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Förord  
Uppdraget från GR:s nätverk för samhällsbyggnadschefer som denna rapport är skriven utifrån var 

att redogöra för ”goda exempel inom detaljplaneprocessen”. Detaljplaneprocessen är komplex och 

innehåller en del oklara gränsdragningar. En tolkning av uppdraget resulterade i fokus på följande 

områden: effektivitet, strategiskt arbete, medborgardeltagande, samverkan internt i kommunen 

mellan politiker och tjänstepersoner, samverkan mellan fackförvaltningar, och samverkan externt 

med byggherrar och andra aktörer. Det ska också poängteras att det är processen – arbetet med 

detaljplanen - och inte det fysiska resultatet som adresseras i rapporten.  Rapporten baseras på 

tjugotalet intervjuer samt skrivelser av bland annat myndigheter. Rapporten har avgränsats till 

kommuner i Sverige eftersom alla har samma förutsättningar vad gäller nationella regleringar. 

För att skapa en bild av detaljplaneprocessen i Göteborgsregionen genomfördes intervjuer med en 

tjänsteperson från varje svarande kommun, rekommenderad av respektive samhällsbyggnadschef. 

Elva av tretton kommuner har svarat; Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  Svaren har sammanställts dels mycket kortfattat i 

tabellform som bilaga till denna rapport och dels sammanfattningsvis i rapportens första avsnitt. 

Denna kartläggning är till för att medlemskommunerna ska kunna jämföra sig och få en översiktlig 

bild av hur de andra i regionen har lagt upp sitt arbete. Ambitionen var till en början att 

kartläggningen även skulle innehålla kvantitativ information med frågor inspirerade av SKL:s rapport 

Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2016, Jämförelser inom detaljplaneområdet. Brist 

på tillgång till data hos kommunerna gjorde detta ej genomförbart, men kan vara en idé för 

framtiden för att kunna jämföra sig och internt kunna följa upp och utvärdera även efter mer 

kvantitativa värden. 

Kartläggningen visade att det internt i regionen fanns intressanta exempel vad gäller samverkan 

genom Tjörns arbete med Cultural planning, Öckerös arbete med en BID-inspirerad modell med hjälp 

av Västra Götalandsregionen, samt Kungälvs tidigare erfarenheter av Charrette-metoden. Externa 

exempel på bland annat effektivitet och samverkan med byggherrar representeras av Örebro, 

Halmstad, Vetlanda, samt Norrköping specifikt med projektet Inre Hamnen, enligt 

rekommendationer från Boverket och rapporter från SKL. För att få en vidare bild av 

detaljplaneprocessen är det sista avsnittet i den här rapporten utifrån exploatörers syn på arbetet 

med kommuner i detaljplaneprocessen både vad gäller traditionell planläggning och exploatörsdrivna 

planer.  

Förutom detaljplaneprocessens bredd och något oklara avgränsning är goda exempel inte ett helt 

självklart koncept; Enligt vem, och vilka kriterier, är det ett gott exempel?; Inom vilken kontext är det 

gott? …och liknande. I rapporten beskrivs därför exemplen på ett så nyanserat sätt som möjligt med 

eventuella svårigheter, vilka förutsättningar exemplen bygger på och ur vilken aspekt det är just ett 

gott exempel.  

Denna rapport gör inte anspråk på att ge något fullständigt svar på hur kommuner bör utforma sina 

detaljplaneprocesser, men förhoppning finns om att den kan ge inspiration och möjlighet att fånga 

goda tankar och idéer att utforska för senare utveckling i kommunerna.  

 

 

Göteborg i maj 2018 

Maria Axbrink 
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Kortfattat om medlemskommunerna 
Nedan följer en sammanställning av kartläggningen över medlemskommunernas arbete. Den 

återfinns även kortfattat i tabellform för respektive kommun i bilagan till denna rapport.  

Kontakt med politiken främst vid beslut, samt sammanslagning av beslut för effektivitet 

Arbetet mellan politiker och tjänstepersoner består i de flesta kommuner av kontakt främst vid 

beslut, men några kommuner arbetar även med tätare avstämningar. För att effektivisera processen 

har vissa kommuner valt att slå samman flera beslut vid enklare planer för att tjänstepersoner färre 

gånger per plan ska behöva gå till politiken. I de här fallen begärs beslut för uppdrag, samråd och 

granskning samtidigt för att återkomma först vid antagande. Tiden mellan dessa beslut kan 

politikerna hållas uppdaterade genom informationsmöten. Förståelsen för varandras roller mellan 

politiker och tjänstepersoner ser i kommunerna olika ut. I vissa fall detaljstyr politiken arbetet, och i 

andra överlåts det till tjänstepersonerna vilket effektiviserar processen. De flesta kommuner verkar 

ha kontakt med politiken främst genom cheferna, men Stenungsund sticker ut här genom att låta 

respektive ansvarig handläggare presentera planerna för politiken.  

Skiftande samverkan mellan förvaltningar i kommunerna 

Arbetet internt i kommunen mellan avdelningar ser relativt lika ut i kommunerna där de flesta har 

någon slags arbets- eller projektgrupp bestående av främst samhällsbyggnadsavdelningar vid 

uppstart av en detaljplan. I vissa fall inkluderas till exempel räddningstjänsten och sociala 

förvaltningar efter behov. Två kommuner använder sig av stående mötestider för projektgruppen och 

avbokar om det skulle vara överflödigt vilket gjort att det inte är lika svårt för deltagare att finna 

tiden för samverkan. Flera kommuner använder sig av två handläggare för varje plan, en 

projektledare och en biträdande, för att alltid kunna finnas till hands även om en är frånvarande, 

samt som ett bollplank genom detaljplanearbetet. Den största svårigheten för de som just startat 

arbetet med projektgrupper är att det är svårt att få alla deltagande att ha tid samtidigt. I kommuner 

där detta arbetssättet använts under en längre tid verkar dock problemet ha försvunnit eller i alla fall 

minskat drastiskt.  

Olika upplevelser och arbetssätt med exploatörer 

Vissa kommuner i regionen har startat piloter med byggherredrivna planer, någon har gjort det 

tidigare och slutat, och vissa har aldrig börjat. Politiken är ofta pådrivande i den här frågan. En 

sammanslagning av erfarenheterna utifrån intervjuerna visar på en något negativ bild av 

byggherredrivna planer. I en intervju framkommer att det testats för att skapa en snabbare process, 

men att det inte uppnåtts både på grund av oerfaren exploatör, samt att allt arbete ändå behöver gå 

genom kommunen. En kommun upplever dessutom att arbetet med byggherredrivna planer gjort att 

planarkitekter slutat på kommunen på grund av sin förändrade roll med minskad kreativitet, och en 

annan har en föreställning om att utredningarna bli partiska om exploatören är beställare. En tredje 

upplever det som en positiv erfarenhet att kommunen vågar testa sig fram bland olika arbetssätt.  

De allra flesta kommuner verkar enligt intervjuerna ha någon slags samverkan med exploatörerna, 

särskilt eftersom flera kommuner har litet markinnehav och det därmed är på exploatörernas mark 

det byggs. Flera exempel kommer upp på kreativ samverkan för att nå denna målgrupp bland annat 

med årsvisa träffar där kommunen kan berätta vad som är på gång, hur det går till att bygga i 

kommunen och dess inriktning enligt till exempel översiktsplan. Det kontinuerliga arbetet med 

byggherrar ses som positivt i avseendet att kommunen får reda på vad aktören är ute efter, samt att 

det bygger en ömsesidig förståelse. Samtidigt är det flera kommuner som upplever att 
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detaljplanearbetet i de här fallen blir för likt en förhandling som äter tid och kraft, och upplevelsen 

att det slutgiltiga resultatet dessutom riskerar att tillgodose privata intressen mer än kollektiva.  

Ambitiöst medborgardeltagande och fokus på social hållbarhet i vissa kommuner 

Medborgardeltagande hanteras på många olika sätt i kommunerna. I flera används traditionella 

samrådsmöten i detaljplaneprocessen medan mer avancerade dialoger sker i till exempel SKA (social 

konsekvensanalys) eller inför planprogram. Vissa har inte kommit så långt i den här frågan men vill 

utöka medborgardeltagandet. I Härryda har ett arbete just startats med att införa en stor dialog på 

fyra till sex månader innan planbesked, Tjörn använder sig av metoden Cultural planning, och Öckerö 

testar BID-modellen. I flera kommuner är politikerna pådrivande i att utöka medborgardeltagandet. 

Inkludering av sociala frågor sker i kommunerna även genom användning av SKA där Göteborg jobbat 

med detta länge medan andra kommuner börjat mer nyligen. Kungälv arbetar även med en social 

översiktsplan som i detaljplaneringen av vissa områden har en påtaglig inverkan på processen. Vad 

gäller både miljö- och sociala frågor förlitar sig vissa kommuner på eldsjälar inom organisationen och 

tätt samarbete mellan förvaltningar. Förutom att Göteborg använder sig av kompensationsåtgärder 

vad gäller ekosystemtjänster i detaljplanerna håller sig de flesta kommuner till arbete med MKB och 

miljöutredningar.   

Behov av mer strategiskt arbete och prioriteringar 

Flera kommuner upplever enligt intervjuerna att det finns en brist på strategiska dokument internt, 

bland annat till följd av att det inte prioriteras politiskt och/eller att det inte finns nog med 

arbetskraft för att utveckla detta parallellt med ordinarie arbete. I vissa kommuner består de 

strategiska dokumenten mest av ytterligare mål att uppnå, ofta med motstridiga intressen mellan de 

olika dokumenten. Detta medan några fall har strategiska dokument med någon typ av checklistor 

som blir en konkret hjälp både i prioriteringen mellan detaljplaner, och vid värderingar inom 

detaljplaner. Några kommuner använder planprogram som strategiskt verktyg mellan översiktsplan 

och detaljplan, där Kungsbacka sticker ut med en historia av att utveckla planprogram över nästan 

hela kommunen.  

Hur prioriteringen av planer sker ser förhållandevis olika ut i kommunerna där vissa har en mer 

strategisk prioritering, och vissa inte har något speciellt system. Göteborg arbetar med en startplan 

för varje år med en bestämd inriktning, till exempel kommunal service eller bostadsbyggande. Detta 

utgår från politikens mål, inriktningsdokument och budget. Både Tjörn och Kungsbacka använder sig 

av tre prioriteringsklasser där Tjörn utgår från en kommunikativ kriterielista som hanterar 

målkonflikter i de olika styrdokumenten som kommunen har. Stenungsund för diskussioner kring att 

göra ett poängsystem för att veta när en plan kan startas – blir en geografiskt mindre/mindre 

avancerad plan färdig kan en mindre flyttas upp och blir en stor färdig kan en stor startas. Bristen på 

strategiska dokument upplever flera som ett problem och det är svårt att få politiken att fatta 

långsiktiga beslut vad gäller detta. Någon belyser snarare betydelsen av att renodla och göra 

prioriteringarna tydligare mellan alla de dokument och mål som redan finns. 

Förutsättningarna som detaljplaneprocessen bygger på är mycket olika i regionen 

Kommunerna i Göteborgsregionen har en mängd olika förutsättningar att förhålla sig till som 

påverkar detaljplaneprocessen; Ale är en historiskt liten kommun som nu ska planera för enorm 

tillväxt; flera kommuner ligger nära vatten; några har invånare med hög medelinkomst som är vana 

att få sin vilja igenom; några är stora och har därför problem med att skapa en närhet mellan 

kommunens avdelningar men har lättare att rekrytera kompetens; någon mindre kommun tjänar på 

att ha lättare till tätt samarbete då en sitter i samma korridorer, men kanske har för lite kompetens 

eller inte arbetskraft så det räcker.  
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Exempel från kommuner i Sverige 
Utifrån de behov som framkom under dessa intervjuer med medlemskommuner i Göteborgsregionen 

samlas nedan ett antal exempel från kommuner både i och utanför regionen. Exemplen är beskrivna 

på ett sätt så att behov och svårigheter ska vara tydliga och därmed ge en så nyanserad bild som 

möjligt.  

Cultural planning för samhällsutveckling i Tjörns kommun 
Efter intervju med processledare i Tjörns kommun.  

Cultural planning är en metod som handlar om samhällsutveckling med hjälp av kulturella resurser 

genom att bygga på platsens befintliga värden. Processen är mer än en medborgardialog genom att 

fler aktörer är med och processen kan innehålla material från annat än samtal, till exempel 

intervjuer, fokusgrupper eller artikel i en tidning.  

Strategiskt arbete med start i tidiga skeden och en mångfald av samverkanstyper fångar kompetens 

År 2009 togs i Tjörn ett politiskt beslut att starta cultural planning och sedan dess har kommunen 

jobbat med det framförallt i detaljplanerna, men också i framtagande av strategiska dokument. Innan 

en cultural planning process startar görs en bedömning om en liknande process redan skett som man 

kan ta hjälp av eller om de behöver genomföra en ny. I det ena fallet kanske det räcker med en dialog 

i samrådet. Kommunen bjuder dels in kommunala avdelningar, privata aktörer och civilsamhälle till 

öppna workshops, men arbetar också uppsökande med till exempel skolbarn och ungdomar – en 

söker upp de som inte kommer till öppen workshop. På en workshop är alltid bland annat Barn och 

utbildning, Kultur och fritid, samt Trafik med.  Nästa steg i processen är samrådet som blir en 

återkoppling. Här skapas en checklista med vilka punkter som kan hanteras i planer, och vilka som 

inte är planfrågor men som kanske bör arbetas med i någon annan kontext. Efter samrådet 

sammanfattas materialet och det görs en handlingsplan. Kommunen försöker så snabbt som möjligt 

implementera någon av de beslutade åtgärderna för att visa på genomförande.  

Det krävs engagemang och förankring, men i gengäld uppstår lösningar 

Den viktigaste förutsättningen för metoden är att det finns engagemang - att det finns människor 

som vill jobba kvällstid, och att politikerna vill vara med. De måste vara delaktiga i processen då det 

skapas en form av vision. Vinsten med arbetet är att man ”…löser problem på riktigt, för mellan 

människor föds de riktiga svaren…” och medborgarna sitter på massa kompetens. Därutöver har 

Tjörn märkt att kommunen blivit en mer attraktiv arbetsgivare bland annat på grund av den här 

typen av arbete, trots att kommunen ligger lite avsides. 

 

Läs mer om Cultural planning 

➢ Cultural planning laboratory (2014). Fångad av platsens själ – ett treårigt projekt med elva 

kommuner i Västra Götaland.  

http://www.culturalplanninglaboratory.se/erfarenheter-fr%C3%A5n-tre-%C3%A5r-med-cpl-

l%C3%A4s-rapporten  

  

http://www.culturalplanninglaboratory.se/erfarenheter-fr%C3%A5n-tre-%C3%A5r-med-cpl-l%C3%A4s-rapporten
http://www.culturalplanninglaboratory.se/erfarenheter-fr%C3%A5n-tre-%C3%A5r-med-cpl-l%C3%A4s-rapporten
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Erfarenheter av charrette-metoden i Kungälv  
Efter intervju med en planarkitekt i Kungälvs kommun 

Idén med en charrette är att skapa ett medborgardeltagande där deltagarna under en kort period 

arbetar fram förslag tillsammans tidigt i processen. Detta syftar till att låta alla höras och få sagt vad 

de vill tidigt för att undvika sena inspel. Kungälv testade för några år sedan charrette-metoden 

genom ett EU-projekt och arbetet resulterade i Idealbild Marstrand, vilken blev godkänd 2008.  

Med start i en projektgrupp arbetades förslag fram av civilsamhälle, kommun och Länsstyrelse  

Anledningen till att kommunen ville testa att använda en charrette i utvecklingen av Marstrand var 

att det saknades en god dialog mellan marstandsbor och kommunens politiker och tjänstepersoner. 

Samtidigt fanns det interna oenigheter hos medborgarna, mellan olika öar och mellan dessa och 

fastlandet. Kommunen beslutade att genomföra en charrette för att få fram material för var och hur 

det skulle kunna exploateras i området med förhoppning om minskad överklagan på planer på 

Marstrand. Arbetet som startades var ett projekt mellan Länsstyrelsen, civilsamhälle, verksamheter 

och kommunen och man startade med att bilda en projektgrupp med flera personer från dessa 

aktörsgrupper. Projektgruppen hade möte varje vecka och jobbade fram hur charretten skulle 

utföras, vilka som skulle vara med, var den skulle ske, hur alla skulle kunna komma till tals osv. Ett 

stort tält fördes upp för att kunna bjuda in många, samt inspirationsföreläsningar från kommuner 

och från Länsstyrelsen. Arbetet skedde i grupper med en arkitekt per grupp i tre dagar. Politikerna 

var med för att direkt kunna berätta vad de kunde ställa sig bakom. Genom processen fick 

kommunen fram material om platser som kan exploateras, men också tankar som till exempel att 

Marstrand skulle leva året runt. Dagarna efter sammanställdes detta till en delöversiktsplan som gick 

ut på remiss och efter samråd och beslut så blev det en antagen handling. 

Stora förväntningar svåra att leva upp till, men samverkan var nödvändig  

När arbetet med översiktsplanen startades togs arbetet från charretten rakt in i området för 

Marstrand. Detaljplaneområdet Harslätt var den första utbyggnaden av delöversiktsplanen byggdes 

senare och överklagades aldrig under planprocessen. Alla var positiva till projektet och många var 

engagerade, men det skapade också stora förväntningar hos Marstrandsborna. Både vad gäller vad 

som skulle göras, att resultatet faktiskt skulle bli verklighet, och att det skulle ske inom en snar 

framtid. Nu har dock utvecklingen stannat av på grund av problem med vatten och reningsverk.  

Arbetet krävde mycket tid och resurser vilket var möjligt tack vare projektmedel och den arbetskraft 

och kompetens som det gav, och det har skapat förväntningar som är svåra att leva upp till. I och 

med projektet fanns de som engagerade sig under en period, men som sedan försvann, och många 

som var med i arbetet slutade också i förvaltningen. Så som situationen var med motsättningar hos 

medborgare och mellan dem och kommunen så fanns det ändå ett behov av det här arbetet då 

kommunen inte visste hur Marstrand kunde fortsätta utvecklas. En metod där inte alla medborgare 

mötts på det sättet som de gjorde hade enligt intervjun antagligen skapat kritik och frågor kring vilka 

kommunen talat med i dialogen och vem som fått uttala sig. Kort sagt upplevs det som ett bra 

arbete, men utmaningen är att fortsätta med inriktningen som togs fram i charretten.  

 

Läs mer om Charrette-metoden 

➢ Länsstyrelsen i Skåne län (2007) Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering.  

Om charrette på sidorna 112-117 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskataloge

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/%C2%A7NR%C2%A7rdonlyres%C2%A7D46C9AF4-4D1F-46EB-9A89-6D7E7F9008E3%C2%A7132602%C2%A7planochprocess.pdf
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n/%C2%A7NR%C2%A7rdonlyres%C2%A7D46C9AF4-4D1F-46EB-9A89-

6D7E7F9008E3%C2%A7132602%C2%A7planochprocess.pdf  

➢ Länsstyrelsen Västmanlands Län (2015) Charrette - som metod för att bli den attraktiva 

regionen i Västmanland.  

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/komm

unikationer/Charrette-folder.pdf  

BID-modellen (business improvement district) 
Efter intervju med en regionutvecklare på Näringslivsavdelningen Västra Götalandsregionen 

En fråga om Hur i arbete med sektorsövergripande nätverk 

BID-modellen kommer från början från Kanada och i New York är BID-modellen lagstadgad. Där gör 

man en geografisk indelning och sen får fastighetsägarna förhöjd skatt vilken går till BID-området och 

-arbetet. Det tas fram en utvecklingsplan och fastighetsägarna väljer om de vill vara med i arbetet. I 

Sverige har vi inte det lagrummet och därmed är allt BID-arbete på frivilligbasis. Internationellt är 

detta alltså en etablerad form av samverkan, medan det i Sverige på olika håll uppstått BID-

inspirerade modeller.  

BID är ett sätt att arbeta med samhällsutveckling i ett brett perspektiv. Medan det finns metoder för 

analysfasen som skapar ett fundament för utveckling (till exempel cultural planning), vilka svarar på 

frågan Vad, så handlar BID om frågan Hur. Hur förverkliga, hur organisera, hur göra en 

utvecklingsplan, hur få ihop aktörer och få dem att samverka? BID-inspirerade modeller är i Sverige 

ett nytt sätt att arbete mer i nätverk än i stuprör och involverar de aktörer som krävs, varav offentlig 

förvaltning är ett måste. Bland annat Svenska Stadskärnor och Västra Götalandsregionen har 

utvecklat sådana modeller där den sistnämndas beskrivs här. 

Skapa och mobilisera en lokal samverkansplattform 

Metoden som Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar efter går ut på att kommunen eller 

näringslivet har en idé och ser vilka de anser behöver vara med för att komma framåt. Dessa aktörer 

samlas under förstudien där förtroende byggs, man enas om en målbild och identifierar vad som ska 

uppnås. Förstudien resulterar i en plan om vart man vill komma och vilka aktiviteter som behövs för 

att komma dit. Målet i förstudien är att skapa och mobilisera en lokal samverkansplattform. Vidare i 

arbetet krävs en processledare för koordinering, vilken fastighetsägare och kommun ofta finansierar. 

Processledarens roll är att ha regelbundna uppföljningar både inom och mellan grupperna. Efter 

denna förstudiefas inleds arbetet inom fyra områden enligt bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Illustration hämtad 
ur presentation om VGRs 
BID-inspirerade modell för 
samverkan 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/%C2%A7NR%C2%A7rdonlyres%C2%A7D46C9AF4-4D1F-46EB-9A89-6D7E7F9008E3%C2%A7132602%C2%A7planochprocess.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/%C2%A7NR%C2%A7rdonlyres%C2%A7D46C9AF4-4D1F-46EB-9A89-6D7E7F9008E3%C2%A7132602%C2%A7planochprocess.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kommunikationer/Charrette-folder.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kommunikationer/Charrette-folder.pdf
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Denna uppdelning är enligt intervjun till för att hjälpa kommunen att finna sin roll. Inom respektive 

område bildas olika fokusgrupper för att skapa en bild av vad som behöver göras för att nå visionen, 

vilket då görs möjligt att planera inför.  

En modell för utsatta områden, turism eller för att stärka en redan god utveckling 

Modellen är särskilt behövd i utsatta områden, då behovet av bred samverkan är stor där. BID-

arbetet kan ske efter en tematisk (t.ex. turism, trygghet etc), eller geografisk bild. Problembilder som 

kan motverkas med en BID-ansats är bristande konkurrensförmåga, eller ekonomisk och social 

stagnation, men modellen kan också användas för att stärka en redan god utveckling. I verkligheten 

är ofta en akut problembild eller en gemensam krisuppfattning den utlösande faktorn bakom 

bildandet av ett BID. Enligt intervjun kan BIDs inte ses som den enda lösningen på samhällets alla 

problem, men att många områdesbaserade problem inte heller kan hanteras utan BID- liknande 

samarbeten.  

 

Läs mer om BID-inspirerade modeller 

➢ Vibrant places: en webbplats med ambitionen att sprida information och kunskap om BID 

som samverkansform: http://www.vibrantplaces.se/  

➢ Svenska Stadskärnor (2017). Svenska Stadskärnors BID-modell - Samverkan på frivilliga 

grunder: http://www.svenskastadskarnor.se/files/20171018115517.pdf  

Kreativ samverkan med exploatörer i Norrköping 
Efter intervju med projektledare för Inre Hamnen i Norrköpings kommun 

Från hamn till ny innerstadsbebyggelse genom samverkan och visualiseringar 

Detaljplanen för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde syftade till att möjliggöra ändrad 

användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och 

centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Detaljplanearbetet bestod av flera olika slags 

samverkan varav den mellan kommun och exploatör kommer att uppmärksammas nedan. Gentemot 

medborgare visades projektet bland annat genom att kommunen var ute på kulturnatt och bjöd på 

båttur där projektet förklarades. Genom EU-projektet Baltic Urban Lab kunde kommunen jobba mer 

med visualisering genom att till exempel visa markföroreningar. Visualisering var viktigt i 

samrådsprocessen och kommunen arbetade också med att vara tillgänglig på olika sätt, till exempel 

aktiva på nätet. Mycket tekniskt genomförande så som projektering av sanering och tävlingar 

utfördes parallellt med planarbetet. 

Mycket frihet med ansvar inom tydliga ramar för byggherrarna  

Redan från början var det bestämt att det skulle vara både små och stora företag som skulle bygga 

inom området, men alla skulle ha erfarenhet av detaljplanearbetet, och det var ett tvång att visa 

byggda referensprojekt för att få komma med. För att inte vara styrande vad gäller olika kvalitetsmål 

skapade kommunen fem värdeord för byggherrarna att själva arbeta kring och skicka in förslag. De 

åtta företag som kommunen valde beskrev hur mycket och vad de skulle bygga, utifrån att 

kommunen sagt att det skulle vara minst 40 % hyresrätter. Varje byggherre fick ordna en workshop 

med kommunen och de andra exploatörerna kring olika teman vilket sedan sammanställdes till ett 

antal olika kriterier för respektive tema inom två olika prioriteringar. Baskriterierna inom varje 

fokusområde var obligatoriska - varje byggherre var tvungen att uppnå dessa kriterier. Vad gäller 

spets-kriterierna skulle sammanlagt 15 stycken uppnås, men vilka och hur många inom varje kategori 

fick byggherrarna själva välja.  

http://www.vibrantplaces.se/
http://www.svenskastadskarnor.se/files/20171018115517.pdf
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Samma angreppssätt användes vad gällde färg och materialval där kommunen gav byggherrarna en 

palett vilken fångade upp hamnområdets befintliga karaktär och färger där byggherrarna själva fick 

välja. Paletten var bestämd, men ändå bred. Efter samrådet fick byggherrarna tillsammans enas om 

vem som skulle ha vilken/vilka tomter med förutsättningen att de alla skulle vara nöjda.  De skulle 

även prissätta respektive tomt utifrån ett genomsnittligt pris som kommunen satt. Grunden för 

fördelningen visade sig inte handla om att maximera nyttan utan istället värderades ett jämnt flöde i 

respektive byggherres produktion.  

Ett väl förankrat arbete och byggherrar som tvingats se helheten 

Detaljplanen har tagit 3 år, och det bygger bland annat på tidigare stora strategiska val och stöttning 

från politiker och samhällsbyggnadschefer. De problem som uppkommit under arbetet var enligt 

intervjun inga som kunde undvikits med en annorlunda process. Politikerna har varit stöttande och 

inte detaljstyrande gentemot tjänstepersonerna vilket upplevts positivt. Politikerna var dock hela 

tiden väl informerade om arbetet då tjänstepersoner på varje nämndmöte diskuterade vad som 

gjordes.  

Arbetet bygger på att byggherrarna från start tvingades se till helheten, vilket skapade 

förutsättningar för en konfliktfri process. Eftersom byggherrarna fått påverka i en relativt hög grad 

har det inte varit några problem för kommunen att få fram sin vilja, och ingen byggherre har hoppat 

av under processen. Nackdelen var enligt intervjun att det tar mycket tid att leda alla möten, och tid 

och pengar i tidigare skeden, även för byggföretagen. Ekonomiskt har varken kommunen eller 

exploatören som det ser ut varken vunnit eller förlorat på att arbeta på detta sättet. Poängen med 

arbetet var dock heller aldrig det utan handlade om att skapa en gemensam målbild. 

 

Läs mer om Inre Hamnen: 

➢ Värdeord: https://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf 

➢ Kvalitetsprogram: 

http://norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8573/1498550379615/kvalitetsprog

ram.pdf  

Intern samverkan och effektivitet i Örebro 
Efter en intervju med enhetschef på Detaljplan i Örebro kommun 

Örebro står sedan några år tillbaka inför utmaningen av stark tillväxt där invånarantalet under 2017 

ökade med 3000 personer och är nu Sveriges sjätte största stad och kommunen måste leverera vad 

gäller byggnation.  

Samverkan, täta och regelbundna möten samt delegerade uppdragsbeslut 

I Örebro arbetar tjänstepersonerna och politiken tätt genom avstämningar varje vecka, men utan 

detaljstyrning. Samverkan inom kommunen hålls uppe med veckoliga kontorsberedningar där 

tjänstepersoner från samhällsbyggnad, kultur och fritid, tekniska avdelningen och miljökontoret 

samlas. Genom denna beredning går alla både in- och utgående ärenden. Den politiska beredningen 

består av två olika avstämningar eftersom planavdelningen jobbar för byggnadsnämnden medan 

övriga samhällsbyggandsavdelningar arbetar för programnämnden. I dessa avstämningar är 

förvaltningschefen, enhetschefer och den aktuella handläggaren med, samt nämndens ordförande 

och vice ordförande. Enhetsmöten inom respektive enhet står för beredning och kvalitetssäkring så 

att hela enheten kan stå bakom allt arbete. Till sist arbetar kommunen också med 

https://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf
http://norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8573/1498550379615/kvalitetsprogram.pdf
http://norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8573/1498550379615/kvalitetsprogram.pdf
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stadsbyggnadsverkstad varje torsdag eftermiddag med större fokus på problemlösning, där till 

exempel VA och Trafik är med. Kommunen har även möten med Länsstyrelsen varje månad.  

I standardförfarandet för detaljplaner har beslut att starta planer delegerats till avdelningschefen, 

vilket gör att den politiska beredningsprocessen som annars krävs undviks. Beslutet fattas dock alltid 

först efter avstämning med politiken. Detaljplanearbetet i kommunen är uppdelat i fyra 

kategorier; volymplaner (Örebromodellen, kommunal mark) Förtätningsprojekt (extern kund, 

bebyggda områden), enskilda hus (den lilla skalan), övriga samhällsfunktioner (skolor, kulturkvarter, 

ofta intern kund) för att kunna säkra att det arbetas med alla fyra områden och att inget halkar efter.  

Örebromodellen bygger på samspel, kommunal mark, effektiv planering och särskild markanvisning 

Av de fyra kategorier av detaljplaner som Örebro arbetar med är det inom volymplaner som 

Örebromodellen används – planer där kommunen äger marken. Modellen får stora effekter eftersom 

det handlar om större markområden med stora volymer bostäder, verksamheter och dylikt. 

Kommunen arbetar ensam fram en flexibel detaljplan med fokus på vilka särskilda kvaliteter och 

värden man vill uppnå. När planen är färdig läggs marken ut på marknaden till ett fastpris på 

kommunens hemsida. Den aktör som är först med att ansöka får ensamrätt till att skissa på marken. I 

det fall det är högt tryck har man genomfört gemensamma förstudier. Förstudietiden är beroende på 

exploatören, men ofta 4–6 månader. Det är i detta stadie som kommunen går in och styr lite mer, 

snarare än i detaljplanen. Exploatören och kommunen arbetar tillsammans fram bestämmelser på 

utformning och när båda aktörerna är nöjda går de in i en reservation där den förstnämnda betalar 

en mindre summa av det slutliga priset. Efter detta söker exploatören om bygglov. Först när 

exploatören börjar bygga överlåts marken. Det tar ungefär 1–2 år innan exploatören börjar bygga.  

 

Effektivitet genom en strategisk process och enkelhet genom planering av områden utan grannar 

Grunden för den effektiva planeringen i Örebro är en digital översiktsplan som används i det dagliga 

arbetet på planavdelningen, och en handlingsplan för stadens byggande som en länk mellan den och 

detaljplaneringen. Annat strategiskt arbete som kommunen arbetar med är planprogram och 

utvecklingsförslag som är internt material som stäms av mot politiken men utan ett politiskt beslut. 

Det senare är något som används när kommunen redan har mycket underlag men krävs lite till för att 

starta en detaljplan. En annan förutsättning är det täta samarbetet mellan interna avdelningar och 

politiken. Särskilt Plan och Exploatering arbetar tätt – Exploatering är med i planarbetet eftersom de 

äger marken, och Plan är med i exploateringen genom förstudietiden. Samarbetet måste kommunen 

jobba aktivt med för att inte tappa, och det är en viktig nyckel i arbetet. Detta samarbete mellan olika 

roller internt i kommunen bygger på att det är en enad organisation där många samtalar med 

varandra, och Samhällsbyggnad är en gemensam förvaltning. Kommunen ser inte heller detaljplanen 

som en separat del i arbetet, utan från idé till genomförande är en sammanhållen process.  

En svårighet med Örebros strategi på kommunal mark är enligt intervjun att de flexibla planerna inte 

är så lätta att kommunicera till medborgarna – det är svårt att förstå vad som kan komma att byggas 

där. Det är i samma planer också svårt att engagera medborgare eftersom detaljplaneområdet oftast 

inte har grannar. Det senare kan dock också vara en av anledningarna till att planerna sällan bli 

överklagade. En andra nyckel till få överklaganden upplever kommunen är det täta samarbetet med 

Länsstyrelsen. En annan svårighet med Örebromodellen är att det i något fall varit problematiskt för 

exploatören att belåna för fastigheterna eftersom de inte egentligen inte äger marken när de 

ansöker om lånet. Det är dock inget som hindrat processen i ett längre perspektiv då det löst sig efter 

att man pratat med bankerna i kommunen om hur man brukar lösa det. 
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Transparens, tydlighet och effektivitet i Halmstad 
 Efter en intervju med Mark- och exploateringschef i Halmstad kommun 

Halmstad kommun arbetar enligt en samhällsbyggnadsmodell som kraftigt förkortar tiden för 

detaljplanering och genomförande. Prioriteringen av uppdragen har utvecklats och man följer ett 

bostadsförsörjningsprogram som baseras på översiktsplanen. Halmstad har tre specifika saker i sin 

detaljplaneprocess som de upplever effektiviserar och förbättrar arbetet.  

Tydlig linje ut mot allmänheten som är konkret för kommunen att följa 
Linjen består av tre dokument som prioriterar utvecklingsprojekt i staden. Det första av dessa är 

översiktsplanen Framtidsplan 2030 som genomgår en aktualitetsprövning varje mandatperiod. För 

denna gången har det konstaterats att den behöver uppdateras för att bibehålla det som ett aktivt 

och levande dokument. Det andra dokumentet är ett handlingsprogram för bostadsförsörjning som 

ser till de grovt utpekade områdena i översiktsplanen. Här görs en prioritering om vilka områden som 

ska byggas ut när och hur många bostäder det kommer att ge, vilket jämförs med de politiska målen. 

Detta bryts sedan ner i en projektkatalog där alla pågående detaljplaneläggningar listas tillsammans 

med en tidplan. Dessa projekt har ingen inbördes ordning utan ska alla drivas aktivt då det resoneras 

som att samtliga är politiskt prioriterade. Detta för att motverka en prioriteringsordning där de som 

får en lägre prioritering ligger på vänt tills det så att säga finns tid, vilket kanske inte inträffar. I 

slutändan riskerar det enligt intervjun annars bli upp till respektive handläggare vilka planer som 

faktiskt startas. Detta dokument ger en tydlig linje vilket lett till en acceptens och transparens. Det 

gör det tydligt att det inte är den exploatör som är mest påstridig som får sin vilja igenom, utan att 

det är de utpekade områdena som är prioriterade, och vilka år man ska utveckla dessa är angivet. 

Projektkatalogen med beslutade planuppdrag med tillhörande tidplan ger en öppenhet och tydlighet 

både internt och externt. Den största svårigheten idag är utmaningen att lyckas bemanna projekten 

för en stad mellan Göteborg och Malmö där Göteborg i pågående projekt rekryterat mycket av den 

befintliga kompetensen i området.  

Känd samhällsbyggnadsmodell vilket sparar tid både hos kommunen och exploatören 
I kommunen har det tagits fram en samhällsbyggnadsprocess som bygger på avstämningar på både 

tjänstepersonsnivå, och gentemot politiken. Denna process innebär att linjeorganisationerna stiger åt 

sidan till förmån för en projektorganisation. Vid planuppdrag finns en samordningsgrupp på 

avdelningschefsnivå, och en chefsgrupp på förvaltningschefsnivå. Samordningsgruppen skriver en 

uppdragsbeskrivning inkluderande vilka utmaningar som finns, vilka utredningar som krävs, och ger 

förslag på bemanning (vilka förvaltningar som kommer behöva vara med i referensgrupp eller 

projektgrupp). Det sätts också upp vilka timmar som krävs av respektive resurs vilket cheferna sedan 

får skriva under på att de ska ge till projektet. Detta underlag är bra även för extern kommunikation 

om det är privat exploatering då kommunen använder timsättningen och resurserna vid beslut om 

detaljplaneavgiften.  Projektgruppen arbetar sedan fram detaljplanen. Utskottssammanträden 

återkommer varannan vecka under vilka tjänstepersonerna får komma in som ett 

informationsärende så att politiker kan gå ut i sina partigrupper och förankra planen för att två 

veckor senare kunna ta beslut om projektet. Detta upplever kommunen som en nyckel - att politiker 

inte ska behöva ta ställning där och då utan få tid på sig att reflektera över planen.  En annan sak i 

arbetsprocessen som åtgärd för att effektivisera är att beslut vid granskning delegerats till 

förvaltningarna för att slippa den långa processen genom nämnderna som har olika mötesdatum 

vilket ger långa ledtider.   

Fokus på genomförande under hela vägen – det kommunen börjar arbeta med ska realiseras 
Kommunen har ett stort genomförandefokus redan under detaljplaneskedet. Tekniska- och 
Fritidsförvaltningen sitter med i projektgruppen så att de har möjlighet att börja förbereda 
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handlingar. Som till exempel att utföra en förprojektering av allmän platsmark vilket ger både en 
kvalitetssäkring och gör att visst grovarbete är gjort till när planen är antagen och ska realiseras. För 
att se till att det faktiskt blir byggt används ett system för att byggherren ska sätta spaden i marken, 
genom att denne måste ansöka om bygglov inom sex månader från att reservationsavtal med 
byggherren tecknats. Efter beviljat bygglov har byggherren ytterligare sex månader på sig att gjuta 
bottenplattan. En annan del som handlar om byggherrens roll är att kommunen när det tidsmässigt 
stämmer ger byggherren dubbla markanvisningar – en i ett attraktivt läge och en i ett mindre 
attraktivt område. Det är ett sätt att säkerställa att byggnation även sker på mindre attraktiva 
platser.  
 

 
Läs mer om Halmstad kommuns process 

➢ SKL. Planering och genomförande - Nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora: 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/planering-och-genomforande.html  

➢ SKL. Bostadsförsörjning i praktiken: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/bostadsforsorjning-i-

praktiken.html  

Snabba besked för att vinna byggherrar i Vetlanda 
Efter en intervju med planchef i Vetlanda kommun 

Vetlanda är en liten kommun och det är inte så stort tryck och exploateringsintresse i området, men 

genom samarbete mellan kommun och exploatör som enligt intervjun är en nyckel, får kommunen 

det att fungera.  

Samverkan mellan byggherre och kommun gör att intresse inte tappas under processen 

För att få kommunen att leva arbetar förvaltningen aktivt med att knyta byggherrar till exploatering i 

kommunen genom tidig indikation på om det är möjligt att genomföra projektet som exploatören 

föreslår eller om det krävs andra lösningar. I det senare fallet arbetar kommunen för att hitta 

lösningar tillsammans med exploatören. Exploateringschefen och planchefen ser till att träffa 

intressenterna tidigt och i anslutning till det (oftast innan, men annars direkt efteråt) pratar de med 

kommunalrådet för att ta reda på vad politikerna ställer sig bakom. De två cheferna med stöd av 

politiken fattar inledande beslut om planen för att snabbt kunna ge exploatören besked så att den 

inte tappar intresse för att bygga i kommunen. Genom att i hela processen ha med exploatören och 

inte tappa den blir planerna genomförda. Exploatören arbetar parallellt med framtagandet av 

detaljplanen och börjar skissa på bygglov efter samrådet.  

Samverkan internt skapar förtroende och förutsättningarna för snabba besked 

Grunden för förtroendet som krävs för den här snabba starten i processen är ett aktivt arbete inom 

stadsbyggnadskontoret och mellan tjänstepersoner och politik. Kontoret arbetar med beslut i 

kommunstyrelsen trots att avdelningen är anställd under Tekniska för att få en stark förankring, 

vilket är möjligt i en mindre kommun. De arbetar aktivt med politiken och kommunstyrelsen är 

mycket involverad i arbetet för att skapa ett starkt förtroende, men en del beslut delegeras till 

arbetsutskottet. En svårighet med arbetssättet är att den täta och beslutsfattande dialogen mellan 

politiker och chefer som vid beslut om start av plan sker utan planavdelningens involvering ibland 

kritiserats av de anställda på avdelningen.  

 

Läs mer om processen i Vetlanda 

➢ SKL. Aktiv markpolitik: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/aktiv-markpolitik.html  

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/planering-och-genomforande.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/bostadsforsorjning-i-praktiken.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/bostadsforsorjning-i-praktiken.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/aktiv-markpolitik.html
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Exploatörers perspektiv på processen 

Detta avsnitt är uppbyggt dels utifrån rapporter från Stockholmsgruppen för tillväxt där mycket fokus 

ligger på exploatörens synvinkel, men baseras också på intervjuer av kommunala tjänstepersoner. 

Dels är avsnittet skrivet utifrån intervju med Affärschefen för utveckling och strategi på Tyréns, och 

frukostseminarium hos samma konsultbolag om deras erfarenheter av exploatörsdrivna planer.  

Rapporter om detaljplaneprocessen av Stockholmsgruppen för tillväxt 
År 2014 kom rapporten Hinderbana för byggande i Stockholm, utgiven av Stockholmsgruppen för 

tillväxt. Syftet var att synliggöra alla de hinder som fanns mot ett ökat byggande av bostäder, 

arbetsplatser och infrastruktur utifrån exploatörens perspektiv. Rapporten pekade på ”ömsesidig 

misstro mellan företagarna i byggbranschen och myndigheterna, byråkrati, regelkrångel och 

slentrianmässiga överklaganden”.  

Fem exempel på snabba planprocesser i Stockholmsområdet 

Ett år senare (2015) släpptes en rapport från samma grupp istället med fokus på ljusglimtar – fem 

exempel på en snabb planprocess i Stockholmsområdet. Inte i något av fallen har det tagit längre tid 

än 18 månader. Rapporten består av intervjuer av beställare, byggare, arkitekter, projektledare på 

trafikförvaltningen och planhandläggare på både Länsstyrelsen och i kommunerna som berättar om 

gemensamma visioner, ömsesidig tillit och respekt för varandras roller. Exemplen är inte längre helt 

färska, men samtidigt är de byggda på samma förutsättningar som visats tidigare i rapporten. 

1. Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg tog 8 månader (2011) från start till mål och nycklarna 

var att ligga steget före hela tiden, kommunicera visionen till varenda en av de inblandade 

och se till att kommunledningen pekar med hela handen.  

2. I byggande av hyreslägenheter i midsommarkransen (2010-2011) tog 15 månader och nycklar 

var att Förebygga överklaganden genom att lyssna på grannarna och erbjuda dem 

förbättringar i området, vara klar över rollfördelningen och respektera den, samt göra en 

tidig och snabb identifiering av riskerna.  

3. Urban landscape i Stockholm city tog 15 månader (2013-2014) och nycklar var att kalibrera 

tidshorisonterna från start, utgå ifrån att motparten är en medpart och att planarkitekten tar 

taktpinnen och är lots genom hela projektet.  

4. Studentbostäder på KTHs campus tog 11 månader (2014-2015) och blev framgångsrikt tack 

vare att planhandläggarna jobbade i team, att alla förstod poängen med riksintressena, samt 

att politikerna signalerade att projektet var prioriterat. 

5. Förlängning av tvärbanan till Sickla station tog 17 månader (2013-2014) med nycklarna att 

sträckningen var självklar för alla, en stenhård tidsplan gjordes, och kommunerna och 

trafikförvaltningen samarbetade bra.  

En sammanhållen röst från kommunen och gemensamma mål i projektgruppen är viktigt 

Tre områden går att identifiera i de båda rapporterna som viktigt i samarbetet genom 

detaljplaneprocessen ur exploatörens synvinkel. För det första en sammanhållen röst från 

kommunen, både att politiken (gärna från alla läger) står bakom arbetet, och att tjänstemännen 

arbetar åt samma håll. Exploatören kan inte hantera motstridiga intressen i kommunen eller att 

arbetet blir beroende på handläggare då den kan bytas mitt i arbetet. För det andra är det en 

förutsättning att projektgruppen är sammanhållen och arbetar mot samma mål med respekt för 

varandra, kommunikation och kompromisser som kommer med samverkan. För det tredje togs flera 

mer praktiska saker upp som betydelsefulla. Däribland att sätta en (realistisk) tidplan från start och 



 

12 
 

hålla sig till den, att utvärdera projektet när det är slutfört, samt identifiera risker tidigt och agera 

proaktivt och framförallt med god framförhållning gentemot varandra.  

En företagares erfarenhet av exploatörsdrivna planer 
Detta avsnitt är skrivet utifrån intervju med affärschefen för utveckling och strategi på Tyréns, och ett 

frukostseminarium med titeln ”Så kan vi snabba på byggtakten i Sverige” 28e mars 2018 i Göteborg 

hos samma konsultbolag om deras erfarenheter av exploatörsdrivna planer. Erfarenheterna bygger 

på pilotprojekten i Kungälv, Härryda och Alingsås där Tyréns varit länken mellan kommun och 

exploatör som en projektkoordinator.  

Exploatörsdrivna processer ett komplement, inte en ersättning  

I en exploatörsdriven planprocess är exploatörens roll enligt Tyréns att sätta igång, upprätthålla och 

utveckla. Arbetssättet är ett initiativ för att öka byggtakten vilket exploatören vill då den sitter på 

nyttigheter som inte kan utnyttjas i väntan på start av planarbete. Det är enligt konsultbolaget viktigt 

att se att detta arbetssätt alltså inte är till för att ersätta den nuvarande processen – vitsen är att 

skapa ett kompletterande arbetssätt som kan pågå parallellt med ordinarie planarbete. Tanken är 

därmed inte heller att skapa en snabbare process i sig (att det tar kortare tid att framställa en plan), 

utan att planlägga mer samtidigt och därigenom skapa mer arbete under kortare tid (och skapa en 

kortare tid innan planarbetet startas). Tidsåtgången för en sådan här plan i förhållande till tidigare 

arbetssätt är ännu relativt oklart eftersom arbetet är nytt och skulle kunna gå snabbare när en 

struktur och rutiner är skapade. Möjligheten till en kortare process uppkommer också med tanke på 

byggherrars ökade möjlighet till att arbeta dynamiskt och överlappande. Går det inte snabbare blir 

det i vilket fall en mer förutsägbar process för byggherren. Ännu kan man inte uttala sig så precist om 

vilka förutsättningar som krävs för att det ska fungera bra, men en sådan är att det inte är lämpligt 

med en exploatörsdriven plan i fall där det finns stora olösta strategiska frågor. Till exempel 

infrastrukturutbyggnad eller komplicerade frågor om riksintressen. I de fallen upplever företaget att 

det är bättre att kommunen håller i planprocessen.   

Kommunen står i arbetet fortfarande för den formella planläggningen, alltså samråd, granskning osv, 

medan exploatören står för projektutveckling, projektledning, planhandling med hjälp av deras 

planarkitekt, och utredningar genom deras konsulter. Lagstiftning hindrar inte en exploatör från att 

lämna in underlag till en detaljplan, men så fort beslut tas blir det kommunens handling då 

myndighetsutövning inte kan lämnas över. Det är dock viktigt att ha med sig att detaljplanen efter 

beslut är kommunens på samma sätt som om kommunen själv drivit den. 

Samverkan, tydlighet och en bra start – nycklar för en framgångsrik process  

Enligt Tyréns (som många andra) är tydlighet i rollerna en nyckel för att skapa en fungerande process. 

Det är viktigt att sortera ut både roller och rutiner så att alla förstår dem, och dessutom förstår och 

respekterar varandra. Det krävs också en respekt för osäkerheten hos varandra, särskilt i början 

innan det finns en fast struktur för arbetssättet. En del av rollerna handlar till exempel om att alla 

behöver vara överens om att det är exploatören som ska se till att arbetet löper på. Det behöver 

förvaltningen respektera och exploatören behöver ta ansvar för det och inte ständigt gå tillbaka till 

kommunen och fråga om råd annat än där kommunens kompetens krävs, vilket enligt intervjun 

annars är en risk. Samtidigt som exploatören ska ha den drivande rollen är det enligt Tyréns viktigt 

att kommunen inte går in med inställningen att det är exploatören som ska sköta allt arbete för sig 

och att förvaltningarna inte ska vara delaktiga – detta är ett arbetssätt för samverkan och alla 

behöver vara med i processen och lägga tid på den.  

Denna samverkan handlar såklart också om att kommunicera och se värdet av allas kunskap. 

Exploatören har sin kunskap om genomförandet och förvaltningarna har sin kunskap om kommunen, 
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allt behöver tas tillvara på och användas för att det ska bli så bra som möjligt. På det här sättet 

behöver exploatör och kommun arbeta som en grupp mot samma mål – med varandra och inte mot 

varandra. Om det tidigt sätts tydliga mål är risken för oklarheter mindre och det ger större 

förutsättningar för förtroende och trygghet i att alla arbetar med samma riktning. För att detta ska 

vara möjligt krävs det att kommunen är tydlig med vad de prioriterar i ett område. De behöver enligt 

Tyréns sätta skall-krav och andra utgångpunkter genom till exempel fördjupade översiktsplaner, 

planprogram, andra tydliga strategiska dokument eller strategiska beslut så att exploatören vet 

kommunens inriktning.  

Mer konkreta erfarenheter som Tyréns fått från pilotprojekten är för det första att uppstarten är en 

nyckelpunkt i arbetet. Det är här grunden för arbetet läggs och det är mycket viktigt att man här blir 

tydliga och överens om vad och hur man ska göra – tillsammans. I starten är det också exploatören 

som ska ta fram en tidplan som alla kan enas om och som kommuniceras tydligt till de involverade, 

och att alla är redo samtidigt. För det andra har Tyréns valt att i Härryda ha uppföljningar en gång i 

kvartalet där processen snarare än produkten följs upp vilket de upplevt utvecklande. För det tredje 

har man erfarit att det här arbetet blir lättare i fall där kommunen har strategier och målsättningar 

klara innan arbetet börjar. Till sist är det viktigt att kommunen kan lita på att en utredning beställd av 

en exploatör, så länge den är utförd av en professionell firma, är likadan som om kommunen själv 

gjort beställningen. Under intervjun poängteras att det inte ska bli någon skillnad på slutprodukten, 

processen är annorlunda, men resultatet ska bli detsamma. Det behöver både kommun och 

exploatör vara medvetna om. 

 

Läs mer om exploatörens perspektiv 

➢ Hinderbana för byggande i Stockholm (2014): 

https://www.chamber.se/rapporter/hinderbana-for-byggande-i-stockholm.htm 

➢ Nycklar till ett framgångsrikt byggande (2015):  

https://www.chamber.se/rapporter/nycklar-till-framgangsrikt-byggande.htm  

  

https://www.chamber.se/rapporter/hinderbana-for-byggande-i-stockholm.htm
https://www.chamber.se/rapporter/nycklar-till-framgangsrikt-byggande.htm
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Diskussion 
Den här rapporten bestående av exempel på kommuners detaljplaneprocesser syftar till att visa på 

hur dessa rent praktiskt ser ut, för att kunna hämta inspiration mer konkret än från generella råd. En 

sammanfattning av en sådan här rapport riskerar därmed att återigen lyfta blicken mot en mer 

översiktlig nivå till lärdomar som ingen kan säga emot, men som heller inte ger något djupare värde, 

som till exempel att det är bra med samverkan och viktigt att alla arbetar mot samma mål. Istället 

följer ett avsnitt med övergripande reflektioner kring tre teman, och ett andra avsnitt som beskriver 

Forum, Arena, Court, en modell som går att använda som tankesorteringsverktyg för en strategisk 

planering.  

Övergripande reflektioner 
Följande avsnitt består av reflektioner kring tre teman som identifierats som de mest framträdande 

genom rapportens kartläggning och exempel.  

Att inte veta vad den andra gör, kan eller vill – om kommunikation, samverkan och förtroende 

Samverkan, kommunikation och förtroende är begrepp som ständigt dyker upp i intervjuerna i 

kartläggning och fall – både i avseendet att det finns en brist på det och i avseendet att det är en 

förutsättning för framgång. Vad som skulle kunna ses som nycklar här är insikten att ingen aktör vet 

en annans arbete, och att en samverkan utan förtroende inte har något högre värde. Samverkan 

förutsätter att alla vill arbeta åt samma håll, och finns inte tron på att det kan uppnås hjälper ingen 

kommunikation. Finns däremot tron i att alla som deltar i detaljplanearbetet vill att det ska bli så bra 

som möjligt så finns en grund att bygga förtroende på och en anledning till samverkan och 

kommunikation. Det är också viktigt att förstå att ingen kan veta vad någon annan vill utan att fråga. 

Exemplen har visat på användning av den kunskap som finns tillgänglig hos medborgare, exploatörer 

och näringsliv och vikten av att ta den på allvar för att den faktiskt ska vara till hjälp. 

Tydlighet hos kommunen – viktigt för den egna organisationen och externt 

Tydlighet hos kommunen visas som ett tema genom medlemskommunernas önskan av mer distinkt 

inriktning i arbetet. Behov av tydligare prioriteringar mellan värden samt fler strategiska dokument 

visade sig i kartläggningen. Även exploatörer efterfrågar en tydlighet, och inte bara för deras skull 

vore det fördelaktigt. Samverkan med denna aktörsgrupp vore enklare och mer effektiv både i den 

mer traditionella detaljplaneprocessen och i exploatörsdrivna planer, då strategiska val och 

prioriteringar är ett viktigt kommunikativt medel. I ett fall där dessa inriktningar är satta skapas också 

en större möjlighet att utnyttja aktörer utanför förvaltning genom samverkan både med exploatörer 

och medborgare. Att visa prioriteringar och värderingar utåt skapar bättre förutsättningar för dessa 

aktörer att arbeta efter de faktiska begränsningar som finns, och därmed kan samråd och samverkan 

resultera i genomförbara resultat istället för illa förankrade önskelistor.  

En tydlig strategisk inriktning i detaljplaneprocessen gör dessutom arbetet mindre beroende på 

individer. Personliga egenskaper påverkar alltid ett arbete och det går såklart inte att komma ifrån, 

men det går att minimera skillnaden som blir beroende på vem som till exempel är handläggare för 

en plan. Detta är viktigt både för andra aktörer så att det inte blir tvära kast för till exempel 

exploatören om en handläggare skulle sluta och bytas mot en ny rekrytering, och för förvaltningen 

själv. En tydlig inriktning kan förenkla en upplärning och göra förvaltningen mer stabil, vilket är 

särskilt eftersträvansvärt i dagsläget där anställda ofta blir kvar endast några år.  
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Att förhålla sig till förutsättningar – en förutsättning 

Den här rapporten är till för att ge uppslag till nya tankar och idéer att utforska vidare i 

Göteborgsregionens medlemskommuner, men som nämnts tidigare är det inte möjligt att hitta ett 

exempel på praktik i en kommun för att sedan utan anpassning implementera det i en annan. Det 

innebär för den sakens skull inte att det inte går att hämta inspiration hos andra, men det fordrar en 

medvetenhet om den lokala kontextens inverkan på arbetet. Flera av de förutsättningar som 

framkommit i rapporten är sådana som kan hanteras för att skapa möjligheter till ett förändrat 

arbetssätt. Snarare än att framhäva begränsningarna i det lokala fallet handlar det om en 

medvetenhet om att antingen skapa sig förutsättningar för att arbeta på ett visst sätt, eller 

implementera en metod som fungerar ihop med de förutsättningar som redan finns.  

En striktare nationellt reglerad detaljplaneprocess kan ifrågasättas i avseendet av vikten hos den 

lokala kontexten i planprocessen som visas genom denna rapport. Snarare visas ett behov av hjälp 

med att hantera de olikheter som föreligger och samverka mer över gränser, då de flesta kommuner 

inte har resurser eller kompetens nog att ensamma metodutveckla parallellt med ordinarie 

verksamhet.  

FAC – en processmodell för strategisk planering 
Många av de aspekter inom detaljplaneprocessen som kommit upp genom intervjuer med 

kommuner handlar om vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra något och varför det 

ska göras. Strategiska frågor och samverkan inkluderade i dessa tematiska begrepp gör Forum, 

Arena, Court (FAC) som processmodell intressant i utvecklingen av kommuners detaljplaneprocesser. 

Processmodellen utvecklad i en planeringskontext av Charlotta Fredriksson (2015) syftar till att få en 

strategisk inriktning att bli handling. Modellen finns beskriven av Fredriksson i en text som riktar sig 

mot yrkesverksamma inom planområdet och beskriver modellen, dess syfte samt ett exempel på hur 

den kan användas som ett tankesorteringsverktyg. Genom att förstå och sätta ord på vad som 

händer i planerings- och samverkansprocessen kan man också se förbättringsmöjligheter – när, var, 

hur kan och bör olika insatser göras? Fredrikssons rapport beskriver lättillgängligt nyckelfaktorer i en 

strategisk planering, samt visar på hur processmodellen kan tillämpas inför ett planeringsprojekt där 

samverkan mellan aktörer är en förutsättning. 

Strategisk planering som ickelinjär process och fyra strategiska grepp som del i arbetet 

Planeringsprocessen och omvärlden den formas i är komplex och oförutsägbar vilket gör att 

planering behöver vara experimentell och spekulativ. Den strategiska (dvs genomförandeinriktade) 

planeringen handlar om att experimentera med en riktning – att skapa en stegvis rörelse i en 

bestämd riktning mot en långsiktig vision. Ett arbete som behöver vara både reaktivt och proaktivt. 

Fredriksson definierar fyra strategiska grepp som kan vara en del i detta stegvisa arbete. 

▪ Strategisk omvärldsförståelse – förutsättningar för utvecklingen. Lokala styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot, samt vad som sker i omvärlden.  

▪ Strategisk selektivitet – om att prioritera vad man ska göra. Att välja och välja bort för att 

inte riskera för stora ambitioner där risken finns att inget förverkligas.  

▪ Strategisk lyhördhet och anpassningsförmåga – att nyttja planeringen genom att fånga de 

möjligheter som uppkommer, eller utnyttja planeringen för att skapa beredskap. 

▪ Strategisk governance – om samordning och samverkan mellan aktörer för att genomföra 

något i gemensamma intressen som en läroprocess och för att skapa en gemensam bild.  

Dessa strategiska grepp väcker frågor om vad, vem, hur och varför.  
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Forum, Arena, Court – en processmodell som bygger på ett strategiskt perspektiv 

FAC är en processmodell som bygger på detta strategiska perspektiv som behandlats, och beaktar 

lagstiftning så väl som praxis, agendor, värderingar osv. Modellen tar även hänsyn till det större 

sammanhanget inom vilket planeringen sker. FAC synliggör faktorer från vision till handling - formella 

processer, mentala bilder och maktförhållanden.  

 
Figur 2 Beskrivning av de tre typerna av skeden i FAC 
Källa: Fredriksson, 2015, s 22 

De processer som äger rum inom forum- respektive arena- och courtskedena, har olika syften, olika 

spelregler, och olika förhållningssätt mellan de aktuella parterna. Processerna som sker inom forum 

och arenaskedena handlar om att skapa handlingsramar och spelregler – vad ska göras, hur ska det 

göras, vem ska göra vad? Court handlar i sin tur om att formalisera och legitimera, och om att ta 

beslut som styr processen i en viss riktning.  

FAC-modellen tydliggör att planering inte är linjär vilket innebär att ett strategiskt angreppssätt är att 

aktivt röra sig mellan forum-, arena- och courtskedena för att dra nytta av de processer, aktiviteter 

och beslut som respektive skede erbjuder. Det är dock viktigt i samverkan att alla har samma bild om 

vilket skede processen befinner sig i vilket bilden nedan visar på.  

 FORUM ARENA COURT 

TYP AV 
MÖTESPLATS 

Den fria mötesplatsen Den organiserade 
mötesplatsen 

Den formella 
mötesplatsen 

PROCESSENS 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Öppen dialog Agenda från forum Beslutsprocessen 

PROCESSENS 
UPPGIFTER 

Forma gemensam mental 
bild av verkligheten 
(förutsättningar, 
möjligheter, hot) ”såhär 
ser situationen ut” 
 
Utifrån ovanstående 
forma en bild av ”detta 
måste göras”  
Identifiera motparter 

Skapa vägen genom en 
tydlig process, ”hur ska 
det göras?” (strategier, 
planer) 
 
Finna roller för vem som 
gör vad 

Formella beslutsprocesser 
legitimerar 
planers/strategiers roll att 
vägleda framtida 
handlande 
 
Strukturerande beslut 
lägger fast lösningar 
 
Kopplingar till 
genomförande-instrument 
(tex budget, avtal, 
avsiktsförklaringar) 
fastställs 
 
Avsiktsförklaringar 
formaliserar samverkan 
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  Figur 3 Interaktionerna mellan processer i enlighet med FAC 
  Källa: Fredriksson, 2015, s 25 

FAC-modellen som ett tankesorteringsverktyg för att utveckla detaljplaneprocessen 

Ett fördjupat målbildsarbete i forumskedet är ett sätt att skapa en process där aktörerna formar en 

gemensam bild av förutsättningar, möjligheter och problem, men också riktning framåt. I en 

strategisk planering är syftet att omsätta visionen till handling. Genom att koppla målbilden till 

strategiarbete i arenaskedet, och genom att fastställa och formalisera samverkan exempelvis i en 

avsiktsförklaring i courtskedet, skapas förutsättningar för att målbilden ska kunna utgöra ett verktyg 

för att styra det gemensamma arbetet mot handling. Att använda sig av processkedenas olika 

förutsättningar och syften är också ett sätt att hålla energi i en utvecklingsprocess. Det handlar om 

att identifiera och genomföra kortsiktiga mål och insatser som leder till att medverkande parter (och 

utomstående) ser att ”det händer något”. Det handlar dels om att hantera frågor som uppkommer 

(möjligheter och utmaningar) men också om att genomföra handlingar som leder framåt i den tänkta 

riktningen, och kanske lika viktigt, som visar på att man rör sig längs med riktningen. 

FAC-modellen är ett sätt att se hur förutsättningar, utmaningar och uppgifter ser ut i olika skeden av 

en samverkansprocess. Genom att sortera intryck kan man förstå vad som händer under processens 

gång, vilket i sin tur skapar förutsättningar att identifiera lämpliga och nödvändiga insatser. Enligt de 

svårigheter som går att identifiera i denna rapport skulle FAC-modellen som ett 

tankesorteringsverktyg kunna bidra till att skapa en förståelse för, samt utveckla, 

detaljplaneprocessen.  

 

Källor 

➢ Fredriksson, C. (2015). En processmodell för strategisk samhällsplanering; Forum – Arena – 

Court. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:803100/FULLTEXT01.pdf  

(en kort version för yrkesverksamma inom planering med ett exempel som visar på 

användningen av FAC-modellen) 

➢ Fredriksson, C. (2011). Planning in the ’New Reality’ – Strategic Elements and Approaches in 

Swedish Municipalities (doktorsavhandlingen med längre utläggningar om metoden, och fler 

exempel) 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:450243/FULLTEXT01.pdf  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:803100/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:450243/FULLTEXT01.pdf
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Annat läsvärt 

Eftersom denna rapport skulle bli alltför svårhanterlig om den skulle täcka in än fler ämnen än den 

redan gör listas här andra idéer och förslag som relaterar till detaljplaneprocessen på olika sätt. Utan 

någon längre utläggning beskrivs konceptet kort och sedan ges länkar för möjlighet att läsa vidare.  

Goda exempel och annat i skrifter från SKL 
Det här är tre skrifter från 2016 som utvecklats parallellt för att belysa kopplingarna mellan 

planering, markpolitik och bostadsförsörjning, samt en rapport om planläggning och tidsåtgång. 

Samtliga är framtagna av SKL och tangerar bakomliggande rapport och ger dels exempel som ligger 

utanför detaljplaneprocessen men tangerar den, och dels ytterligare exempel inom 

detaljplaneprocessen. 

Källor 

➢ Planering och genomförande Nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora: 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/planering-och-genomforande.html  

➢ Aktiv markpolitik: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/aktiv-markpolitik.html  

➢ Bostadsförsörjning i praktiken: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/bostadsforsorjning-i-

praktiken.html  

➢ Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2016 Jämförelser inom detaljplaneområdet: 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-planlaggning-och-tidsatgang-

2016.html  

Ekosystemtjänster i detaljplaneprocessen 
I detaljplaneringen är det särskilt angeläget att inventera och kartlägga ekosystemtjänsterna på 

platsen som ska exploateras. I detaljplanen finns möjlighet att skapa förutsättningar för att bevara 

och utveckla ekosystemtjänster. I detaljplaneläggningen finns möjlighet att bindande reglera 

markanvändning som har betydelse för ekosystemtjänster, till exempel områden för park och 

naturmark samt vattenområden, områden för dagvattenhantering och krav om marklov för att fälla 

träd. Boverket och C/O City är två av de forum som kan inspirera till att arbeta med 

ekosystemtjänster i planeringen. Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram värdet av naturen i 

staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med 

ekosystemtjänster i stadsplanering. 

Källor 

➢ C/O City - ett projekt i tre faser om ekosystemtjänster i stadsplanering 

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning: 

http://bygg.stockholm.se/PageFiles/1215278/Ekosystemtj%c3%a4nster_i_stadsplanering_-

_en_v%c3%a4gledning.pdf  

Hemsida till projektresultat: http://bygg.stockholm.se/Innovativ-stad/Utbildning-och-

forskning/CO-City/Projektresultat/  

➢ Boverket - Såhär har andra gjort: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-

planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/ekosystemtjanster/sa-har-har-andra-gjort/  

  

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/planering-och-genomforande.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/aktiv-markpolitik.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/bostadsforsorjning-i-praktiken.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/bostadsforsorjning-i-praktiken.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-planlaggning-och-tidsatgang-2016.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-planlaggning-och-tidsatgang-2016.html
http://bygg.stockholm.se/PageFiles/1215278/Ekosystemtj%c3%a4nster_i_stadsplanering_-_en_v%c3%a4gledning.pdf
http://bygg.stockholm.se/PageFiles/1215278/Ekosystemtj%c3%a4nster_i_stadsplanering_-_en_v%c3%a4gledning.pdf
http://bygg.stockholm.se/Innovativ-stad/Utbildning-och-forskning/CO-City/Projektresultat/
http://bygg.stockholm.se/Innovativ-stad/Utbildning-och-forskning/CO-City/Projektresultat/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/ekosystemtjanster/sa-har-har-andra-gjort/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/ekosystemtjanster/sa-har-har-andra-gjort/
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GR:s klimatverktyg skapar beslutsunderlag 
Vid planering av nya bostäder behöver planerare ta hänsyn till de boendes resmöjligheter. Hur stor 

klimatpåverkan kommer de boendes resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? GR 

har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat klimatverktyg som kan 

användas vid planering av nya bostäder. Verktyget räknar ut den klimatpåverkan som de boendes 

resor kommer att innebära, sett till energiförbrukning och koldioxidutsläpp 

Källor 

➢ Verktygets hemsida genom GR: 

http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljoochsamhallsbyggnad/samhallsby

ggnad/klimatverktyget.4.711b2c90161f214330e2de9f.html  

Dela digitalt för att lära av andra 
Dela Digitalt har utvecklats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i samverkan med 

Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet med Dela Digitalt är att bidra till 

verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor. Genom att dela 

utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans, kan offentlig 

sektor snabbare och billigare bli mer effektiv. 

Källor 

➢ Hemsida för Dela digitalt: https://deladigitalt.se/#loggain  

http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljoochsamhallsbyggnad/samhallsbyggnad/klimatverktyget.4.711b2c90161f214330e2de9f.html
http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljoochsamhallsbyggnad/samhallsbyggnad/klimatverktyget.4.711b2c90161f214330e2de9f.html
https://deladigitalt.se/#loggain


 

 

Bilaga 1 - Detaljplaneprocessen i 

medlemskommunerna 
Denna bilaga består av kortfattade sammanställningar utifrån de intervjuer som genomförts med 

medlemskommunerna för att ge mer detaljerad information om arbetet i respektive kommun. Detta 

för att kommunerna ska få både förståelse och inspiration av de kommuner som samarbetas med. 

Vissa kommuner kunde inte svara på alla frågor och där är frågan borttagen eller svarsrutan tom. Alla 

kommuner har alltså fått samma och samtliga frågor till sig. För att göra en sammanställning av 

timmeslånga intervjuer i tabellform är svaren väldigt kortfattade, men förhoppningsvis går det att 

förstå någorlunda vad man menat och om det är intressant för att sedan kunna fråga vidare hos den 

kommunen det gäller.  

   



 

 

 

Ale 

 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Ses endast vid beslut.  
I några fall slagit samman ett beslut med det nästkommande 
för effektivisering. 

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Remissgrupp inför planbesked.  
Arbetsgrupp med olika sammansättning beroende på plan. 
Samhällsbyggnad är med, ofta utveckling och ibland 
socialkontoret. 
Två handläggare per plan.  
Stående möte varje vecka som vid behov avbokas. 

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Sektorsgruppen håller nu på att ta fram en kriterielista för 
prioriteringar som ska beslutas om politiskt. Kriterierna är 
skrivna efter olika strategidokument. Prioriterar 
pendeltågsnära lägen Nödinge och Älvängen och andra 
bostadstyper än villor/radhus. 

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Eftersom det i stort sätt alltid är deras mark är samarbetet 
nära, men exploatörerna driver inte planer eller beställer 
utredningar. 
Exploatören har arkitekt som skissar förslag. 

Arbetar ni speciellt med några andra aktörer? Mycket arbete med SGI pga mycket skredrisk. 

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Testat tidigt deltagande. Bland annat låtit arkitektfirmor 
skissa olika förslag och sedan haft medborgardialog väldigt 
tidigt. Först kritik för att förslagen var för abstrakta, vid 
revidering fick kommunen mer positiv feedback. 

Hur arbetar ni med sociala frågor? Tagit Göteborgs modell för SKA och sedan anpassat den 
något efter Ale. Använt konsult till detta.  

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Tidig behovsbedömning enligt en särskild mall. 

Vem gör och beställer era utredningar? Beställer själva. 

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Stort behov av mer. 

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Nästan inget markägande. Har en gammal strategi och har 
med lite strategiskt i bostadsförsörjningsprogrammet.  

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Har gått från att vara en liten kommun till att planera för 
enorm tillväxt. 



 

 

Göteborg 
 

  

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Ses mest vid beslut. Försöker lägga samman beslut så 
mycket som möjligt. 

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Stadsbyggnadskontoret, strategiska avdelningen, 
planavdelningen, bygglovsavdelningen, lantmäteriet, 
Trafikkontoret, fastighetskontoret och kanske park och natur 
är med innan planbesked. 
Alla projekt som ska startas tas upp i en styrgrupp. 
Minst två handläggare per plan.  

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner En startplan för varje år med olika fokus. Ska börja lägga till 
utblick för 3 år framåt. 
När startplanen tas fram är alla berörda stadsdelar med 
genom deras utvecklingsledare, fastighetskontoret, 
trafikkontoret, skola, socialkontoret och park och natur.  

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Aldrig byggherrestyrda planer, men det är en 
diskussionsfråga just nu.  
De skissar ofta upp gestaltningsförslag.  

Arbetar ni speciellt med några andra aktörer? Kommunala bolag (ofta markägare och exploatörer), men 
arbetar med dem likadant som med exploatörer.  

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Större SKA och BKA kan göras genom dialog med befolkning i 
området. 

Hur arbetar ni med sociala frågor? Ofta både SKA och BKA, hur stor bestäms efter bedömning 
utifrån varje plan. 

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Handlar upp MKB. Kompensationsåtgärder görs i 
detaljplanerna.  

Vem gör och beställer era utredningar? Vissa handlas upp internt i kommunen och vissa externt.  

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Utbyggnadsplanering för mellanstaden (bl.a. prioritera att 
utöka den), trafikstrategi och grönstrategi 
Lite FÖPar. 

Har ni börjat arbeta med digitalisering? Isf hur? Förbereder för att allt ska bli digitalt. Har alla nya planer på 
hemsidan. Cityplanner. Använder mycket visualiseringar etc 
särskilt i stora projekt.  

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Ca 55 % av all areal inom kommunens gränser är kommunal. 
All är inte exploateringsbar, t.ex mark som är skyddad enligt 
miljöbalken. Gemensamt uppdrag från byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, trafiknämnden och park- och 
naturnämnden att under 2018 ta fram fem detaljplaner 
innan det sker en markanvisning. Redan nu finns projekt, där 
hela eller delar av planområdet, markanvisas i ett senare 
skede av plan- och exploateringsprocessen. 
 

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Göta Älv som delar staden. Skyfall och klimatfrågor är stora. 
Luftvärden, E6an som går genom lokala staden. Natura 
2000-områden.  



 

 

Härryda 
 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän?  Större grad involvering av politiker idag än tidigare. 

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Skapar alltid projektgrupp med samhällsbyggnad 
(renhållning och VA är inte självklart med). Socialkontoret är 
med när en ska bygga ett äldreboende tex. Dessa involveras 
också i lokalresursprogrammet. 

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Innan skedde detta i ett bostadsförsörjningsprogram. Har 
inte funnits någon tydlig riktning det senaste. Nu initiativ till 
att jobba fram vision och mål som tjänstepersonerna kan 
jobba efter.  

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Tre pilotprojekt med byggherredrivna DP startats under 
hösten. Stort politiskt intresse att göra detta mer.  
Träffar byggherrar en gång per år och säger vad som är på 
gång i kommunen, markanvisningar, tävlingar hur ÖP ser ut 
etc. 

Arbetar ni speciellt med några andra aktörer? Ganska mycket föreningar i kommunen. Det är bra kunskap 
men samtidigt svårt med en aktör till att möta.  

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Ny modell från förra året. Alla DP-arbeten ska börja med stor 
dialog som pågår 4-6 månader, innan planbesked. Detta 
bidrar till att skapa mål med DP-arbetet tidigt i processen 
som gör att tjänstemän kan bemöta medborgare senare i 
processen. 

Hur arbetar ni med sociala frågor? Behandlas inte på något strategiskt plan, men eldsjälar inom 
kommunen och chefer som släpper fram dem. 

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Miljö och hälsa är med ibland i projektgruppen.  

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Bostadsförsörjningsprogram och Lokalresursplan ganska 
styrande. Listor över vad en ska göra. 
Fastnar inte pga för få strategiska dokument. ÖP:n varit bra 
men ifrågasätts politiskt nu. 

Har ni börjat arbeta med digitalisering? Isf hur? Just handlat upp Focus Detaljplan med förutbestämda 
planbestämmelser med hänvisningar till lagen.  
3D illustrationer, volymbilder, visualiseringar, modeller. 
Ramavtal för detta.  

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Ganska mycket. Utnyttjat detta mycket historiskt (som 
härryda-modellen). Men i den nya politiska viljan så kommer 
det bli mer på privat mark. 
Gjorde förr tidiga strategiska markinköp. 

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Kommuninvånarna är vana att få det de vill. Hög 
medelinkomst och utbildningsnivå. 

 

 



 

 

Kungsbacka 
 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Mindre eller lättare planer samlat beslut i början för att 
sedan gå upp först vid antagande igen. 

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Projektgrupper med alla berörda förvaltningar. Detta startar 
så fort det finns ett avtal och fortsätter under hela 
processen. Även i planprogrammet används detta. 
Deltagandet anpassas efter situationen.  

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Produktionsplan. Alla uppdrag samlas här, och de prioriteras 
i tre olika klasser. Mål för bostadsbyggande har stor 
inverkan, även Vision 2030. Gäller att hänga med i 
infrastruktur, handel, VA, skola osv. Revideras 2 ggr om året 
både med politiker och tjänstemän. 

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Ej byggherrestyrda planer. 
Hög investeringsvilja så det är god samverkan.  
Tar in dem ordentligt när DP startar, inte i planprogram (pga 
mer kommunal angelägenhet) 
goda relationer, men har ju ändå olika ingångar.  
Byggherrarna tar fram bygglov parallellt. 

Arbetar ni speciellt med några andra aktörer? Ambition att få bättre kontakt med Trafikverket pga E6an.  
Räddningstjänsten vill man få in i tidiga skeden.  
SGI pga Kungsbackaån.  

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Börjat att komma ut lite tidigare än samrådet och prata med 
sakägarna.  
Använder planprogram för att skapa en demokratibildning i 
tidigt skede.  

Hur arbetar ni med sociala frågor? SKA, mallen blev färdig ganska nyss så det är för tidigt att 
utvärdera. 
I SKA-gruppen ingår Trygghetssamordnare, BRÅ-samordnare, 
folkhälsoutvecklare, och en från IFO. 

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Kommunekolog alltid med i projektgruppen. Ibland 
miljöutredning utan behov av MKB. Miljöutredning görs 
också i planprogram. 

Vem gör och beställer era utredningar? Beställer nästan alltid utredningarna. Mindre utredningar 
görs internt. 

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Jobbar väldigt mycket med planprogram, nästan överallt.  
En strategisk avdelning ska jobba mer med detta 
ÖPn är ett bra och tydligt underlag. 

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Inte mycket.  

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

God investeringsvilja och politisk stabilitet.  

 

 



 

 

Kungälv 
 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Ses främst vid beslut. Avstämningar om det är speciella 
känsliga frågor. 

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Har just börjat mer projektbaserat arbete med 
samhällsbyggnadsavdelningarna vilket ska ske från start. 
Sociala avdelningar får mest plats genom den sociala 
översiktsplanen.  
Två handläggare i varje projekt. Beror på projekt vilka som är 
med i projektgruppen. 

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Tillväxtportföljen visar på olika enheters arbete, till exempel 
utbyggnad av VA. Hjälper till i vilken ordning det bör byggas 
ut.  
Bostadsförsörjningsprogram.  
Frimärksplaner körs parallellt.  

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Exploatörer är med i projekten olika tidigt, men ingen 
strategi för hur en gör i olika fall. 
Haft en period där de testat att låta exploatörer driva 
planprocessen, mycket för att ge exploatören insikt i 
arbetet, samt för att se om det effektiviserar. 

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Traditionellt samråd. Har tidigare testat charrette-metoden. 
Finns tankar om att utveckla medborgardialogen.  

Hur arbetar ni med sociala frågor? Social översiktsplan som pekat ut problemområden. Ger ett 
stöd i om det är någon speciellt en behöver tänka på. Kanske 
mer insatser i dialog etc.  

Hur arbetar ni med miljöfrågor? MKB vid betydande miljöpåverkan. Annars miljöbedömning i 
planbeskrivningen. 

Vem gör och beställer era utredningar? Vid kommunal mark gör konsulter utredningarna 

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Social översiktsplan, planprogram ibland vid större områden 
Talar om klimatanpassnings-strategi.  
Bostadsförsörjningsprogram. 
Tillväxtportfölj. 

Har ni börjat arbeta med digitalisering? Isf hur? Cityplanner - visualisering för både medborgardeltagande 
och exploatörer.  

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Har en del sen innan och bevakar vissa områden specifikt 
efter markförvärv. Markanvisar i olika delar av processen. 

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Växer mycket och det är ett högt tryck.  

 

  



 

 

Lerum 
 

 

 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Otydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. 

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Projektmodell som börjar tillämpas nu. Olika deltagare 
beroende på projekt. I tightaste arbetsgruppen sitter inte 
sociala och skola med, utan det är i utökade.  

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Har en politisk prioriteringslista, men ingen strategisk 
prioritering.  

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Byggherredrivna större planer vilka valts på måfå av 
politiken. 

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Jobbar mycket med detta. 
Där behovet är stort vill man ha dialog och lägger den på 
olika ställen i processen.   
Gillar tanken på att medborgarna får vara med att tycka. Vill 
hellre ha med folk i processen men idag blir det mest 
önskelistor. 

Hur arbetar ni med sociala frågor? SKA stoppat av politiken men ska presenteras igen för ett 
andra försök. 

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Har en vision som är styrande - Lerum ska vara Sveriges 
ledande miljökommun.  

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

En del strategiska dokument. Inte planprogram, men har 
centrum-utvecklingsprojekt. 

Har ni börjat arbeta med digitalisering? Isf hur? Kommer börja jobba med 3D-planer. Har ute mycket på 
hemsidan för att vara transparent och visa för medborgare.  

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Nej äger inte mycket. 

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

I en mindre kommun blir politiken så nära och 
tjänstepersoner påverkas mycket av politiska förändringar.  
Stort tryck, många som är vana att ha stort inflytande. 
Järnvägen, vägen och ån. Svåra geotekniska förutsättningar. 

 

  



 

 

Lilla Edet 
 

 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? En hel del formella mindre avstämningar.  

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Remissförslag skickas till samtliga interna facknämnder 
innan samråd i dagsläget. 

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Ingen strategisk prioriteringsordning.  

Arbetar ni speciellt med några andra aktörer? Intresse finns att tala med näringslivet, men inget strategiskt 
i dagsläget. 

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Oklart i dagsläget, men tidigare traditionella samråd med 
relativt dålig uppslutning.  

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Anställdas engagemang i miljöfrågor. Tar hjälp av varandra i 
den här typen av frågor. Inte strategiskt.  

Vem gör och beställer era utredningar? Inga/nästan inga utförs av kommunen, utan konsulter tas till 
hjälp.  

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Utformning av ett nytt bostadsförsörjningsprogram. 

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? En hel del i södra delen av kommunen, i Lödöse.  
Attraktivt med möjligheterna det nya stationsläget ger.  

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Kompetensgap inom kommunen. 
Nu större utvecklingsmöjligheter med ny infrastruktur.  
Först nu mer aktuellt att exploatera. 

 

  



 

 

Partille 
 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Kontinuerliga avstämningar med två planchefer, 
förvaltningschef och politiken om arbetet och 
prioriteringslista för detaljplaner.  

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Projektgrupp med interna förvaltningar på 
stadsbyggnadskontoret vid uppstart av DP.  

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner? Ingen strategisk prioritering. Sker efter områdets 
förutsättningar osv. Alla planer som tas fram ska vara 
genomförbara/genomföras. 

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Exploatörer och Partille Bo är med under framtagande av 
DP. Lång tradition av att köra på så exploatörerna är med 
från början, för det som planläggs ska byggas.  

Arbetar ni speciellt med några andra aktörer? Partille Bo är en viktig samarbetspartner men en utmaning 
att hitta varandra. 

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Traditionella samrådsmöten. I en mindre plan kanske det är 
ett mindre möte med sakägarna.  

Hur arbetar ni med sociala frågor? Försöker ha med det i processen hela tiden men ingen 
specifik strategi förutom att sociala förvaltningar är med i 
projektgruppen.  

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Checklista för att kunna koppla till lokala miljömål. Behöver 
dock se över så att den inte blir en utvärdering i efterhand, 
utan används genom processen.  

Vem gör och beställer era utredningar? Kommunen beställer utredningar av konsulter.  
En konsult används för att göra frimärksplaner. 

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Bostadsförsörjningsprogram, planprogram, 
lokalförsörjningsprogram. 

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? En hel del kommunal mark.  

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Liten kommun bra för att man jobbar tätt med varandra 
genom att sitta i samma korridorer.  

 

  



 

 

Stenungsund 
 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Handläggaren presenterar själv planer och planbesked för 
politiken. 
I planprogrammet för centrum har workshops med politiker 
bestämt inriktningen för arbetet. 

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Tjänstemannaberedning från samhällsbyggnad (och 
räddningstjänst) jobbar med planbesked.  
Ses innan beslut om planbesked och sen vid 
samrådshandling, för att minska långa yttranden internt.   
Schemalagt en gång i månaden och kan ställas in. 
Talar om att ta in fler enheter, tex skola.  

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Prioritering är en gång i kvartalet i samhällsbyggnads-
utskottet. Diskuterar poängsättningssystem för att veta när 
en plan ska starta för att ur arbetsbelastningssynpunkt inte 
överbelasta. 

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Ingen byggherrestyrd process. 
En del avstämningsmöten under processens gång. Vissa 
möten blir avrapportering från tjänstepersonens sida, men 
det tjänar man på sen då de blir mer insatta.  

Arbetar ni speciellt med några andra aktörer? Industrin stor arbetsgivare som samhället är byggt runt. 
Företagslots med näringslivsutvecklare, miljö, plan och bygg 
för att finnas till för folk som vill bygga. 
Företagarfrukost. 

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? I ett förtätningsprojekt har de haft någon slags workshop 
inför samrådet för att se vilka platser folk uppskattar och 
använder till vad. 
Annars vanliga samrådsmöten. Ingen annan bestämd 
strategi. Det är olika från fall till fall.  

Hur arbetar ni med sociala frågor? I någon plan har de gjort en SKA och en BKA 
(barnkonsekvensanalys). Det brukar i alla planbeskrivningar 
finnas med lite, men det saknas rutin.  

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Naturvårdsprogrammet, annars inget.  

Vem gör och beställer era utredningar? Gör inga utredningar internt. 

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Grönstrukturplan under framtagande, cykelplan, någon FÖP 
men de är inte så aktuella. Dokument om säkerhetsavstånd 
till industrin. Har Länsstyrelsens dokument stigande vatten, 
Bostadsförsörjningsprogram, VA-saneringsplan osv att ta 
hänsyn till. 
Planprogram för centrum. 

Har ni börjat arbeta med digitalisering? Isf hur? Har en bra kartportal där en kan tända lager och få länkar till 
planbeskrivningar. 

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Har inte så mycket och ingen så aktiv markpolitik, men har 
diskuterat med mark- och exploatering att de borde ha en 
mer aktiv.  

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Industrin, vattnet och stor risk för översvämningar. 

 



 

 

Tjörn 
 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Eftersom liten kommun så jobbar man nära.  
Politikerna är med i cultural planning-dialogerna.  

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

När en DP startar blir det en projektgrupp med 
samhällsbyggnadsavdelningar, men också andra 
förvaltningar vid ett första uppstartsmöte. De bjuds också in 
till medborgardialogerna. 

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Vill främst utveckla tätorterna och hänga ihop med 
huvudstråk efter kollektivtrafik, och att det ska finnas VA, 
eller byggas snart. Samt finnas skola etc.  
Gör prioriteringarna efter detta, och efter styrdokument, ÖP 
etc. Sätter dem i tre prioriteringsordningar. Ungefärliga tider 
efter den här numreringen. 

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Exploatören tar inte fram planer, men gjort det innan.  
Exploatören kan komma in med skisser, men kommunen 
försöker vara tydlig med att det är ett önskemål från deras 
sida.  

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? Cultural planning-metoden. Ett sätt att kartlägga ett 
områdes värde. Kultur, historia, vad den används till. Folk får 
reda på vad som är på gång, det kan komma upp frågor som 
inte kan styras i DP, men som kommunen kan jobba med på 
andra sätt i andra enheter. 

Hur arbetar ni med sociala frågor? Cultural planning. T.ex vid byggande av en skola hade de 
cultural planning-möten med barnen, och skolförvaltningen 
kom med mycket i arbetet. 

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Miljöavdelningen genom processen, samt strategiska 
dokument.  

Vem gör och beställer era utredningar? Nästan allt görs av konsulter på ramavtal, så det går 
snabbare nu när det är upphandlat.  

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Styrdokument, ÖP, FÖP - Finns en checklista med kriterier 
för vilka planer en ska jobba med. Kommunikativ lista, och 
listan hanterar målkonflikterna i de olika dokumenten.  

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Äger väldigt lite mark. Kommunen jobbar för att äga mer i 
strategiska lägen.  

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Många sommarboenden som överklagar DP för att de vill ha 
det som det varit.  
En liten kommun gör att alla som arbetar i kommunen har 
koll på vad som händer, så det är positivt.  

 

  



 

 

Öckerö 
 
 

Hur ser arbetet ut mellan politiker och tjänstemän? Mindre avstämningsmöten i arbetet med ÖP. 
Plangruppsmöten ca 4 ggr/år i övrigt under formella 
sammanträden när beslut ska fattas av KS. 

Hur ser arbetet ut mellan olika avdelningar inom 
kommunen? 

Möte med interna remissinstanser innan samråd. Tekniska 
avdelningar, men även skola och äldreomsorg och 
socialkontor. De senare berörs ofta men hinner mer sällan 
vara med.  

Hur prioriterar ni mellan detaljplaner Planlista beslutas 4 gånger per år. 

Hur arbetar ni med byggherrar/exploatörer? Endast samarbete där det krävs enligt tradition 

Arbetar ni speciellt med några andra aktörer?   

Hur arbetar ni med medborgardialog/deltagande? BID-modellen med näringsliv just uppstartad. Hoppas kunna 
använda det som ett verktyg att nå ut och tvärt om. Vill 
utöka till medborgare också. Samhällsbyggnad oklar roll än 
så länge. Medborgardialog så tidigt som möjligt vid större 
detaljplaner. 

Hur arbetar ni med sociala frågor?   

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Konsult utför MKB. Har en miljöstrateg anställd i kommunen, 
är i startgroparna för t.ex grönstrukturplan. Påverkar både 
sociala- och miljöfrågor. 

Vem gör och beställer era utredningar? 
 

Har ni några strategiska dokument som hjälper arbetet 
med DP? 

Har strategiska dokument och riktlinjer, men saknar dock 
många. Samtliga strategiska dokument som saknas är listade 
i ny ÖP som följduppdrag. 

Har ni börjat arbeta med digitalisering? Isf hur? Omvärldsbevakning i dagsläget, t.ex digitala detaljplaner. 

Äger ni någon mark? Har ni någon strategi för detta? Äger lite mark. 

Vad har ni för speciella förutsättningar som formar DP-
processen? 

Liten kommun. 
Oppinionskänsliga. 
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