i regionen medan den andra 
tredjedelen rör sig mot Stockholmsregionen och den sista tredjedelen flyttar tillbaka till sin 
hemort. För att få dessa personer att söka sig till Linköping och Norrköping gäller det att 
kommunikationerna mellan städerna är goda. Det ska inte vara något problem att arbeta eller 
studera i den ena orten och bo i den andra. Att stadskärnorna växer närmare varandre innebär 
även att avstånden mellan städerna krymper. Med kortare avstånd behöver inte bilen användas 
i samma utsträckning som idag, detta gäller även vistelser i det omliggande naturlandskapet 
som ses som ett stort värde (ibid.). För att knyta ihop städerna ytterligare kan t.ex. 
gemensamma anläggningar för rekreation och kultur uppföras.  
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Det kan bland annat handla om konsthallar som lockar intresserade från många olika håll och 
som kan bidra till att marknadsföra båda kommunerna i regionen. 

Om ”gemensamma etableringsområden” skriver kommunerna om sina ambitioner gällande 
framtida verksamheter i regionen. Detta är kanske det för uppsatsen mest intressanta kapitlet i 
översiktsplanen och kommer att diskuteras vidare i analyskapitlet. Ambitionen lyder:  

Etableringsområden 

 Kommunernas mark- och lokalresurser för regionalt betydelsefulla verksamheter ska 
ses som gemensamma. De behöver få effektivast möjliga utnyttjande oberoende av 
kommungräns. 

 Storstadsbranscher, industri, logistik, flygfart, regionala handelsplatser och 
vetenskapsanknutna satsningar ska kunna lokaliseras i de lägen, som är mest 
konkurrenskraftiga för respektive verksamhet. 

(Gemensam ÖP, s. 55) 

Vidare nämns återigen de om de två framtida resecentrumen som viktiga områden för 
framtida verksamheter av samma anledningar som redovisats i föregående kapitel (ibid. s. 56). 

Det avslutande temat berör miljöfrågor där kontentan kan sammanfattas med att natur- och 
kulturvärden är viktiga för regionens attraktivitet och konkurrenskraft (ibid. s. 62). 
Riksintressen är en faktor som har betydelse för utvecklingen eftersom båda städernas 
stadskärnor är riksintresse för kulturmiljövården. Om vilka riksintressen som finns, var de 
geografiskt är belägna och hur de ska förhållas till hänvisas till en bilaga till planen. I slutet av 
kapitlet behandlas klimatrelaterade frågor där kommunernas mål är att ”all kommunal 
planering ska ske klimatmedvetet med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser” (ibid. 
s. 63). För att detta ska lyckas krävs bland annat en flerbränslestrategi för att fortsätta 
utvecklingen i regionen och samtidigt minska dess sårbarhet (ibid. s. 65). 

På sidorna 72 – 74 tas själva genomförandet upp. För att visionen som presenterades 
inledningsvis ska nås krävs det att de satsningar som föregående stycken tagit upp utförs. De 
viktigaste åtgärderna (utan inbördes ordning) som krävs för att regionen ska utvecklas 
inkluderar genomförandet av Ostlänken (järnvägen) och god kollektivtrafikförsörjning fram 
tills dess att projektet genomförs, handlingsplaner för utveckling av de båda stadskärnorna, ett 
fortsatt arbete som leder vidare till fördjupade översiktsplaner för de områden som pekats ut 
under ”ortstruktur” samt en successiv utbyggnad är spårvägsnätet i Norrköping.  

Det finns således en rad olika områden där kommunerna kan tänka sig ett samarbete. I och 
med den gemensamma planen är de första stegen tagna men ännu återstår mycket arbete. 
Arbetet pågår idag med att vidareutveckla och hitta områden där detaljplaner kan upprättas. 
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66.1.5  Intervju 

För att få ytterligare insikt i detta gemensamma projekt har Karin Elfström från Linköpings 
kommun intervjuats. Hon arbetar aktivt med översiktsplanen och med en handlingsplan för 
hur allt ska genomföras. Intervjun genomfördes fredagen den 11 maj 2012 och sammanfattas 
nedan: 

 

Fråga 1: Hur tycker du att samarbetet fungerar/har fungerat? 

Jag tycker att det har fungerat väldigt bra. Själva översiktsplanen togs fram under en 
begränsad tid och det samarbetet har gått bra. 

Fråga 2: Har några problem uppstått under de år som det tagit att framställa planen? 

Nej, inte direkt men det har funnits en del frågor som har diskuterats. Att framställa en 
översiktsplan är alltid komplicerat då många olika intressen och viljor finns, speciellt när två 
kommuner är inblandade. Det är dock en naturlig del av planprocessen. I det här fallet har det 
gått väldigt lätt att komma överens, mycket beroende på den politiska inställningen och 
attityden till att samarbeta med den andra kommunen vilket gett goda resultat.  

Fråga 3: Vilka är för- och nackdelarna med att samarbeta på det här sättet? 

Man ser planeringen på ett vidare sätt, ur ett annat perspektiv jämfört med en vanlig 
översiktsplan. Det blir mer konkret och fungerar i princip som en regionplan fast för två 
kommuner. Nackdelen är att det är tidskrävande och det ibland har varit svårt att hitta datum 
som fungerar för alla inblandade politiker och tjänstemän. Detta är emellertid inget stort 
problem och har inte gjort att processen dragit ut alltför länge. 

Fråga 4: Hur förhåller sig den här planen till den befintliga RUP:en som Östra 
Götalands län tagit fram? 

I Östergötland finns ett regionförbund, Östsam, som några år tidigare gjort en RUP för länet. 
Det programmet var en del av underlaget till den gemensamma plan som Linköping och 
Norrköping arbetade fram. För närvarande är denna RUP inaktuell varpå ett arbete om 
förnyelse påbörjats. Enligt Karin Elfström ligger detta program”mycket väl i linje” med den 
plan som Linköping och Norrköping gemensamt framställt.  

Den nu gällande RUP:en utgjorde alltså underlag till den gemensamma planen som antogs i 
juni 2010 medan den andra RUP:en, som nu är under utveckling och som kommer ersätta den 
nuvarande, är ett dokument som samstämmer med den gemensamma planen. 

Fråga 5: Följs/kan planen följas eller är den för översiktlig/visionär? 

Syftet med planen har varit att hitta frågor som berör båda kommunerna, annars hade 
samarbetet inte behövts. Enskilda frågort som berör Linköpings och Norrköpings tätort 
behandlas i vanliga översiktsplaner för respektive kommun. Specifika orter mellan de två 
städerna har pekats ut för utveckling i en handlingsplan. Viktiga frågor som diskuterats är 
tillgänglighet och kommunikation vilket tagit sig uttryck i frågor kring järnvägen. 
Kommunernas fokus läggs på pendling till och från de två huvudorterna i regionen samt på 
utökade spår.  
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En hel del visioner som tas upp i den gemensamma ÖP:n har realiserats i faktiska 
projekt/fördjupade översiktsplaner alternativt är under utveckling/diskussion. Gällande 
järnvägens utveckling har den största uppmärksamheten tillägnats stambanan i riktning mot 
Stockholm. Den regional utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS, har i den senaste upplagan 
omnämnt Linköping-Norrköping vilket tyder på att utvecklingen går i rätt riktning (ur ett Lk-
Nk-perspektiv). 

Pendlingen till och från Stockholm är relativt smidig, det är resandet inom tätorterna som är 
problematiska och tidskrävande. Därför behöver kollektivtrafiknätet ses över så att smidiga 
lösningar kan finnas.     

Fråga 6: Hur går tankarna kring planens aktualitet? Har ni funderar på att revidera 
den? Har nya frågor kommit fram sedan planen fastställts? 

Planen är i dagsläget snart två år och är därför relativt ny. Dock behöver de båda kommunerna 
tänka över vilka justeringar som kan behövas men om detta är inget bestämt. Den frågan 
kommer givetvis att utföras gemensamt. 

Det negativa som kommunen ser är att det på nationell nivå ännu inte fattats några beslut om 
järnvägen som är en viktig del i översiktsplanen och kan bromsa utvecklingen. 
Förhoppningsvis kommer denna fråga att tas upp i höst i regeringens infrastrukturproposition.  

Fråga 7: Länsstyrelsens inblandning? 

Linköping-Norrköping har drivit projektet själva med viss inblandning av Östsam. 
Länsstyrelsen har ställt sig väldigt positivt till samarbetet (vilket också bekräftas i bilagan till 
översiktsplanen). 

Fråga 8: Hur ser de mindre kommunernas roll ut? 

Linköping och Norrköping har haft diskussioner med omliggande kommuner. De omliggande 
kommunerna kände till en början skepsis för att de inte fick vara med men efter vidare samtal 
har attityden blivit alltmer positiv då samarbetet med stor sannorlikhet kommer generera 
fördelar till omliggande kommuner, trots att det inte är med i planeringen. För närvarande har 
inga vidare planer med andra kommuner framställts men det är heller inget som utesluts i 
framtiden.  

Fråga 9: Vad är ” Fjärde storstadsregionen”? 

År 2006 inleddes projektet ”Fjärde storstadsregionen” där bland annat den gemensamma 
översiktsplanen ingick. Med ekonomiskt stöd från Tillväxtverket, före detta Nutek, påbörjade 
regionförbundet Östsam tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommun arbetet med 
den gemensamma planen. Redan innan detta ekonomiska stöd hade diskussioner om 
samarbete med grannkommunen Norrköping inletts i kommunfullmäktige i Linköping och 
enligt Karin Elfström var pengarna en starkt bidragande orsakt till att arbetet kunde drivas på 
och slutföras. 

Den ”Fjärde storstadsregionen” håller nu på att byta namn till ”East Sweden” som så sent som 
den 24 april i år (2012) fick stöd av Norrköpings kommunfullmäktige och därmed kan 
etableras som varumärke för regionen. 
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Fråga 10: Är befolkningsmålen realistiska? 

Denna fråga är väldigt svår att besvara men en befolkningsökning och utveckling av regionen 
anses vara rimligt. I vilken takt detta kommer ske får vi vänta och se. Den närliggande 
Stockholmsregionen expanderar kraftigt men frågor som t. ex. bostadsbrist kan leda till att fler 
människor söker sig till denna region istället, speciellt om väl fungerande kommunikationer 
och arbetsplatser kan erbjudas. 

Fråga 11: Ydre kommun nämns inte i den ekonomiska analysen av länet, varför inte? 

Anledningen till detta beror antagligen på kommunens storlek: de ekonomiska aspekterna är 
förhållandevis obetydande vilket inte påverkas i analysen som gjorts över arbetsregionen 
(länet). Med andra ord: eftersom det inte bor så mycket folk där blir inte den ekonomiska 
kalkylen för kommunen inte tillräckligt stor för att tas med överhuvudtaget. Något exakt svar 
på denna fråga erhölls inte men detta var ett antagande.  

Fråga 12: Vilka projekt arbetar ni med nu?    

En av kärnfrågorna – som bland annat pekats ut i den ekonomiska analysen över Linköping – 
är stadens resecentrum. Analysen som gjorts pekar på betydelsen av att viktiga byggnader 
ligger nära detta. Därför vill kommunen förtäta vid och runt omkring det för att att det ska bli 
så effektivt som möjligt. Receptet för tillväxt handlar de facto om närheten till resecentrumet 
där många personer är i rörelse och där företagen är lättillgängliga. Vidare talar Karin 
Elfström om betydelsen av regionens universitet som ligger i Linköping men även har campus 
i Norrköping. Trots att universitet är relativt ungt är det etablerat, bland annat inom inriktning 
för läkare och civilingenjörer. ”En jättefördel” som Karin uttrycker det och syftar till 
universitetets roll för kommunens och regionens utveckling.    
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FFALL 2 

S K Å N E   
N O R D V Ä S T 
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66.2 SKÅNE NORDVÄST 

6.2.1  Historik 

Kommunerna i nordvästra Skåne har en tradition av mellankommunalt samarbete som 
sträcker sig en bit bakåt i tiden. 1968 bildades nämligen kommunalförbundet NSK som kom 
att verka fram till 1995 (www.visualarkiv.se) då de avlöstes av ett nytt samarbete, Nordvästra 
Skånes Samarbeteskommitté, NOSAM, som bildades av de nio kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp och Ängelholm och etablerades 
1996. Sedan 1998 är även Örkelljunga kommun med i samarbetet vilket gör att SKNV idag 
består av tio kommuner (www.skanenordvast.com).Syfte med samarbetet var att ”söka 
effektiva och rationella lösningar i syfte att stärka Nordvästskåne” (ibid.) och 1998 arbetades 
en marknadsplan fram för att identifiera styrkor och peka på utvecklingsmöjligheterna för 
regionen och där det vägledande målet för samarbetet formulerades på följande sätt:  

Att bidra till en positiv utveckling och säkra största möjliga utbyta av tillväxten i Öresundsregionen 

   (www.skanenordvast.com)  

Det fanns alltså ett mellankommunalt initiativ till samhällsplanering redan innan Region 
Skånes bildande 1999 som tillsammans med Öresundsbrons invigning år 2000 nämns som 
betydelsefulla händelser för regionen i marknadsplanen (ibid.). 

På SKNVs hemsida skrivs det att öresundsintegrationen i dagsläget börjat sätta fart men att 
utvecklingen till viss del bromsats upp på grund av ”många formella regler och hinder av 
nationell karaktär” (ibid.) vilket belyser problemet med mellankommunal planering. Även om 
vilja finns så kan byråkratin sätta käppar i hjulet. Om detta berättar även Magnus Ydmark 
som är kontaktperson för samarbetsprojektet Gemensamma översiktliga planer 2015 som 
presenteras i en intervju längre fram i uppsatsen. 

Vidare har styrkor och svagheter inom regionen identifierats. Det positiva är att 
SkåneNordväst har ett rikt natur- och kulturliv, att bredden på näringslivets olika branscher är 
stor och att arbetsmarknadens uppgång i västra Skåne ger fördelaktiga effekter även i norr. 
Viktiga satsningar har gjorts inom utbildningssektorn, bland annat utbyggnaden av Campus 
Helsingborg som är en del av Lunds universitet, men även infrastrukturprojekt såsom 
Västkustbanan, E4 och flygplatsen i Ängelholm. På minussidan har Skåne Nordväst en hög 
strukturell arbetslöshet och relativt låg utbildningsnivå vilket motiverar de satsningar som 
nämns ovan (ibid.). 

Idag håller den tredje verksamhetsplanen på att arbetas fram. Den första planen som togs fram 
1998 fokuserade på boende, näringsliv och kompetens och där visionen för projektet handlade 
om att ”skapa en av norra Europas mest attraktiva regioner för boende, etablering och 
skapande och med en unik livskvalitet” (ibid.).  

Den andra planen blev klar år 2003 och lade ett större fokus på frågor kring besöksnäring 
(turism), infrastruktur och kulturfrågor. En skillnad i den senare planen är ett ökat fokus på 
globalisering och att regionen ska sträva efter att utveckla det gränslösa Europa (ibid.).  

2004 introducerades namnet SkåneNordväst, SKNV, av turist- och näringslivscheferna i syfte 
att marknadsföra regionen och det är detta namn som gäller än idag. SKNV håller för 
närvarande på med en tredje plan. Syftet och arbetsprocessen kring denna presenteras i 
följande stycke. 
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66.2.2  Dagens projekt och dess struktur 

Tillvägagångssättet för samarbetsprojektet för SKNV är upplagt så att fem stycken rådslag 
ska hållas kring ämnena infrastruktur, rekreation & grönstruktur, arbete & verksamheter och 
boende & bostadsförsörjning i nämnd ordning. Det första rådslaget ägde rum den 14 april 
2011 och behandlade således infrastrukturfrågor som är en viktig del i SKNVs arbete för att 
uppnå visionen som lyder 

Människorna i Skåne Nordväst ska känna sig som 
innvånare i en sammanhängande stad. 

Skåne Nordväst ska bli en av norra Europas mest 
attraktiva regioner för människor och företag. 

(Utgångspunkter – för rådslag om infrastruktur i Skåne Nordväst 9/9 2011, s 4) 

 

Detta är i princip samma frågor som organisationen arbetat med sedan den första 
verksamhetsplanen från 1998 vilket betonar vikten på att människor både flyttar till och 
verkar inom regionen.  

Personerna som medverkar vid dessa rådslag varierar beroende på vilket ämne som 
diskuteras. I det första mötet om infrastruktur deltog – förutom politiker från respektive 
kommun samt arbetsgruppen (se bilaga) där en representant per kommun utsetts (förutom 
Helsingborg som representeras av tre styckentjänstemän) – t. ex. en stadsdirektör och en 
teknisk chef (Utgångspunkter 14/4 2011 s. 2) medan möte nummer två angående grönstruktur 
& rekreation disktuterades av bland andra kommunekologer och miljösamordnare 
(Utgångspunkter 28/10 2011, s. 2). Med andra ord har inte alla varit med på alla möten vilket 
gjort att rådslagens diskussioner hållits av tjänstemän med adekvat kunskap om det specifika 
område som behandlats. Möte nummer tre hölls den 12 april 2012 och berörde frågor kring 
arbete & verksamheter. Det fjärde mötet är planerat till hösten 2012 och kan därför inte 
presenteras här. Efter det fjärde mötet skall ett sista rådslag hållas där resultatet av alla 
tidigare möten ska ”bakas ihop” till ett enda förslag som ska ut på remiss till Länsstyrelsen. 
Detta möte ska förhoppningsvis genomföras under våren 2013. 

 

6.2.3  Innehåll och tillvägagångssätt: rådslag 1   

I skrivande stund har tre rådslag hållts varav dokument kring två av dessa finns tillgängliga. 
Dokumenten beskriver mötenas innehåll och hur de inblandade politikerna och tjänstemännen 
gått tillväga för att inleda diskussionerna kring de gemensamma frågorna. I följande stycke 
kommer dessa två dokument att granskas där målet är en beskrivning av den process som 
Skåne Nordväst använder sig av för att komma överens. 

Rådslag 1 om infrastruktur hölls den 14 april 2011 med 64 representanter från 
SkåneNordvästs tio kommuner samt en koordinator för mötet, en företrädare för Helsingborg 
Business Region och två personer från White Arkitekter.  

Mötet ägde rum under en dag där intensiva diskussioner om olika frågor pågick. För att få ut 
så mycket som möjligt av de frågor som mötet handlade om användes flera metoder under 
dagen där diskussion i mindre grupper (ca 7 personer) var det dominerande 
tillvägagångssättet.  
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Vissa frågor diskuterades inom kommunens representanter medan andra frågor diskuterades i 
mixade grupper. Under varje diskussionspass antecknades det som sades på särskilda A1-
papper som sedan visades för de andra men även sparades genom fotografering för att ligga 
till grund för senare möten.  

Anledningen till att visa de anteckningar som varje grupp gjort var att få en mer öppen 
diskussion som kanske inte hade blivit densamma om kommunerna hade gjort egna 
anteckningar på laptop eller liknande. På så sätt blev det också lättare att samla alla tankar och 
åsikter på ett och samma ställe.  

Dagen inleddes med att Magnus Ydmark, projektledare för SKNV:s arbetsgrupp, och Jonas 
Olsson från White Arkitekter höll ett öppningstal där huvudtemat handlade om att känna sig 
som invånare i ett regionalt sammanhang (SKNV Rådslag 1, s. 11). Därefter påbörjades 
diskussionerna där det första passet handlade om identitet, både för boende och besökare av 
regionen. De tre frågor som låg till grund för den första diskussionen såg ut såhär: 

 Hur uppfattas SKNV för dem som bor här? 
 Hur uppfattas SKNV för dem som är på besök? 
 På vilket sätt är vi en region? 

(SKNV Rådslag 1, s. 13) 

Resultatet av den första frågan blev att de flesta inte ansåg eller upplevde SkåneNordväst som 
en etablerad region utan snarare en del av Skåne eller Öresundsregionen. Däremot lyftes den 
här delen av Skåne fram som en ”god plats att bo och verka i” (ibid.). Anledningen till detta 
ansågs bero på flera aspekter, bland annat läget med närhet till både Helsingör och 
Köpenhamn med kopplingar vidare ner på kontinenten. Vidare menade många på att 
identiteten för just den här delen av Skåne inte är någonting folk använder. Istället används 
”skåning” eller ”landskronabo” för att förklara vem man är (ibid.). Trots många fördelar 
kände ändå vissa att det finns en risk för att bli en del av Helsingborgsregionen eller en 
anonym del av regionbegreppet.  

På den andra frågan blev svaren inte lika fylliga eftersom det är svårt att veta vad andra tänker 
och tycker om en viss fråga när ingen undersökning genomförts. Därför skrevs allmänna 
kvaliteter ned på A1-pappren som t. ex. bredden av miljöer (urbana och naturliga), god 
arbetsmarknad med många verksamheter och stor bredd samt att många projekt är på gång i 
regionen vilket kan skapa en känsla av dynamik och potential (ibid.). Man ansåg att det för 
den besökande inte var speciellt relevant med kommungränser utan att fokus istället låg på 
attraktioner eller platser med attraktionskraft. Exempel som nämns är kuststräckorna, 
Söderåsen och Kullberg. 

Den avslutande frågan understrykte det som kom upp i den första frågan, nämligen att 
regionen ännu är relativt ny och i dagsläget mest ses som en administrativ organisation. 
Flygplatsen i Ängelholm ses dock som en central funktion som binder samman orterna i 
regionen och många vill se satsningar och vidare utveckling för denna (SKNV Rådslag ,1 s. 
13, 18). Andra frågor som kom upp handlade om SKNV som ett arbetsmarknadsområde, 
handelsområde och sjukvårdsregion där ett stärkt samarbete kan tänkas i framtiden. 
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Det andra passet för dagen handlade om flera olika frågor där det första handlar om 
prioriteringar, sett ur både ett regionalt som ett kommunalt perspektiv. Den här gången fick 
varje kommun en matris där olika frågor skulle rangordnas enligt ett angivet system. Frågorna 
som kommunerna skulle ta ställning till såg ut såhär: 

 Vilka projekt har störst betydelse för oss/vår kommun? 
 Vilka frågor hör störst betydelse för SKNV? 

(SKNV Rådslag 1, s. 16 – 17) 

Trots en variation mellan kommunernas egna prioriteringar kunde vissa huvudfrågor 
identifieras. Centralt för kommunernas utveckling anses HH-förbindelsen vara där HH-
gruppen, bestående av representanter från bland andra Dansk Transport och Logistik, 
Helsingborg stad, Helsingör kommun och Region Skåne, håller på att ta fram förslag till en 
fast förbindelse mellan de två städerna. Vidare bör fokus ligga på den nya höghastighetsbanan 
som via SKNV knyter samman Stockholm med kontinenten (ibid. s. 16). Andra toppfrågor 
som listades var ESS i Lund samt persontrafik på Söderåsen och tunneln/stationen vid Båstad. 

Vidare betonades vikten av att standarden och effektiviteten på Skånebanan bör höjas eftesom 
den är en så viktig del för näringslivet (ibid.). Övriga projekt handlade om en spårväg mellan 
Höganäs och Helsingborg samt samordning av skolskjuts och kongressanläggningen i 
Helsingborg.   

På frågan ur ett reigionalt perspektiv gällde i princip samma prioriteringar, dvs. HH-
förbindelsen och snabbtågsbanan via SKNV. Ett skillnad mot den första frågan var att ett 
större fokus tillägnades gemensamma och samordnade busslinjer och skolskjutsar (ibid.). 

 

Den andra halvan av tema två behandlade två huvudfrågor: 

 Vad skulle vi vilja lägga till för att stärka vår kommun? 
 Vad kan vi göra för att dra största möjliga nytta av allt som är på gång? 

(SKNV Rådslag 1, s. 18 – 19) 

På den första frågan blev slutsatsen att flygplatsen (som nämnts ovan) hamnade i fokus där 
fem av kommunerna ville se åtgärder som ökade dess tillgänglighet och kapacitet. Förslag på 
detta inkluderade tåg och flygbuss till- och från flygplatsen, utökat destinationsantal samt 
fölängd rullbana för flygplanen (ibid. s. 18). Andra frågor handlade om fler och bättre vägar, 
satsningar på fiber och 4G samt utökad och utvecklad kollektivtrafik. Noterbart är att endast 
Bjuvs kommun förde fram infrastrukturfrågan ur ett ekologiskt perspektiv där bland annat 
förnyelsebar energi och nät för biogas togs upp. 

Passets sista fråga sammanfattas med att samverkan är viktigt för den gemensamma 
utvecklingen. Därför skulle t. ex. ett EU-kontor för SKNV vara en lösning för att hantera 
dessa gemensamma intressen (ibid. s. 19). De flesta verkar vara överens om att en förhöjd 
attraktivitet för regionen är receptet för framgång. Denna uppnås genom stationsnära bostäder, 
varierat jobbutbud och bra skolor som genom samordning och profilering möjliggörs (ibid.). 
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Det tredje passet benämndes ”strategiskt viktiga frågor” där upplägget bestod av fem stycken 
teman med fyra tillhörande frågor som diskuterades i blandade grupper. Varje bord bestod av 
två grupper (totalt tio grupper) och tilldelades ett tema, dvs. 2 grupper (ett bord) / tema.  
Dessa teman var följande:  

- Kollektivtrafiknät för hela resan 
- Fast HH-förbindelse 
- Internationella kopplingar  
- Infrastrukturens betydelse för verksamheterna 
- Höghastighetståg 

(SKNV Rådslag 1, s. 20) 

Det första temat presenterades av Karin stenholm, verksam på Båstad kommun, som även 
intervjuats. I anförandet formulerades ett potentiell mål där ”Norvästskåne skulle kunna bli 
det ställe där man kan bo landet och ändå busspendla till jobbet i stan.  

Och den platsen som är bäst på tåg- och cykelturism” (ibid.). Vidare talade hon om att det är 
viktigt med kreativitet för att lyckas. Kollektivtrafiken kanske inte alltid är det snabbaste 
transportmedlet men genom att kompensera detta kanske fler väljer den typen av transporslag. 
Även närheten mellan aktiviteter och busstorg/stationer tas upp. Ett alternativ vore att anlägga 
nästa köpcenter i anslutning till en tåg- eller busstation för att öka tillgängligheten. 
Vandrarhem och hotell skulle också kunna byggas i området med eventuell service vid 
bokning av biljetter. Kort sagt, genom olika kreativa paketlösningar kan personer gå från 
bilkörning till att åka kollektivt.  

Frågan som tillhörde detta tema handlade om hur SKNV kan fortsätta utvecklingen och vad 
en sådan utveckling skulle kunna ge regionen (ibid.). 

Det andra temat om HH-förbindelsen hölls av Jarl Gustavsson, planeringschef i Bjuv, där 
fokus lades på de fördelar som förbindelsen medför. Bland annat hänvisades det till en 
ekonomisk analys som påstod att projektet kunde självfinansieras samtidigt som det kunde 
hjälpa till att avlasta en del av kostnaderna för landanslutningar på båda sidor av sundet (ibid. 
s. 22). En stor fördel med HH-förbindelsen skulle vara avlastningen från Öresundsbron som 
kan möjliggöra större satsningar på järnvägen för miljövänligare transporter etc. För detta 
krävs emellertid en koordingering mellan Sverige och Danmark. 

Lena Åström från Ängelholms kommun presenterade tema tre där SKNV:s läge sågs som en 
stor fördel i jämförelse med andra som inte har samma koppling till Europas marknader (ibid. 
s. 23). Sjötransporten, främst representerad i form av Helsingborgs hamn, stod i centrum och 
ett rimligt antagande är att sjötransporten kommer fortsätta öka, bland annat på grund av 
miljömässiga skäl. En annan punkt inom detta temat berörde flygplatsen, Ängelholm 
Helsingborg Airport, som är Sveriges sjunde största och som kan komma att öka i betydelse i 
och med globaliseringen och det ökade behovet av internationella kontakter (ibid.).  

Frågan för detta tema blev: hur kan vi utnyttja dessa internationella kopplingar på bästa sätt i 
Skåne Nordväst?  

Det fjärde temat introducerades av Erik Bredmar från Höganäs kommun och belyste hur 
viktig logistikverksamheten är för näringslivet. Även här diskuterades hamnen i Helsingborg 
men huvudfrågan handlade om hur volymerna för containertransport kan öka (ibid. s. 24).  
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I och med ett anläggande av en ny torrhamn på lämplig plats, där omlastning av gods mellan 
väg och järnväg sker, kan stora miljövinster i form av minskade CO2-utsläpp uppnås eftersom 
systemet effektiviseras (ibid.). Dessutom minskar belastningen på vägarna då transporten 
övergår till järnväg och näringslivets krav på effektivare transportlösningar tillgodoses.  

Det avslutande temat handlade om höghastighetståg där Håkan Lindström från Helsingborg 
stad berättade om hur det gått tidigare när kommunerna i Skåne diskuterat om hur de vill att 
en framtida dragning ska se ut (ibid. s. 25).  

Frågan till detta område: hur vill vi ha det med höghastighetstågen i nordvästra Skåne? 

Utöver de frågor som kopplades till det specifika temat fick varje diskussionsgrupp fyra 
frågor att fundera över, nämligen:  

 Varför är X  viktigt för SKNV? 
 Vad skall X skapa för mervärde?  
 Hur arbetar vi gemensamt inom SKNV med detta framöver? 
 Vad krävs av respektive kommun för att det skall bli bra? 

(SKNV Rådslag 1, s. 26) 

Resultatet av diskussionerna kring ovanstående frågor presenteras i följande stycke. 

Kring det första temat, kollektivtrafiknät för hela resan, ansåg grupperna att ett sådant förslag 
kan leda till ökad attraktivitet och effektivitet samtidigt som viktiga miljörelaterade mål kan 
uppnås. Mervärdet ligger i närheten till kultur och service men också att valet av arbetsplatser 
kan komma att öka om sådana förutsättningar ges (ibid. s. 27). Är det lätt att ta sig till ett 
arbete som ligger bra till blir det eftertraktat. Grupperna tycker samarbetet som inletts ska 
fortsätta – eftersom det redan gett goda resultat – och att ökad samordning mellan kommuner 
och trafikleverantörer krävs. Vidare bör en granskning av hinder och möjligheter för 
gemensam biljettförsäljning och tidtabellsamordning göras (ibid.). På den sista frågan om vad 
som krävs lyfter man fram förbättringar angående stations- och hållplatsområden samt att se 
över cykelanslutningar och parkeringar till dessa. Vid konkret planering behöver 
kollektivtrafikernas noder ses över så att funktioner gällande service, kultur och arbetsplatser 
kan lokaliseras kring dessa (ibid.). 

Det andra temat om en fast HH-förbindelse sammanfattas med att det är ett stort och viktigt 
projekt med stor betydelse för arbetsmarknaden, tillväxten och etableringar i och omkring 
regionen. Fördelarna är många, inte minst ekonomiska men även socialt genom integration 
och miljömässigt i form av minskade utsläpp (ibid. s. 31). HH-förbindelsen är mycket viktig 
för regionen i avseendet hållbar utveckling och med detta i åtanke är det inte speciellt 
överraskande att deltagarna valde detta projekt som det viktigaste på prioriteringslistan (som 
omnämnts ovan). Mervärdet blir en utvidgning av antalet spår vilket ökar säkerheten. Detta 
kan även leda till ökad turism för regionen (ibid.). Vidare menar grupperna att det krävs 
fortsatt samarbete i regionen men att andra aktörer krävs för att detta ska gå igenom, bland 
annat trafikverket, riksdagen, folketinget och näringslivet. Om kommunerna samarbetar ökar 
dock chanserna att påverka beslut på dessa nivåer (ibid.). Planeringsmässigt krävs tydligare 
målbilder och större utredningar.  

Om internationella kopplingar pekar de två diskussionsgrupperna på generella fördelar med 
regionförstoring i form av ökad turism samt en vidgad bostads- och arbetesmarknad. 
Mervärdet ligger i potentiellt ökad handel.  
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I och med att kontaktområdet ökar rör sig fler människor till, från och inom regionen vilket 
leder till mångfald, differentiering och tolerans (ibid. s. 29). För att detta ska uppfyllas krävs 
en internationell strategi för SKNV, t. ex. genom ett EU-kontor (som nämnts ovan). Det är 
också viktigt att kommunerna samarbetar med olika organisationer och att skolor med 
internationell inriktning på flera nivåer kan erbjudas (ibid.). Ledorden för en sådan process 
stavas enligt grupperna hängivenhet och ödmjukhet. Att skapa en ”laganda” hjälper såväl 
större som mindre aktörer och är något som kommunerna kan bidraga till över tid. Genom 
vänskapsorter kan kontakter med EU och omvärlden knytas och det internationella samarbetet 
förstärkas (ibid). 

”Fler platser blir möjliga platser” resonerar grupperna som diskuterade tema fyra om 
infrastrukturens betydelse för verksamheter (ibid. s. 30). Det krävs en god och långsiktig 
planering av infrastrukturen om miljöambitionerna ska kunna klaras. Avstånd idag mäts inte i 
km utan i tid, varpå vikten av goda kommunikationer blir allt större. Mervärdet ligger i 
arbetstillfällen men också i arbetskraft som lättare kan ta sig till de arbeten som finns om 
kommunikationerna är goda. ”En effektiv infrastruktur innebär att fler når och fler nås. Ett 
mer integrerat näringsliv ger synergier” avslutar resonemanget (ibid.). För att få dessa positiva 
effekter krävs det att planeringen i större utsträckning utgår från infrastrukturen, t.ex. hamnar 
och industrispår. Om viljan finns går det att genomföra. 

Det avslutande temat om höghastighetståg behandlade liknande ämnen som nämnts ovan, 
t.ex. åtkomligheten till arbets- och bostadsmarknad. Mervärdet ligger i de miljöfördelar som 
vinns då tåget kan ses som ett rimligt alternativ till flyget. Grupperna tror att mer lobbying 
mot Stockholm är en tänkbar lösning för att få igenom detta samtidigt som projektet är 
beroende av att HH-förbindelsen går igenom (ibid. s. 28). Mer översiktlig planering krävs. 

Det fjärde och sista passet handlade om potential och utmaningar i ett projekt som SKNV. 
Efter diskussioner blev kom man fram till att det positiva med att samarbeta med 
mellankommunal planering är att effektiviteten för att få de stora resurser/inversteringar som 
krävs ökar. Även beslutsunderlagen kommer bli bättre eftersom många parter står för arbetet 
och backar upp det. Dessutom kan det här samarbetet vara en motor för andra kommande 
samarbeten i andra sektorer eller på andra nivåer. För att sammanfatta diskussionerna som 
fördes: 

Samarbete verkar på många plan, det ger insikter, samtidigt som det framtvingar ett slipande av argumenten, och 
påskyndar en stärkning av regionen. I en stark region ökar sen spelutrymmet för de olika kommunerna. 

(SKNV Rådslag 1, s. 33)  

Gällande de utmaningar som samarbetet och slutförandet av olika projekt står inför finns det 
en rad faktorer. Uthålligheten, att tänka ett steg längre och avsätta tillräckliga resurser till de 
planerade projekten är nyckeln. Att även satsa på delprojekt som kanske inte direkt påverkar 
den egna kommunen är viktigt för att samarbetet ska fortgå. En knäckfråga ur miljösynpunkt 
som utkristalliserats handlar om prioriteringarna mellan vägnätet och spårnätet. Slutligen 
nämns konkurrenssituationen som kan uppstå mellan kommunerna inom regionen då staten 
kan finansiera en viss kommun i en särskild fråga (ibid.). Hur detta ska lösas kan ingen i 
dagsläget svara på men diskussionerna och förhandlingarna lär fortsätta. 
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 66.2.4  Intervjuer med utvalda personer från SKNVs arbetsgrupp 

Den första intervjun ägde rum tisdagen den 8 maj 2012 och hölls med Magnus Ydmark som 
är landskapsarkitekt i Helsingborg stad samt kontaktperson för samverkansprojektet 
Gemensamma  översiktliga planer 2015. Här är en sammanfattning: 

 

Fråga 1: Hur tycker du att samarbetet fungerar? 

Det fungerar bra, man inser vikten och värdet av samarbete i gemensamma frågor men även 
att det finns konkurrerande intressen. Här i SkåneNordväst finns det ganska mycket 
logistikföretag/verksamhet, bland annat hamnen i Helsingborg, närheten till Västkustbanan, 
stambanan och motorvägssystemen som leder hit. Detta har tidigare varit en fråga som kluvit 
kommunerna, t. ex. har Landskrona och Helsingborg ”tävlat” om att få olika 
logistikanläggningar till sin kommun. För tillfället bygger DSV en logistikterminal i 
Landskrona som Helsingborgs stad gärna hade haft själva. Emellertid har den totala mängden 
ökat i regionen och andra kommuner har vunnit på detta trots att de inte har hamnen 
lokaliserad i sin kommun. Det blev därmed tydligt att synergieffekter uppstår som gynnar alla. 
Därför tror Magnus att det kommer bli vanligare med gemensamma utredningar eftersom 
många kan vinna på det. 

Idag utreds frågan om var en ny torrhamn ska lokaliseras. 

Fråga 2: Har ni stött på något problem med samarbetet? 

Internationella regelverk har saktat ner arbetet över Öresund. PBL talar inte speciellt mycket 
om mellankommunala frågor, SKNV har tagit tag i det själva och gör mer än man ”ska”.  För 
att lyckas är det viktigt att dela på bördan. Då ÖP:n ej är bindande blir det viktigt med 
överenskommelser mellan kommunerna, att alla inser vinsten med samarbete. Det material 
som arbetas fram är ingen formell ÖP utan underlag till varje kommuns egna översiktsplaner 
om de regionala frågorna. Kunskapsuppbyggnad och förtroende är viktiga begrepp i 
sammanhanget: om man kommer överens en gång är det lättare att komma överens om 
kommande beslut. Man bygger upp ett förtroende mellan kommerna. 

Fråga 3: Hur går beslutsprocessen till politiskt? Vem fattar besluten? 

Man börjar med de lätta frågorna som kommunerna redan är överens om för att komma igång 
med arbetet för att bygga en grund till fortsatt samarbete. Det finns olika majoriteter i de olika 
kommunerna men det är inget som upplevts som ett hinder. Tvärtom verkar alla sträva efter 
samma gemensamma mål. Alla kommuners kommunfullmäktige fattar beslut om förslagen 
som arbetats fram och överenskommelser är ledordet.  

Fråga 4: Har Helsingborg stad fått ge vika för något förslag? 

I rådslagsdiskussionerna har man kommit fram till att flygplatsen i Ängelholm är viktigare för 
regionen ur ett regional perspektiv. Därför kommer resurser att läggas på den. 

Egentligen ingen fråga som de inte kommit överens om och det beror sannorlikt på att de i 
första hand pratat om frågor kommunerna redan tyckt relativt lika om.  
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Fråga 5: Hur förhåller sig visionen och samarbetet till Region Skånes RUP? Vad anser 
Region Skåne om samarbetet? 

Väldigt bred RUP som arbetats fram av Region Skåne. Det känns naturligt att ta ett steg 
längre och arbeta i en annan skala. Ett viktigt dokument är ”Strukturbild för Skåne” som 
arbetats fram under flera år och handlar om hur Skåne fungerar som region, bland annat hur 
de olika orterna hänger ihop och driver varandra. Utan det materialet hade det blivit svårt att 
komma så långt som SKNV gjort.  

SKNV är ett nära samarbete med Region Skåne, dock ett eget arbete som är förankrat i det 
regionen redan arbetat fram. Det som skiljer sig åt är skalorna då SKNV är 
kommunalt/mellankommunalt och Region Skåne är regionalt. Man brukar tala om Skånes 4 
hörn som är en ”lagom” storleksindelning som underlättar för mellankommunalt samarbete. 

Fråga 6: Hur ser Länsstyrelsen på samarbetet? 

Länsstyrelsen har ännu inte sett de olika teman som diskuterats utan arbetsgruppen vill arbeta 
klart med den färdiga produkten innan det går ut på remiss. Dock har Länsstyrelsen redan läst 
igenom de olika kommuneras översiktsplaner vilket gör att det vet på ett ungefär vad förslaget 
kommer att behandla. Det sista mötet äger rum hösten 2012 varpå man samanställer 
materialet till ett enda dokument som förhoppningsvis kan antagas under hösten 2013. 
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Den andra intervjun ägde rum torsdagen den 10 maj 2012 kl. 10.00 och hölls med planarkitekt 
Karin Stenholm från Båstads kommun. Ingår tillsammans med Magnus Ydmark i 
arbetsgruppen som representant för Båstad. Intervjun är en komplettering till föregående 
intervju vilket gjort att den är aningen kortare. Sammanfattning redovisas nedan: 

 

Fråga 1: Hur fungerar samarbetet? 

Den biten som jag ser fungerar bra. Tjänstemannangruppens samarbete flyter på bra men hon 
vet inte hur politikerna från de olika kommunerna tycker om det.  

Fråga 2: Vilka för- och nackdelar ser du med samarbetet? 

Positivt att samarbeta och utveckla kontakt med andra tjänstemän i närheten. Risken med 
arbetet är att det blir ”tjusiga dokument som inte läses”.  

Fråga 3: Har det uppstått något problem hittills? 

Mest administrativt problem eftersom många vill/ska vara med på mötena men inte alltid har 
tid. Detta kan göra att processen tar längre tid. 

Fråga 4: Vad har Båstad kommun att vinna på samarbetet? 

Visa att kommunen finns, framförallt bra med starkare band mellan tjänstemän. 
Marknadsföring. 

Fråga 5: Finns det några andra samarbeten i kommunen? 

Finns ett samarbete med Laholms kommun om projektet ”Åstaden” som ligger vid 
kommungränsen. Detta är dock inte något som Karin är speciellt involverad i. 
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FFALL 3 

GISLAVED 
& GNOSJÖ 
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66.3 GISLAVEDS KOMMUN 

6.3.1  Historik 

Gislaveds kommun är en mellanstor svensk kommun med nära 29 000 invånare och ingår 
tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo i den så kallade Gnosjöregionen, GGVV-
regionen, som sedan 2005 är ett registrerat varumärke präglat av företagsamhet som kan 
spåras långt tillbaka i tiden. Kommunen tillhör Jönköpings län och angränsar till tre andra län 
varav nio andra kommuner. Detta kan innebära praktiska problem vid mellankommunal 
planering eftersom många aktörer – politiska viljor – är inblandade, något som Gislaveds 
kommun fått erfara genom åren. I dagsläget håller en gemensam fördjupad översiktsplan 
(FÖP) av Isabergsområdet på att framställas i samarbete med Gnosjö kommun vilken 
presenteras i nästkommande stycke.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: FÖP för Isabergsområdet, samrådsupplaga 2011,  s. 3 

 

6.3.2  Pågående projekt 

Det arbete som är under utveckling idag är en fördjupad översiktsplan (FÖP). Denna 
påbörjades under 2010 och gäller Isabergsområdet som ligger i både Gislaveds och Gnojö 
kommun (se bild ovan). Området har en lång tradition som turistområde och sedan 1920-talet 
har anläggningar för boende och attraktioner planerats och utvecklats (FÖP för 
Isabergsområdet, samrådsupplaga 2011, s. 3). Därför anser kommunerna det rimligt att 
fortsätta denna utveckling.  

Förutsättningen för turistnäringen – som är områdets primära användning – är att basnäringar 
som jord- och skogsbruk måste fortsätta att drivas (ibid.). Kommunerna understryker även 
vikten av att flera områden hålls fria från tillkomst av ny bebyggelse då områdets karaktär 
annars riskerar att gå förlorad och begreppet som används i FÖP:en är ”vildmarkskaraktär”. 
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Isabergsområdet har av de båda kommunerna pekats ut som ett LIS-område då många sjöar 
finns inom området. Om syftet med LIS-områden, eller landsbyggdsutveckling i strandnära 
områden, skriver Boverket på följande sätt: 

Att främja utvecklingen på landsbyggden finns det möjlighet att tillämpa ett differentierat 
strandskydd i hela landet... ... Det görs möjligt att ta  

tillvara strändernas attraktionskraft för att utveckla landsbygden. 

(http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Strandskydd/) 

  

6.3.3  Vision 

De båda kommunerna har arbetat fram en vision för området där turismutvecklingen står i 
fokus. Målet är att antalet besökare från Sverige och Europa ska öka och att detta sker året 
om. Antalet besökare idag uppgår till omkring 400 000 där målet fram till 2020 är en ökning 
på 75 %, dvs. 700 000 personer (FÖP, samrådshandling 2011, s. 5 – 6). Hur detta ska gå 
tillväga presenteras i kommande stycken. 

 

6.3.4  Förutsättningar och tillvägagångssätt 

Planområdet har goda förutsättningar att utvecklas inom turistnäringen, mycket tack vare det 
rika och varierande landskapet som består av sjöar, vattendrag, kuperad terräng och 
skogsområden och som sedan många år tillbaka lagt en grund till de frilufts- och 
turismverksamheter i området (ibid. s. 6). Trots att hela området ska ses som ett LIS-område 
där en långsiktigt hållbara näringsutveckling kan garanteras innebär detta inte att alla 
strandskydd som idag gäller upphävs. Det är emellertid viktigt att låta vissa strandpartier bli 
tillgängliga för allmänheten samt att uppföra bebyggelse på några av dessa platser för att 
stärka attraktiviteten (ibid). Det handlar om en balansgång mellan naturen, där landskapet 
lämnas orört, och människan som tar marken i anspråk. Begränsningar för detta LIS-område 
är de delar i området som utgörs av naturreservat samt andra delar med höga biologiska 
värden där exploatering inte tillåts/lämpas.  

Ett annat värde för platsen är jord- och skogsbruket som både är en del av identiteten och även 
en basindustri för de ca 150 människor som idag bor där. Kommunen anser att dessa 
jordbruksområden är viktiga att bevara medan ”skogsindustrin bör bedrivas med hänsyn till 
det rörliga friluftslivet...” (ibid. s. 7). Vidare understrykes vikten av jordbruksmarken och 
skogsområdena då dessa är delkomponenter av det som utgör det varierande och attraktiva 
landskapet.  

Om infrastruktur planeras en rad åtgärder som handlar om att underlätta för besökare att ta sig 
till området, bland annat genom trafiktekniska lösningar av de vägar som leder till området 
(riksväg 26, som tillsammans med järnvägar är klassade som riksintressen och länsväg 151) 
men även satsningar på GC-vägar som behövs för att knyta ihop området på ett bra sätt (ibid. 
s. 9).  Detta illustreras med hjälp av en karta som kommunerna producerat (höger). Med dessa 
förändringar uppnås inte bara ökad tillgänglighet: miljövinster i form av minskade bilköer är 
en positiv aspekt av detta.  

Vidare presenteras ett par olika delområden i utredningsområdet där det viktigaste är orten 
Hestra som redan i början av 1900-talet lockade turister. Vinteranläggningen som finns i 
närheten är idag den största i södra Sverige och lockar därför många besökare årligen.  
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I området finns för närvarande en stugby omfattande 70 stugor och halvvägs uppför berget 
ligger ett café, en värmestuga, en skidshop samt en större parkering (ibid. s 15).  

Det kommunen vill satsa på är en expansion av stugbyn där fler stugor och en ny 
campingplats uppförs. Dessutom ska en utredning om möjligheten att uppföra ett café på 
toppen av berget utredas och det är även möjligt att ett mindre hotell byggs. För framtiden 
planeras även en linbana med syfte att knyta ihop tätorten Hestra med skidanläggninen. 
Angränsande naturreservat ses inte som ett problem då avgränsningar för exploateringen ritats 
ut på kartan nedan. Den orangefärgade linjen visar hela delområdet över Isaberg medan de två 
röda markeringarna utgör de områden där bebyggelse kan tänkas uppkomma. 

       

      Källa: FÖP för Isabergsområdet, samrådsupplaga 2011, s. 16 

 

  Källa: FÖP för Isabergsområdet, 
       samrådsupplaga 2011, s. 10 

         

 

66.3.5  Granskningsyttrande 

Länsstyrelsen har ännu ej godkänt FÖP:en, bland annat på grund av deras definition av LIS-
område som skiljer sig från kommunens uppfattning. Irene Ljungskog sade i en intervju 
(nedan) att kommunerna behöver utveckla och definiera vad de menar med LIS-område samt 
kolla över de strandskyddsavstånd som pekats ut i FÖP:en. Vidare hänvisae länsstyrelsen till 
en ännu ogjord utredning om det utvidgade strandskyddet som inkluderade områden i den 
fördjupade planen. När den utredningen är klar och om planen kan anatagas när ändringarna 
är gjorde återstår att se. 
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66.3.6  Intervju 

Onsdagen den 9 maj 2012 hölls en intervju med Irene Ljungskog, samhällsutvecklare och 
verksam sedan många år tillbaka på Gislaveds kommun med god insyn i arbetet med FÖP:en 
och andra projekt.  

 

Fråga 1: Hur fungerar samarbetet? 

Samarbetet fungerar bra, det största ansvaret har legat på Gislaveds kommun för att driva 
samarbetet framåt. Det har varit djupa diskussioner mellan de olika politikerna som varit 
inblandade; majoriteten och oppositionen från de båda kommunerna. 

Fråga 2: Har det uppstått några problem och hur har sådana lösts? 

Avlopssfrågan där gemensamma överföringsledningar och vilken kommun som ska ansvara 
för detta har varit centrala. Enligt kommunerna är det viktigt att de boende ska få samma 
besked/villkor i olika frågor. Likvärdig syn på DP och bygglov, strandskydd, strandnära lägen 
(LIS-område). Ytterligare en fråga handlar om var man INTE frå bygga. För detta krävs 
politiskt mod för att säga nej, att stå på sig och inte ”förstöra” områdets karaktär. Mellan 
kommunerna har även vindkraftsfrågan diskuterats men det är inget som är aktuellt för just 
Isabergsområdet. 

Fråga 3: Hur går samarbetet till i praktiken? 

Skrivit ner alla frågor som kommit upp och låtit politikerna diskutera detta. 
Samrådsredogörelsen finns ännu bara som arbetsmaterial. Denna har gjorts i två steg: först 
med tjänstemän och sedan politiker. Viktigt att ha politiken med sig hela tiden i ÖP-
processen. Politikerna är intresserade i de båda kommunerna, trots olika kulturer. Att 
politikerna är överens är nödvändigt eftersom det är där besluten fattas. Tjänstemännen kan 
inte göra något utan politiken som stöd. Syftet med diskussionerna mellan kommunerna är 
även att skaffa sig beredskap för kommande beslut. Då frågorna kollats av innen de 
diskuterats har inga större förändringar behövts göras. 

I Isabergsområdet finns många olika konflikter. Därför anställdes en konsult som undersökte 
frågan vilket ledde till många bra idéer. Området har sedan 1920-talet varit en turistort och 
därför blev det naturligt att fortsätta den utvecklingen, nu i ett längre perspektiv.  

Politiken vill se hela området som LIS-område eftersom näringslivsutveckling i form av 
turism kan garanteras. Länsstyrelsen har dock en annan uppfattning vilket gjort att planen 
ännu inte kunnat godkännas. Politiken vill fortsättningsvis se detta som ett LIS-område men 
tydligheten i planen behöver kanske öka, bland annat kommer bebyggelse för det rörliga 
friluftsliver att anläggas. Dessutom invände Länsstyrelsen mot de strandskyddsavstånd som 
planen presenterade. Diskussioner om detta pågår. 

Ett annat skäl till att planen ännu inte kommit ut på samråd är avloppsfrågan. I området finns 
bland annat en golfbana och fritidsbyar som har bekymmer med sitt vatten/avlopp. Dessutom 
vill man inte att utsläppen i de närliggande sjöarna ska öka. Idag finns många ej godkända 
avlopp i närheten. Kommunen vill att de ska koppla på till ett reningsverk och hur detta ska 
lösas är under utredning. Två av de områden som utpekats för DP-arbete har börjat. Generellt 
sett är attityden till allmänt avlopp positivt enligt de boende men det beror på vad kostnaderna 
kommer hamna på. 
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Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med samarbetet? 

Gräns i ett sjösystem, viktigt med likvärdig information och besked till de boende och de som 
besöker kommunerna. Nackdelarna är de dubbla hanteringarna av frågorna eftersom varje 
kommun måste antaga sin del av planen. Förslagen är väl förankrade sedan tidigare vilket bör 
innebära att förslagen går igenom. Annars får processen tas om. 

Fråga 5: Har det funnits tidigare samarbeten i andra frågor eller med andra 
kommuner? 

Irene har varit med länge i branschen så mellankommunala samarbeten är inget nytt. I 
kommunen har samarbete med två stora sjösystem gjorts: Bolmen (Jönköping, Halland, 
Kronoberg) och Fegen (Jönköping, Västra Götaland, Halland). Kommunen angränsar till nio 
kommuner och tre län vilket påverkat samarbetsprojekt. Arbetet med Bolmen har pågått sedan 
slutet av 1970-talet medan Fegen-samarbetet började på 1980-talet. Det svåraste har varit att 
hantera länen eftersom de tolkar och applicerar lagen på olika sätt, lättare med 
mellankommunala samarbeten. En av anledningarna till att det inte gått så bra med dessa 
arbeten tror Irene beror på att utredningsområdena ligger i utkanten av länen och därför långt 
ifrån Länsstyrelsernas huvudkontor vlket kanske på verkar prioriteringen. Halmstad är mer 
intresserade av frågor kring kuststräckan medan Västra Götalands kontor finns i Göteborg och 
Vänersborg. Dessutom ligger Jönköping relativt långt ifrån dessa sjöar.  

I arbetet med Bolmen har en arbetsgrupp bestående av översiktsplanerare från de omliggande 
kommunerna tillsats. Dessa diskuterar natur- och utvecklingsfrågor.  

En annan arbetsgrupp med länsarkitekter och naturvårdare arbetar i dagsläget med Fegen. Det 
är många frågor som behöver hanteras eftersom både riksintresse och natura 2000-klassning 
av sjön finns. Ett naturreservat har dock uppförts vilket är ett steg i rätt riktning. 

Sedan nästan 35 år tillbaka har olika förlag tagits fram i dessa frågor, ofta med i princip 
samma frågeställning som diskuterats/behandlats. Det som skiljer sig åt är lagstiftningen gör 
att frågorna hamnar i ett nytt ljus och nya saker måste behandlas. Gislaveds ÖP från 2006 ses 
av kommunen som inaktuell eftersom så många ändringar inom lagen gjorts och att många 
nya frågor måste hanteras. Som avslutning på frågan säger Irene att nätverken nu för tiden är 
större och fler aktörer är inblandade. 

Fråga 6: Varför gick FÖP:en inte igenom? Vilka förändringar behöver göras? 

De olika länsstyrelserna har olika syn på samma fråga och ger olika besked. Även olika 
kulturer för hur man hanterar vissa typer av frågor vilket gör det svårt att hantera. Skillnad 
mellan kommun och Länsstyrelsen är överbyggnad: politiker > tjänstemän i kommunen men 
en sådan finns inte i Länsstyrelsen. Kommunmedborgarna huvudfokus och målet är de ska 
erhålla samma besked. Tidigare har lagstiftningen tolkats olika, bland annat har andra 
närliggande kommuner tradition av att lättare ge bygglov vilket är olyckligt. Samma villkor 
borde råda för alla. 

Fråga 7: Hur förhåller sig FÖP:en till Jönköpings läns RUP? 

Regionala Utvecklingsstrategier (RUS). Inte sett hur de ska hantera just detta område. Dock 
samarbete med länsstyrelsen i Jönköping, bland annat på grund av den relativt stora 
turistnäringen med bland annat skidbacken. Pekat ut hela Isabergsområdet som 
utvecklingsområde. 
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77 ANALYS  

 

I följande stycke ska empiridelen som genom olika källor tagits fram analyseras i ljuset av det 
teorimaterial som presenteras i kap. 4.  

Genom att dessa kommuner/städer bildar en större region växer deras inflytande på den 
nationella marknaden eftersom arbetskraften, produktionen m.m. ökar. Detta är något som 
främst kan appliceras på de två första fallen eftersom Gislaved & Gnosjö arbetar med en plan 
i mycket mindre skala. Saskia Sassen skriver om städer som tävlar mot varandra i en alltmer 
globaliserad värld och där det blir allt viktigare att ta plats på de marknader som finns. 
Eftersom målet med samarbetet Linköping-Norrköping inkluderar regional/kommunal tillväxt 
ter det sig naturligt att regionen – som angränsar till den nuvarande storstadsregionen 
Stockholm – försöker etablera sig i riket som ett rimligt alternativ för bostads- och 
arbetssökanden men även studenter som Andersson menar är benägna att stanna kvar på den 
ort där examen erlagts. I och med ”fjärde storstadsregionen” stärks Linköpings och 
Norrköpings position som ”spelare”, från att ha varit inriktad mot en regional marknad till att 
vidga vyerna mot en mer nationsspännande perspektiv. Kort sagt, enligt Sassen är Linköping 
och Norrköpings handlande är ett steg i riktningen att utgöra en större och gemensam kraft på 
den nationella arenan. Detsamma gäller SKNV som med sin närhet till storstadsregionen 
Malmö behöver finna strategier för att synas.   

För att denna önskade utveckling ska uppnås krävs ett antal faktorer. Andersson hävdar att 
kulturella värden i större utsträckning blir allt viktigare när människor bestämmer sig för var 
de vill bo. Att det finns underhållning är en viktig aspekt i dagen samhälle, därför är det inte 
speciellt överraskande att såväl Linköping-Norrköping och SKNV lyfter fram sådana aspekter 
i sina planer/diskussioner.  

I Linköping-Norrköpings fall säger Karin Elfström även att universitetet betyder oerhört 
mycket för regionen i allmänhet och kommunerna i synnerhet. I och för sig har kommunen 
ingen reell makt över universiteten eftersom de är fristående verksamheter men genom att 
erbjuda attraktiva och varierande bostäder för prioriterade grupper – studenter – ökar 
chanserna att folk söker sig dit. Dessutom menar Andersson att människor som tagit sin 
examen tenderar att stanna kvar på studieorten i relativt stor utsträckning. Med detta i åtanke 
blir det allt viktigare att kunna erbjuda god service samtidigt som ”rekryteringen” av nya 
studenter blir allt viktigare. Detta gäller även SKNV där Helsingborg stad samarbetar med 
Lunds universitet. Ett relativt nytt campus har inneburit att studenter kan studera i 
Helsingborg istället för Lund, något som gynnar Helsingborg stad, både i form av ökat 
befolkningstal men även i humankapital där den genomsnittliga utbildningsnivån höjs.     

Andra åtgärder som effektiv pendling och ett rikt nöjesliv är faktorer som lockar människor. I 
fallet Linköping-Norrköping vill kommunen även hjälpa till att fortsätta det företagande som 
finns inom teknikbaserade branscher som t. ex. SAAB och Ericsson. Teknik- och 
forskningsbaserade verksamheter är även ett område som SKNV vill satsa på. Under rådslaget 
om näringsliv hamnade ESS högt upp i ordningen för vad kommunerna ansåg vara viktigt för 
regionens utveckling. Så sent som den 17 maj (2012) publicerades ledaren ”Ett riktigt ESS för 
Lund och Skåne”1 i Kvällsposten där bland annat planeringsaspekten såsom nya bostäder för 
forskarna nämns.  

                                                           
1 http://www.expressen.se/kvp/ledare/ledare-ett-riktigt-ess-for-lund-och-skane/  
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Detta projekt – liksom de framtida samarbeten som SKNV i dagsläget diskuterar – kommer 
att generera synergieffekter för andra kringliggande kommuner, precis som dessa teknik- och 
forskningbaserade verksamheter genererar positiva effekter för kommunerna de ligger i. De 
satsningar som sker i Isabergsområdet, Gislaved, handlar även de om tillväxt då turistnäringen 
ska öka i omsättning och även där ses ”gröna” åtgärder i form av bebyggelse för det rörliga 
friuftslivet som fler och fler är ute efter.    

Men vad händer med övriga kommuner som inte får vara med? Enligt Castells riskerar dessa 
att stängas ute och därmed inte ta del av den positiva utvecklingen. För det första behöver inte 
alla vara med för att vinna, det räcker att vara i närheten, åtminstone om man ska tro Marshall 
och Krugman samt de intervjupersoner som frågats i arbetet. Genom förbättringar och 
effektiviseringar av infrastrukturen kan orter knytas samman samtidigt som detta ger bättre 
förutsättningar för lokalisering av nya verksamheter enligt Krugman. Föga förvånande är det 
också inom området infrastruktur som många kommuner är villiga att gemensamt satsa på.   

Angående lagstiftningen har det i de två första fallen inte uppstått några större problem annat 
än de kommentarer från Karin Stenholm som lyfte fram att översiktsplanen – i och med dess 
ej bindande karaktär – riskerar att bli ett dokument som ser fint ut men som inte används. I 
Gislaved har emellertid lagstiftningen påverkat processen. Planen är som tidigare nämnt ännu 
inte antagen eftersom länsstyrelsen haft invändningar mot politikernas och planerarnas vilja 
att klassa utredningsområdet som LIS-område. Detta tydliggör problematiken med 
lagstiftningen då just denna paragraf är relativt ny vilket innebär att kommuner som för första 
gången tillämpar den inte vet hur de ska gå tillväga. Att lännstrelser ger olika direktiv genom 
varierande tolkningar gör frågan ännu mer komplex och kan innebära problem för 
mellankommunalt samarbete som även är länsöverskridande. Även här har Gislaved 
erfarenhet där utredningar och arbeten kring gemensamma sjösystem pågått sedan 1970-talet. 
För Linköping-Norrköping och SKNV har den nära kontakten med länsstyrelsen inneburit att 
processen – hittills – gått smärtfritt till.  

För att sammanfatta analysdelen: i de stora projekten (fall 1 & 2) kan tydliga kopplingar dras 
till både de urbanteoretiska reflektioner som Sassen och Castells har om den moderna staden.  
Vidare ses tydliga spår av den utveckling som gynnar ökad befolkning och fler verksamheter 
enligt Marshall och Krugman. Om de olika nivåerna i statssystemet ser man tydligt att staten å 
ena sidan kan gå in och stoppa projekt där riksintressen/strandskydd inte hanteras på ett 
adekvat sätt, å andra sidan utgör den statliga strategin om ökade konkurrenskraft grunden till 
alla tre undersökta fall.
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88 SLUTSATSER 

 

Det uppsatsen kommit fram till kopplas till de frågeställningar som presenterades i början av 
detta dokument: 

 Hur ser lagstiftningen ut? 
- Möjligheter och hinder för samarbete 

 Hur har/kommer de valda kommunerna gått/gå tillväga för att ta fram en gemensam 
plan? 
- Vilka är för- och nackdelar med samarbetet? 

 På vilka områden kan kommunerna tänka sig att samarbeta? 
 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de tre olika projekten? 

 

Lagstiftningen om översiktlig planering är inte bindande. Inte heller kan en översiktsplan 
antagas av någon annan än den kommunstyrelse som planen gäller för. Det negativa med detta 
är att processen blir tidskrävande medan det positiva är att fler människor blir involverade och 
delaktiga i en regions utveckling. ÖP:ns flexibilitet är viktig för att kontinuerligt samarbeta 
om regionalt viktiga frågor. Samtidigt får ÖP:ns roll som viktigt dokument i en framtida 
utveckling inte glömmas bort. Lagstiftningen gällande definitionen av LIS-område är ännu 
relativt ny. Problemet med lagstiftningen är att den kan – inte alltid men ibland – tolkas olika 
vilket ger olika förutsättningar för kommunerna. I fallet Gislaved märktes tydligt att 
länsstyrelsens roll är överordnad kommunens då planens del om strandsskydd helt avfärdades 
eftersom länsstyrelsen var uppe i en utredning om utvidgat strandsskydd, något som kan sätta 
käppar i hjulen för den här typen av samarbeten. Det positiva med länsstyrelsens övervakande 
roll är att resultatet i slutändan blir bättre ur många synpunkter men risken finns att kommuner 
upplever processen som svår och jobbig då fler moment behöver granskas. I fallet Linköping-
Norrköping var skillnaden stor i dialogen med länsstyrelsen, mycket beroende på att ett 
samarbete skett under lång tid. Även i SKNV har ett tätt samarbete med länsstyrelsen givit ett 
positivt resultat (även om själva materialet ännu inte blivit granskat).  

Det verkar följdaktligen inte som att lagstiftningen utgör ett hinder mot mellankommunal 
planering, åtminstone inte i övergripande frågor som transport, grönstruktur m.m. När det 
däremot handlar om kommunalt viktiga frågor i en mindre skala som t. ex. bostäder väljer 
kommunerna att hantera detta på egen hand, bland annat av rättsliga skäl då kommuner inte 
kan bestämma över andra kommuner. En annan faktor som kan motverka mellankommunalt 
samarbete är av ekonomisk art och berör bostäder. Kommunerna vill gärna se bostäder i sin 
egen kommun eftersom det är via antalet folkbokförda människor som skattepengar kommer 
in men genom olika åtgärder som god kommunikation och samtal med andra kommuner kan 
såväl verksamheter och bostäder uppföras i olika delar av regionern vilket skapar en dynamik 
och på sikt en vinstsituation för flera inblandade. 
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Alla tre fall har en relativt lång historia av mellankommunalt samarbete. Detta är en viktig 
faktor men utesluter givetvis inte att andra kommuner som aldrig samarbetat innan startar upp 
ett gemensamt projekt. Men som Magnus Ydmark sade: när väl första steget är taget är det lätt 
att ta nästa. Nyckeln till samarbete handlar om att lyssna, diskutera, ha tålamod och respekt 
för den andre. För att ro i hamn med ett samarbete krävs det att flera kommuner tjänar på det, 
kanske inte i alla projekt men på sikt.  

Den mellankommunala översiktliga planeringen som studerats har berört samarbete i frågor 
om infrastruktur, näringsliv, grönområden och kulturliv. Mindre frågor som t. ex. 
bostadsbyggande etc. faller inom ramen för den egna kommunens detalj- eller översiktsplaner.  

Det finns flera likheter och skillnader mellan projekten som granskats. För det första har alla 
kommunerna en tradition av att samarbeta. För det andra berör den gemensamma planeringen 
frågor som båda/alla kommunerna kan dra nytta av. Detta beror sannorlikt på att ”fenomenet” 
mellankommunal översiktlig planering ännu är relativt oprövat och att ingen vill börja med att 
förespråka frågor som endast en kommun är ute efter.  

För att bryta ny mark inom detta område krävs varsamma, små steg framåt. Skillnaderna 
mellan de olika projekten är omfattningen, resurserna, hur långt komna de är och resultatet. 
Det gick bra för Linköping, det går bra för SKNV och det kommer gå bra för Gislaved.  

 
  

9 VIDARE FORSKNING 

 

Det här arbetet handlar om mellankommunal översiktlig planering, vad det innebär och vilka 
möjligheter/hinder som finns för att åstadkomma en sådan. Uppsatsen nämner regional 
utveckling men det är inget som behandlas speciellt ingående här. För den intresserade skulle 
kopplingen mellan den regionala utvecklingen som drivs av landstingen/regionerna och den 
mellankommunala översiktliga planeringen kunna studeras närmare. Ett uppföljningsarbete 
om huruvida SKNV och Gislaved lyckas eller ej – och varför – skulle också kunna vara ett 
tänkbart ämne för uppsats på högskolenivå.  
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110 EGNA REFLEKTIONER 

 

Fenomenet mellankommunal översiktlig planering är ett intressant ämne, både ur ett 
kommunalt som ett regionalt perspektiv. Jag liksom flera av de intervjuade tror att detta är en 
trend som att kommer att öka i framtiden. Därför är det bra att det finns goda exempel som 
kan stå som förebild inför nya utmaningar för andra kommuner. Att det även finns fall där det 
inte gått som planerat är lika viktigt om än ur en annan synvinkel. Genom att identifiera de 
misstag/brister som gjort i samband med gemensam planering kan lärdomar dras. Med mer 
erfarenhet blir den mellankommunala planeringen allt vanliga och utgör ett viktigt strategiskt 
verkyg för att bibehålla eller öka flera olika kommuners attraktivitet och konkurrenkraft i en 
region.   
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