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Förord 

 

Det här examensarbetet avslutar mina studier i samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot 

samhällsplanering vid Luleå Tekniska Universitet.  Jag påbörjade studierna 1995 och skulle ha 

varit klar 2000 men livet och politiken kom emellan och jag lade exjobbet på hyllan.  Efter ett 

långt uppehåll har jag nu slutfört mina studier och tar min examen.  

Det skulle inte ha varit möjligt utan det stöd och den hjälp jag fått av mina närmaste, vänner 

och familj, ett stort och varmt tack! Jag vill också tacka personalen på Luleå kommuns 

samhällsutvecklingskontor och mina handledare Glenn Berggård, LTU och Marianne 

Palovaara, Sweco Management AB, Luleå, för er klokskap och era värdefulla synpunkter, 

utan er hade det inte varit möjligt – Tack! 

 

Midsommarhelgen 2015. 

Annika Eriksson 
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Sammanfattning 

 

I tidigare studier har det visat sig att uppbyggnaden av vårt samhälle uppdelat i sektorer är 

en av grundorsakerna till att det är så svårt att hitta vägar för samverkan, vilket är hinder för 

hållbar stadsutveckling. Även på kommunal nivå arbetar man för att hitta former för att 

arbeta mer förvaltningsövergripande ur ett helhetsperspektiv men det går långsamt. 

Syftet med examensarbetet är att belysa hur en komplex samhällsplanering och 

samhällsbyggnad kan organiseras för att realiseras på bostadsområdesnivå. Syftet är också 

att i ett konkret fall göra en jämförelse mellan två olika arbetsformer, projektarbetsformen 

och ett processorienterat arbetssätt. Målsättningen är att göra en analys med avseende på 

resursanvändning och kvalité som kan ligga till grund för val av framtida arbetssätt. 

Studien avgränsas till att följa arbetet för framtagande av utvecklingsplan Råneå med 

omland i Luleå kommun. De kvalitéer arbetssätten analyseras mot är hämtade från de 

direktiv och de förväntningar på arbetet som finns beskrivet i kommunens styrdokument och 

översiktsplan. 

I fallstudien beskrivs Luleå kommuns arbete med hållbar utveckling från Vision Luleå 2050 till 

arbetet med lokala utvecklingsplaner i dag. Stort fokus läggs på mål och intentioner med 

arbetet eftersom de är de som sedan ligger till grund för de kvalitéer arbetssätten jämförs 

mot.  

Analyserna baseras på en utförlig beskrivning och analys av respektive arbetssätt utifrån 

uppdraget att ta fram en utvecklingsplan. Sedan görs en jämförande analys utifrån ett 

analysschema baserat på de mål och intentioner som finns beskrivna i styrdokument och 

översiktsplan.  

En av slutsatserna är att val av arbetsmetod har betydelse för kvalité och måluppfyllelse, 

men hur stor betydelse och vilken betydelse beror på en rad andra faktorer. Till exempel 

syfte och mål med arbetet, tidplan, ekonomiska förutsättningar, intressenter, kunder osv. 

Båda arbetssätten är bra i sig, men beroende av vad man ska använda dem till väljs den 

metod som är mest lämpad för uppgiften.   
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Abstract 

 

In previous studies it has been shown that the structure of our society is divided into sectors. 

This is one of the reasons why it is difficult to cooperate across sector borders, which are 

barriers to sustainable urban development. Local authorities are working to find ways for 

more comprehensive management from a holistic perspective, but the progress is slow. 

The aim of the thesis is to illustrate how complex planning can be organized to meet the 

development goals at the neighborhood level. In a particular case, a comparison between 

two different working methods was made, a project work compared to a process-oriented 

approach. The goal was to make an analysis in terms of resource use and quality that can be 

the basis for selection of future work.  

The study was limited to follow the work of preparation of the development plan in Råneå, 

which is a part of the municipality of Luleå in northern Sweden. The quality modes analyzed 

against are those from the directives and the expectations of the development, which can be 

found detailed in the municipal policy documents and master plan.  

The goals and intentions of the municipal planning for sustainable development has been in 

focus because they form the basis of the compered quality modes. The study was based on a 

detailed description and analysis of the two approaches (project- or process-oriented) on the 

basis of a contract to develop a development plan on the neighborhood level. The 

comparison was based on the objectives and intentions in the municipal policy documents 

and master plan. 

One of the conclusions is that the choice of approach (project- or process-oriented) is 

important for quality and effectiveness, but the importance and significance depends on a 

number of other factors. For example, the purpose and goals of the development, timetable, 

financial condition, stakeholders, customers etc. Both options are good in themselves, but 

depending on what to use them for, select the method that is most suited for the task. 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Innehållsförteckning 

Förord 1 

Sammanfattning 3 

Abstract 4 

1. Inledning 7 
1.1 Bakgrund 7 

1.2 Problemformulering 8 

1.3 Fokusering 8 

1.4 Syfte och målsättning 9 

1.5 Frågeställningar 9 

1.6 Avgränsningar 9 

1.7 Rapportens disposition 10 

2. Metod 11 
2.1 Kvalitativ studie 11 

2.2 Angreppssätt  12 

2.3 Analysschema 12 

3. Teori 13 
3.1 Hållbar utveckling 13 

3.2 Forskningsöversikt 14 

3.3 Samverkan, kunskapsspridning och kunskapsintegrering 15 

3.4 Projektarbetsformen 16 

3.4.1 Projektmål, effektmål och resultat 16 

3.4.2 Kommunikation 17 

3.4.3 Projektorganisation 18 

3.5 Processorienterat arbetssätt 19 

3.5.1 Lean – från att bygga bilar till att bygga samhällen 19 

3.5.2 Processer och flöden 20 

3.5.3 Skillnaden mellan linjeansvar och ansvaret för en process 21 

3.5.4 Kärn-, stöd-, och styrprocesser 21 

3.5.5 Genomloppstiden 22 

3.5.6 Flödeseffektivitet 22 

3.5.7 Lean i kommuner och landsting 23 

3.6 Sammanfattning av teoriavsnittet  24 

3.7 Teorins relevans för fallstudien 25 

4. Fallstudie  27 
4.1 Vad är en utvecklingsplan 27 

4.1.1 Utvecklingsplanens funktion och förankring i översiktsplanen 28 

4.1.2 Beskrivning av utvecklingsplanen internt i organisationen 31 

4.2 Hållbar stadsdel (Håsta) - ett verktyg för att göra hållbarhetsbedömningar 32 

4.3 Struktur för utvecklingsplaner 33 

4.3.1 Arbetsprocessen för en utvecklingsplan 34 

4.3.2 Organisation för framtagande av utvecklingsplan 37 

4.3.3 Intervju med Lena Bengtén 38 



6 
 

4.4 Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland 39 

4.4.1 Intervju med Jan Unga 40 

4.4.2 Organisation för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omlan 42 

5. Analys 43 
5.1 Projekt för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland 43 

5.1.1 Projektets förankringsyta på förvaltningsnivå 44 

5.1.2 Förankringsnivåer i linjeorganisationen 46 

5.1.3 Kommunikation mellan projektet och linjeorganisationen 47 

5.1.4 Förankringsnivåer inom delprojekt ett 48 

5.1.5 Helhetsperspektivet 50 

5.2 Process framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland 52 

5.2.1 Processen för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland 53 

5.2.2 Kommunikationen mellan processarbetsgruppen och linjen 54 

5.2.3 Förankringen i linjeorganisationen i exemplet med process.. 55 

5.3 Analys med avseende på resursanvändning och kvalité 55 

5.3.1 Sammanfattning av (+) resursanvändning  56 

5.3.2 Sammanfattning av (+) plan-, dialog- och bedömningsprocessen 57 

5.3.3 Sammanfattning av (+) förankring 58 

5.3.4 Sammanfattning av (+) Delaktighet och engagemang 59 

5.3.5 Sammanfattning av (+) Kommunikation 60 

5.3.6 Sammanfattning av (+) samverkan, lärande 61 

5.3.7 Summering av analysschema 61 

6. Diskussion och slutsatser 62 
6.2 Förutsättningar och antaganden 63 

6.2 Slutsatser 63 

6.3 Övriga frågor 66 

7. Referenser  69 

8. Bilagor 73 
9. Bilaga 1 Struktur för utvecklingsplaner 74 

10. Bilaga 2 Planprocessen 79 

11. Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland 80 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Vi/Världen har ett problem. Utvecklingen är inte hållbar. Det måste vi göra något åt. 

Problemet har varit känt länge men är svårlöst. Den första stora FN rapporten som 

behandlade frågan var den så kallade Bruntlandrapporten Vår gemensamma framtid (World 

Commission on Environment and Development, 1988).  Där myntades begreppet ”Hållbar 

utveckling”. 

”Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov”.  

Några år senare i Rio 1992 kom ett handlingsprogram för hållbar utveckling – Agenda 21 

(United Nations, 1992).  Där beskrivs begreppet som en treenighet; ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbar utveckling. Agenda 21 betonar vikten av lokalt medborgarengagemang 

och att varje lands lokala myndighet i samarbete med ortsbefolkningen ska upprätta och 

följa varsin lokal Agenda 21 för hållbar utveckling. De lokala myndigheterna i Sverige är 

kommunerna som också sitter på planmonopolet och ansvarar för att planlägga för mark och 

vattenanvändning inom sina geografiska områden. I översiktsplanen talar kommunen om 

hur man vill främja en långsiktigt hållbar utveckling (Boverket, 2015a) 

 

Bild: 1.1 Hållbar utveckling.  

Det finns politiska strategier på övergripande nivå, EU:s strategi för tillväxt – Europa 2020 

(Europeiska Kommissionen, 2015) och Nationell strategi för hållbar utveckling (Boverket, 

2015c), där man har utpekade mål inom alla tre hållbarhetsaspekter. De tre disciplinerna har 

beforskats, det har genomförts projekt och ett flertal kommuner använder översiktsplanen 

som ett strategiskt verktyg för att arbeta med frågan (Glasare, G. & Eriksson, A-S. 2014). 

Kommunerna äger i mångt och mycket verktygen, men det har visats sig svårt att gå från ord 

till handling - att göra verkstad av visionerna.   
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I Luleå kommun planerar man bryta ner översiktsplanens mål på bostadsområdesnivå i så 

kallade lokala utvecklingsplaner (Luleå kommun. Samhällsutvecklingskontoret, 2013). Det är 

kommunens egen benämning och med egen definition, men planen ska vid behov kunna 

motsvara en fördjupad översiktsplan eller ett detaljplaneprogram som finns beskrivet i plan 

och bygglagen (PBL) (Boverket, 2015a) och ingå i översiktsplanen. 

 

1.2 Problemformulering  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) antog 2010 ett positionspapper – Hållbar 

stadsutveckling (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2011) där förbundet begär bättre 

verktyg av staten för att kunna hantera sitt uppdrag. Man pekar bl.a. på frånvaron av en 

nationell stadspolitik, bristen på helhetsperspektiv och tvärsektoriell samverkan och 

kunskapsluckor inom en rad forskningsområden. Delegationen för hållbara städer 2008 – 

2012 (Boverket, 2014a), presenterade en rapport (Delegationen för hållbara städer, 2012) 

med 15 hinder för hållbar stadsutveckling. Där beskrivs att uppbyggnaden av vårt samhälle 

uppdelat i sektorer med specialiseringar legat till grund för många framsteg och bidragit till 

effektiviseringsvinster.  

”Det är den vanligaste organisatoriska principen i statlig, regional och 

kommunal förvaltning såväl som i privat näringsliv som inom universitets- och 

högskolevärlden. Nackdelen är att ett för långt drivet sektorstänkande 

försvårar för aktörer att samarbeta för helhetslösningar. Problematiken 

förvärras av att institutionaliserade maktförhållanden upprätthåller och 

förstärker de negativa effekterna av sektorisering genom att ge vissa 

särintressen företräde framför andra. ”(s.16 ) 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) överlämnade 

2011 en forskningsöversikt (From, 2011) över området hållbar stadsutveckling till 

regeringen. Där pekar man på ett stort behov av disciplinärövergripande forskning och 

forskning som lägger ett helhetsperspektiv på vad långsiktig stadsutveckling är, på forskning 

som synliggör hierarkier och maktrelationer mellan ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet och mellan stad och land. Det saknas också kunskap om arbetsprocesser, former 

för samverkan och hur kunskap förmedlas och integreras i verksamheterna.  

 

1.3 Fokusering 

Jag har valt att göra en studie där jag jämför två olika arbetsformer i syfte att se om val av 

arbetssätt har påverkan på kvalité och resultatet av de mål man satt. 

Det fall jag valt att studera är förberedelserna för framtagande av en lokal utvecklingsplan i 

Luleå kommun. De arbetsformer jag jämför är projektarbetsformen och ett 

processorienterat arbetssätt. De kvalitéer jag analyserar arbetsformerna mot är till stora 

delar hämtade från direktiv och de förväntningar på arbetet som finns beskrivet i Luleå 

kommunens översiktsplan. 
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1.4 Syfte och målsättning 

Syftet med examensarbetet är få en förståelse för hur en komplex samhällsplanering och 

samhällsbyggnad kan organiseras för att realiseras på bostadsområdesnivå. Syftet är också 

att i ett konkret fall göra en jämförelse mellan två olika arbetsformer - projektarbetsformen 

och ett processorienterat arbetssätt.    

Målsättningen är att utifrån jämförelsen av arbetsformerna göra en analys av 

resursanvändning och kvalitet som kan ligga till grund för val av framtida arbetssätt. 

 

1.5 Frågeställningar 

För att få en förståelse för den lokala utvecklingsplanens roll i förhållande till översiktsplanen 

och kommunal verksamhetsplanering, och för att kunna göra en jämförande analys av två 

arbetsformer mot relevanta kvalitéer måste jag ta reda vilka föresatser och mål kommunen 

har för sitt arbete. Jag baserar min studie på följande frågor: 

 Vad är en utvecklingsplan och dess syfte? 

 Vilka underlag ligger till grund för att ta fram en utvecklingsplan? 

 Hur förhåller sig ett projektorienterat- respektive ett processorienterat arbetssätt till 

antagna styrdokument?  

 Varför valdes projektarbetsformen? 

 Hur skulle ett processorienterat arbetssätt kunna se ut? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med de bägge arbetssätten med avseende 

på resursanvändning, tid och kvalitet?  

 

1.6 Avgränsningar 

Disciplinen ”Samhällsbyggnad” omfattar allt från visioner och hållbarhetsanalyser till 

detaljplanering och byggande. Det handlar om hur vi bygger våra städer och samhällen. Hur 

vi planerar och bygger infrastruktur, integrerar bostadsområden med arbetsplatser och 

service för att skapa en god och hållbar livsmiljö. I mitt examensarbete fokuserar jag på hur 

det arbetet kan organiseras på bostadsområdesnivå.  

Studien avgränsas till att följa arbetet för ”framtagande av utvecklingsplan Råneå med 

omland” (bilaga 3) i Luleå kommun, med särskilt fokus på delprojekt 1, som handlar om 

bostäder, gång och cykelvägar, energi och klimat. Det studien fokuserar på är intentionerna 

med arbetet och om och i så fall hur det kommer till utryck beroende på val av arbetssätt.  
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1.7 Rapportens disposition 

12. Inledning Inledningen i rapporten ger bakgrund, problemformulering och 
beskriver syftet med studien. Där redogörs också för 
frågeställningar, avgränsningar och fokusering 

13. Metod I metodavsnittet redogörs för arbetsmetoden, tillvägagångssättet 
och analysmetod. 

14. Teori Teoriavsnittet innehåller en sammanfattning av den forskning 
studien vilar på. Den större delen av teoriavsnittet ägnas åt att 
beskriva och ge bakgrunden till de arbetsformer som ska 
undersökas, projektarbetsformen och processorienterat 
arbetssätt.  

15. Fallstudie Den här delen av rapporten beskriver vad en utvecklingsplan är, 
dess syfte och förankring.  Den beskriver också utvecklingen från 
vision om hållbar utveckling till uppdragsbeskrivning för 
framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland.   

16. Analys I analysavsnittet prövas de två olika arbetsformers möjligheter att 
bidra till måluppfyllelse. Det avslutas med en jämförande analys 
med avseende på resursanvändning och kvalitet. 

17. Diskussion och 
slutsatser 

Den här delen innehåller en redovisning av studiens resultat, 
diskussion och slutsatser.    

18. Referenser  Hänvisningar till den referenslitteratur, och de hemsidor som 
ligger till underlag för studien 

19. Bilagor Bilagor som hänvisas till i texten 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ studie 

Examensarbetet bygger på en kvalitativ undersökningsmetod. Det första jag gjorde var en 

orientering över vad som är aktuellt i dag när det gäller hållbar 

samhällsbyggnad/stadsutveckling via organisationers och myndigheters hemsidor - Boverket, 

Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Sveriges kommuner och 

landsting, Stockholm Resilience Centre, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande (Formas), Sweden Green Building Council (SGBC), Luleå kommun med 

flera. Det gav en snabb och översiktlig bild över vad som är på gång inom området. På dessa 

hemsidor hittade jag dokumentation från intressanta seminarier, länkar till pågående och 

avslutande studier, relevanta forskningsrapporter, artiklar mm, som ledde mig vidare och 

gav en fördjupning av problematiken i frågan om att planera, samarbeta och bygga 

samhällen för en hållbar utveckling? 

Därefter gjorde jag en litteratursökning för att få en fördjupad kunskapsöversikt, sedan 

preciserade jag min studie till att belysa ett konkret fall på lokal nivå. Luleå kommuns sätt att 

arbeta för en hållbar utveckling på bostadsområdesnivå. Det jag valde att titta närmare på 

var det inledande arbetet för att ta fram en av de två första utvecklingsplanerna som ska tas 

fram med den nya översiktsplanens intentioner om att arbeta mer samordnat över 

förvaltningsgränserna för ett ökat helhetsperspektiv.  

Jag läste in mig på litteratur, rapporter och kommunala dokument, intervjuade två 

tjänstemän på kommunen. Lena Bengtén, strateg på samhällsutvecklingskontoret om 

arbetsprocessen för att ta fram utvecklingsplaner och verktyg för att göra 

hållbarhetsbedömningar. Jan Unga, landsbygdsutvecklare om skillnaden mellan Luleå 

kommuns och andra utvecklingsplaner, arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningen och 

förväntningar på vad arbetet kan leda till. 

I studien fördjupar jag mig i två olika arbetsmetoder: 

 projektarbetsformen  

 ett processorienterat arbetssätt  

Genom att studera den beslutade projektarbetsformen och spegla den mot en teoretisk 

modell av att göra motsvarande i processform, gör jag en jämförande analys med avseende 

på resursanvändning och kvalitet. 
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2.2 Angreppssätt  

 Orientering i ämnet hållbar samhällsbyggnad/stadsutveckling, forskningsöversikt  

 Litteraturstudier 

 Inläsning av kommunala dokument. 

 Intervjuer 

 Bearbetning och analys 

 Diskussion och slutsatser 

 

2.3 Analysschema 

Utifrån den teoretiska grunden applicerat på min fallstudie gör jag en jämförelse mellan den 

valda projektarbetsformen och en teoretisk modell av ett processorienterat arbetssätt med 

avseende på resursanvändning och kvalitet. De kvalitéer jag analyserar arbetssätten mot är 

hämtade från de direktiv och de förväntningar på arbetet som finns beskrivet i kommunens 

översiktsplan ”program till Vision Luleå 2050” (Luleå kommun. Samhällsutvecklingskontoret, 

2013) samt struktur för utvecklingsplaner (bilaga 1).  

När jag tittar på varje kvalitet för sig tar jag upp både positiva och negativa aspekter för 

respektive arbetsform. De positiva aspekterna för varje kvalitet förs sedan in i en 

sammanfattande och jämförande tabell enligt nedan. 

Resursanvändning Projekt Process Kommentar 

Tid    

Personella resurser    

Kostnad    

 

Kvalitet Projekt Process Kommentar 

Planprocessen    

Dialogprocessen    

Bedömningsprocessen    

Förankring internt    

Förankring externt    

Politisk förankring    

Delaktighet internt    

Delaktighet externt    

Engagemang internt    

Engagemang externt    

Informationshämtning    

Informationsspridning    

Samverkan över 
förvaltningsgränser 

   

Kunskapsintegrering    

Lärande organisation    
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3. Teori 

3.1 Hållbar utveckling 

Det numera etablerade begreppet ”Hållbar utveckling” definierades första gången i en FN 

rapport, den så kallade Bruntlandrapporten (World Commission on Environment and 

Development, 1988).  

”Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov”  

1992 i Rio de Janeiro, var det dags för en ny FN konferens om miljö och utveckling. Då antogs 

ett handlingsprogram för en hållbar utveckling - Agenda 21, en agenda för det tjugoförsta 

århundrandet. (United Nations, 1992) Begreppet hållbar utveckling illustrerades buret på tre 

ben. Ett för den ekonomiska, ett för den ekologiska och ett för den sociala hållbarheten. Alla 

tre lika viktiga för att bära det hållbara samhället.   

Handlingsprogrammet poängterar vikten av lokalt medborgarengagemang, och att varje 

lands lokala myndigheter, i samarbete med ortsbefolkningen senast 1996 skulle upprätta 

och följa varsin lokal Agenda 21 för att ställa om mot en hållbar utveckling. I de flesta 

Svenska kommuner inrättades Agenda 21 kontor och lokala agendor antogs, vad hände sen?  

I forskningsprojektet ”Den uthålliga staden” (Lindgren, 2008) som slutfördes 2007 visade 

forskarna hur svårt det var för visionen om hållbar utveckling att få fäste i Sverige.  

”Det räcker exempelvis inte att behandla miljömässiga, ekonomiska och sociala 

dimensioner var för sig, utan det behövs ett bättre samspel och bredare 

perspektiv. Även globala och lokala faktorer måste vägas in och föras samman 

till en helhet. Svårigheterna att hantera dess frågor och arbeta för en hållbar 

stadsutveckling har i hög grad med arbetsprocessen och formerna för 

samverkan mellan de inblandade aktörerna att göra.” (s. 9 ) 

Så här säger statsvetaren och miljöforskaren Björn Forsberg i sin studie”Hållbarhetens lokala 

horisont” (Forsberg, 2007) om kommunernas arbete med miljö och hållbar utveckling. 

”Ett grundläggande problem för en lokal omställning till hållbar utveckling är 

det faktum att miljöintresset har en svagare politisk ställning än det 

ekonomiska tillväxtmålet. Lokala miljö- och hållbarhetsmål åsidosätts i 

allmänhet vid konflikt med satsningar som uppfattas som strategiskt viktiga för 

att främja tillväxt, handel och arbetsmarknad.” (s. 4) 
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3.2 Forskningsöversikt 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) överlämnade 

2011 en forskningsöversikt (From, 2011) över området hållbar stadsutveckling, som beställts 

av regeringen. En jämförelse med tidigare kunskapssammanställning visar att den största 

positiva förändringen märks inom forskning med inriktning på klimat- och energi frågor, 

ekosystemtjänster och miljöekonomi. Det är också det området där det finansiella stödet 

ökat mest. De jämförelsevis unga forskarmiljöerna vid Stockholm Resilience Center och 

Graduate School for Energy vid Institutionen för energiteknik vid Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH), framhålls som förebilder för sin medvetet tvärdisciplinära inriktning. 

Forskningsområdet socialt hållbar stadsutveckling har också stärkts något. Men en 

jämförelse med de forskningsbehov som kartlades 2004 visar att flera av de då definierade 

forskningsbehoven kvarstår än idag.  

”Det innebär att ett stort behov av forskning föreligger som anlägger en 

helhetssyn på vad långsiktigt hållbar stadsutveckling är och på forskning som 

problematiserar hållbarhetsbegreppet; det vill säga forskning som på olika sätt 

kan synliggöra hierarkier och makt-relationer mellan bland annat ekonomisk, 

ekologisk, social och kulturell hållbarhet, och mellan stad och land. Vidare 

framhålls behovet av långsiktighet, som dels gör det möjligt att fylla den 

endisciplinära forskningens kunskapsluckor med disciplinärövergripande 

forskning och dels ger en möjlighet till fördjupning inom endisciplinär 

forskning. Inom båda områdena forskningsprojekt som involverar både 

teoretiker och praktiker vara av stor betydelse. Vikten av implementering av 

kunskap och forskning om hur kunskapsöverföring går till lyfts också fram.” 

(s.56 ) 

Delegationen för hållbara städer (Boverket, 2014a) tillsattes av regeringen för perioden 

2008-2012 med uppdraget att verka för en hållbar utveckling av städer, tätorter och 

bostadsområden. Syftet var att skapa en arena för samarbete, erfarenhetsutbyte och 

kunskapsspridning över sektorsgränser.  

Delegationens uppdrag var bland annat att ge ekonomiskt stöd till hållbara 

stadsbyggnadsprojekt runt om i Sverige. Projekten inbegriper allt från bokpublikationer till 

stora stadsomvandlingsprojekt. Gemensamt för projekten är att de är nyskapande gällande 

hållbar stadsutveckling och visar upp kreativa svar på komplexa frågor. Boverket ansvarade 

för att följa upp och sprida kunskap från projekten. 
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3.3 Samverkan, kunskapsspridning och kunskapsintegrering  

Ett flertal kunskapsseminarier och mötesserier med erfarenheter från projekten anordnades 

inom ramen för delegationens arbete. Ett sådant handlade om ”Samarbete - vägar ut ur 

stuprören?” (Boverket, 2014b). 

” Inom hållbarhetsprojekt används ofta samarbeten som ett verktyg för att 

skapa samsyn och ett holistiskt perspektiv i projekten. Det handlar om 

samarbeten mellan projekt, inom projekt, inom organisationer, mellan 

organisationer, mellan olika nivåer och med vitt skilda aktörer och syften.”  

Som inbjuden föredragshållare var Philip Runsten, forskare på Handelshögskolan i 

Stockholm. Philip forskar kring projektledarskap och gruppdynamik och hans avhandling 

”Kollektiv förmåga” (Runsten, 2011) har väckt stort intresse.  

Philip menar att kunskapsintegrationen främst sker i mikrosystem – som grupper, möten, 

diskussioner och likande, där det sociala klimatet är gynnsamt. Även om en arbetsgrupp 

består av individer som var och en sitter på stor kunskap, så är det inte säkert att den 

kunskapen kan frigöras så att gruppen tillsammans kan lösa de gemensamma uppgifterna. 

Det som bidrar till att vissa grupper är mer effektiva än andra på att samarbeta och integrera 

sina olika kunskapsområden, handlar om gruppdynamik och processer.  Och vad som krävs 

för att klimatet ska bli gynnsamt för kunskapsintegration (att tänka tillsammans) är det han 

kallar kollektiv förmåga.  

Att samverka är en strategi att uppnå mål som inte vore möjliga om organisationer inom 

olika sektorer arbetar på var sitt håll. Forskning om samverkan inom offentlig sektor visar 

dock att det är få som lyckas förverkliga de ideal och löften som knyts till samverkan. 

”Samverkan och samsyn förhindras eller försvåras genom att verksamheterna 
har olika perspektiv och uppdrag, olika problembilder samt olika eller 
inga arbetsmetoder. Detta komplicerar överenskommelser om vad för 
problem man skall samverka kring, vad målen med samverkan är och hur 
man skall organisera sig för att nå dessa mål.” (Bartley, K., & Ericson, M., 2014, 

s. 13 ) 

Frågor som rör hållbar stadsutveckling blir allt mer aktuella, både inom Sverige och 

internationellt. Regeringen gav i februari 2014 ett uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, 

Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för 

frågor om hållbar stadsutveckling (Boverket, 2015b). Plattformen bygger vidare på arbetet 

och erfarenheterna från – Delegationen för hållbara städer. Syftet medplattformen är ökad 

samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom 

hållbar stadsutveckling. 
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3.4 Projektarbetsformen 

Enligt Antvik och Sjöholm (2014) kan en uppgift inom en organisation lösas på olika sätt. 

Man kan lösa den inom ramen för den befintliga organisationen eller skapa ett projekt för 

just den uppgiften.  

Fyra kriterier brukar användas för att särskilja projekt från annan verksamhet. Ett projekt är: 

 Målstyrt 

 Temporärt 

 Begränsat 

 Unikt 

Målstyrt - innebär att ha enkla och tydliga mål som alla projektmedarbetare accepterar 

och kan arbeta mot. 

Temporärt – Innebär att projektet existerar endast under den tid som behövs för att 

utföra uppgiften. Projektgruppen är därför en temporär organisation. 

Begränsat – Ett projekt har alltid begränsningar i form av tid samt pengar och eller andra 

resurser. 

Unikt – Ett projekt är ingen repetition eller kopia av något som gjorts tidigare. Det finns 

alltid någonting som är nytt även om det kan likna ett tidigare projekt 

 

3.4.1 Projektmål, effektmål och resultat 

Tydliga mål är en viktig grund för projektarbetet. Det är viktigt att skilja på projektmål och 

effektmål.  Effektmålen svarar på frågan ”varför” projektet ska genomföras. Projektmålen 

svara på frågan ”hur” effektmålen ska uppnås, dvs. vad projektet ska leverera för att bidra 

till effektmålen. Projektmål uttrycks ofta i termer av resultat, tid och ekonomi.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Bild: 3.1 Måltriangel för ett projekts mål (Antvik & Sjöholm, 2014, s. 60 ). 

Tid 

Ekonomi Resultat 
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Måltriangeln: I vardera av triangelns spetsar finns projektets mål: ekonomi, tid och resultat. 

Även om avsikten från början är att uppnå målen i alla tre dimensioner så kan det bli 

nödvändigt att göra prioriteringar.  Därför gör man ofta en prioriteringsordning mellan dessa 

tre. Det är inte ovanligt att det den blir så här: 

 Prioritet 1: Leveranstid 
 Prioritet 2: Ekonomi 
 Prioritet 3: Resultat 
 

3.4.2 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig förutsättning för ett lyckat projekt. Om antalet medverkande i 

ett projekt är stort, är det svårt att få kommunikationen att fungera på ett tillfredställande 

sätt.  Antalet kommunikationskanaler växer nästan proportionellt mot kvadraten på antal 

deltagare.  Ett vanligt sätt att lösa det är att dela upp projektet i ett antal delprojekt så att 

antalet gränssnitt minimeras.  

  

  

Bild: 3.2 Antalet kommunikationskanaler växer nästan proportionellt mot kvadraten på antal 

deltagare (Antvik & Sjöholm, 2014. s. 132 ). 

 

För att säkerställa en bra kommunikation är det lämpligt att utarbeta en kommunikationsplan 

som i sin tur baseras på en intressentanalys.  En sådan kan göras på två sätt: 

1. För varje intressent anges vilken typ av information som ska utbytas 

2. För varje typ av information anges vilka intressenter som berörs 

 

Tabell: 3.1 Exempel på kommunikationsplan typ 1 (Antvik & Sjöholm, 2014. s. 134 ) 

Intressent 
Vem? 

Typ av info. 
Vad? 

 

Syfte 
Varför? 

Tidpunkt/ 
Frekvens 

När? 

Medium 
Hur? 

Ansvar 
Vem? 

      

      

 

ll

ll

ll

ll

ll

ll
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Tabell: 3.2 Exempel på kommunikationsplan typ 2 (Antvik & Sjöholm, 2014. s. 134 ) 

Typ av info. 
Vad? 

 

Intressent 
Vem? 

 

Syfte 
Varför? 

Tidpunkt/ 
Frekvens 

När? 

Medium 
Hur? 

Ansvar 
Vem? 

      

      

      

 

 

3.4.3 Projektorganisation 

Projektorganisationen är temporär och finns bara för just det unika projektet. Så här kan en 

typisk projektorganisation se ut. En tydlig hierarkisk struktur riggad för att utför en 

avgränsad uppgift. Projektägaren har initierat projektet, styrgruppen styr, projektledaren, 

planerar, leder och följer upp och delprojektledarna / arbetsgrupper utför arbetet. 

Organisationen upplöses när projektet är klart.  Projektledare och delprojektledare utgör 

själva projektgruppen. 

 

 

 

 

 

Bild: 3.3 Exempel på organisering av projekt (Antvik & Sjöholm, 2014. s. 28  ). 

 

Projektägare

Styrgrupp

Projektledare

Delprojektledare

Arbetsgrupper

Delprojektledare

Arbetsgrupper

Delprojektledare

Arbetsgrupper
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3.5 Processorienterat arbetssätt 

3.5.1 Lean – från att bygga bilar till att bygga samhällen 

The Toyota Production System (TPS) är Toyotas unika sätt att förhålla sig till produktion. Det 

kom till i Japan efter andra världskriget när det var ont om pengar och material vilket gjorde 

att man utvecklade ett resurseffektivt arbetssätt med fokus på ständiga förbättringar 

(TPS) ligger till grund för en stor del av den ”Lean production” – paradigm som dominerat 

tillverkningstrenderna sedan 1980-talet. På senare år har filosofin också fått fäste i 

tjänstesektorn. Metoder och verktyg har utvecklats och anpassats och i dag används lean 

även för att utveckla verksamheter i offentlig sektor. På ”Sveriges kommuner och landsting” 

(SKL):s hemsida skriver man så här: 

”Under de senaste tjugo åren har flera olika verktyg prövats i syfte att skapa 

engagemang, minska kvalitetsbrister och utveckla verksamheterna. I dag är 

lean den modell som väcker stort intresse och används i både landsting som 

kommuner.” 

Grunden till det vi i dag kallar lean har sitt ursprung i företaget Toyotas sätt att producera 

bilar. Berättelsen om vad som gjorde Toyota världsledande inom sitt område, kan man bland 

annat läsa om i boken ”The Toyta Way” . (Liker, Erkelius, & Hallberg, 2009). Enligt Liker 

bygger Toyotas produktionssystem (TPS) på fyra huvudprinciper.  

Filosofi: Långsiktigt tänkande 
Processer: Skapa flöde, eliminera slöseri 
Anställda och partners: Respekt, utveckla, utmana, låta växa 
Problemlösning: Ständigt lärande och ständiga förbättringar 
 

 

Bild:3.4 Toyotas fyra huvudprinciper för produktionssystem (Liker, Erkelius, & Hallberg, 

2009. s. 24 ). 

Problemlösning

Ständiga 
förbättringar, 

ständigt lärande

Anställda och 
partners 

(respekt, utmana och 
låt dem växa)

Processer

(Eliminera slöseri)

Filosofi

(Långsiktigt tänkande)
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Vad man bland annat kan utläsa ur figuren är att basen- Filosofin om långsiktigt tänkande, är 

den grund som allt annat vilar på. Filosofin som grundar sig på principen om långsiktigt 

tänkande, förtydligas i Liker et al. (2009) och sammanfattas till ledningens ansvar för att se 

helheten, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.  

Det sättet att tänka, har många gånger förbisetts när man försökt översätta och anpassa 

systemet till våra förhållanden. Men konceptets andra byggklossar, att utveckla kvalitén 

genom att se över sina processer och optimera flödet genom processerna, det konceptet har 

spridit sig över världen. Lean startade inom tillverkningsindustrin men spred sig snabbt 

vidare till andra funktioner och miljöer. I dag har Lean utvecklats till ett helt eget fristående 

koncept, även om det fortfarande är starkt förknippat med Toyota.  

 

3.5.2 Processer och flöden 

Lean production – resurssnål produktion, handlar i korta drag om att se till helheten och 

fokusera på kundens behov. Att kartlägga sina processer och optimera flödet genom 

processerna. Att inte blunda för problem utan se dem som möjligheter till förbättring. Det 

finns i dag många definitioner och beskrivningar av vad lean är och vad det inte är. Boken 

Detta är Lean – lösningen på effektivitetsparadoxen av Niklas Modig & Pär Åhlström (2012) 

definierar Lean så här:  ”Lean är, kortfattat utryckt, en verksamhetsstrategi som prioriterar 

flödeseffektivitet framför resurseffektivitet.” ( s. 117 ) 

För att förstå flödeseffektivitet måste man, enligt Modig och Åhlström (2012), först förstå 

processer eftersom det är där flödeseffektivitet uppstår. Ordet process härstammar från 

latinska processus och procedere och betyder ungefär ”att föra framåt”. I en process förs 

någonting framåt, det sker en förädling av någonting. Detta något som förs framåt (förädlas) 

i en process kallas för flödesenhet. En flödesenhet kan i grunden vara material, information 

eller människor. Några exempel: 

Material: I en bilfabrik förs material framåt och bearbetas för att blir till bilar. 
Information: När man söker bygglov skickar man information i form av en 
bygglovsansökan till stadsbyggnadskontoret. Ansökan går sedan igenom ett 
antal olika steg och förädlas till ett svar. 
Människor: Skolelever är flödesenheter i skolsystemet, patienter är 
flödesenheter i vårdsystemet.  

 
Det är viktigt att definiera processer utifrån flödesenhetens perspektiv.  Vad är det som förs 
framåt och förädlas, och hur ska man utveckla den processen så att flödet (förädlingen av 
flödesenheten) blir så effektiv och optimal som möjligt? Det är flödeseffektivitet. 
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3.5.3 Skillnaden mellan linjeansvar och ansvaret för en process.  
 

En process skär ofta igenom många funktionsområden där det kan finnas ett flertal olika 
linjechefer. När man närmar sig ett processorienterat arbetssätt är det därför viktigt att man 
utser en processägare (processledare) med tydligt mandat att leda processen. 
  

”Att man ”äger” en process innebär att man har som uppgift att se till helheten 
och delarna, precisera de förväntade resultaten, leda förbättringsarbetet samt 
ständigt analysera om utfallet motsvarar önskemål från extern eller intern 
kund.”  (Nilsson, 1998, s. 22.) 
 

Processägaren (processledaren) är en nyckelperson som bör ha analytisk förmåga, goda 
ledaregenskaper och kommunikativ förmåga.  
 

 
        Processägaren ansvarar för processen som helhet 

 
 
 

 
 Bild: 3.5 Skillnaden mellan linjeansvar och ansvaret för en process (Nilsson, 1998, s. 22) 

 
 
3.5.4 Kärn-, stöd-, och styrprocesser 
 

Det som åsyftas när man pratar om processer utifrån ett lean-perspektiv är att de ska skapa 
värde. Flödesenheten ska förädlas genom flera steg och skapa värde. Värde för kunden, 
värde för medarbetarna, uppdragsgivaren, medborgare och näringsliv, kommande 
generationer. Det beror på var man sätter systemgränserna och vem organisationen anser 
sig vara till för. En organisation innehåller flera samverkande processer som ofta kan urskiljas 
i tre former: 
 

Kärnprocesser/huvudprocesser: Är de aktiviteter som förädlar flödesenheten 
och i slutändan resulterar i en nöjd ”kund” 
Ledning/styrprocesser: Pekar ut riktningen, planerar och fördelar resurser, 
följer upp mål osv. 
Stödprocesser: Stödjer både styr- och kärnprocesserna, t.ex. administration, 
reklam, underhåll osv. 

 

Insats
Aktivitet 

1
Aktivitet 

2
Aktivitet 

3
Utfall

Linjechefer/avdelningschefer ansvarar för att respektive 
aktivitet genomförs. 
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För att kunna styra en process måste man i första hand ha kunskap om processens existens. 
Så är inte alltid fallet. Första uppgiften är därför att identifiera vilka processer som finns, dvs 
att se hur verkligheten ser ut. Börja med helheten – vilka är vi till för, vad är affärsidén? Vilka 
aktiviteter skapar värde och vilka gör det inte. Bena sedan ut detaljerna. En process kan 
innehålla ett antal delprocesser. 

 
Det är först när man tydligt ser hur processerna ser ut som man har möjlighet att förbättra 
dem. 

 
3.5.5 Genomloppstiden 
 

En viktig egenskap hos en process är att man kan definiera dess början och dess slut, skriver 
Modig och Åhlström (2012). Kund, behov och leverans. Man bestämmer själv var man väljer 
att sätta systemgränserna. Var man sätter systemgränserna är viktigt eftersom det 
bestämmer hur man mäter genomloppstiden. Genomloppstiden är helt enkelt den tid det 
tar för en flödesenhet att flyta genom hela processen så som man definierat den. Från 
början till slut. Genomloppstiden är en viktig faktorerna för att kunna beräkna 
flödeseffektiviteten.  Värdeskapande aktiviteter en annan. När flödesenheten på något sätt 
förädlas. Alla aktiviteter i en process är inte värdeskapande. Värdet bestäms alltid utifrån 
kundens behov. Vad är värde för kunden? En icke värdeskapande aktivitet i en process är 
således när flödesenheten inte förädlas, utifrån kundens perspektiv. Exempel på icke 
värdeskapande aktiviteter är: 
 

 När material ligger och väntar i lager 

 När bygglovsansökan ligger på hög och väntar på att bli behandlad 

 När cancerpatienten får vänta på provsvar 

 Merarbete på grund av dålig planering  
 
Flödeseffektivitet blir då: Summan av värdeskapande aktiviteter i förhållande till 
genomloppstiden. 
 
 

3.5.6 Flödeseffektivitet 
 

Flödeseffektivitet är alltså inte desamma som genomloppstid, skriver Modig och Åhlström 
(2012. Flödeseffektivitet är andelen värdeskapande aktiviteter (för kunden) i förhållande till 
genomloppstiden, i definierad process. Flödeseffektiviteten handlar alltså om en balans 
mellan hastighet och påfört värde, och förbättras enklast genom att eliminera icke 
värdeskapande aktiviteter – slöseri. 
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3.5.7 Lean i kommuner och landsting 
 

Den demografiska utmaningen där allt färre unga ska försörja allt fler äldre, gör att Sveriges 
kommuner och landsting dignar under bördan av ökade krav och begränsade resurser. Det 
ställer krav på verksamheterna att använda sina resurser på ett smartare sätt och skapar ett 
behov av ökad samverkan och verksamhetsutveckling. Lean är ett av många exempel på 
verksamhetsutveckling. En undersökning som Sveriges kommuners och landsting (SKL) 
gjorde hösten 2011 (Kärrsten, 2012) visade att ungefär fyra av fem landsting och en av fem 
kommuner arbetar med lean på ett eller annat sätt. På deras hemsida kan man hitta flera 
exempel på pågående och avslutade projekt. (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL., 
2014a). Här är några exempel:  
 

Bygglov: en verksamhet under ständig utveckling - En skrift som beskriver 
utvecklingen av bygglovsprocessen i några kommuner. 
Bättre flöden i vården: Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, 
patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. 18 landsting och regioner deltar. 
Projektets fokus ska vara patientens hela väg genom vården. 

Projektets tre målområden  
1. Minska slöseri med patienters tid  
2. Förbättra patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet  
3. Öka nöjdhet hos medarbetare 

 
Så här skriver Linköpings kommun på en av SKL:s sidor som handlar om erfarenheter av lean:  
 

”Därför arbetar vi med lean 
Kombinationen av begränsade resurser och ökade krav skapade ett 
förändringstryck inom socialtjänsten. Samtidigt kunde vi se att vår 
”stuprörsorganisation” gjorde det svårt att greppa helheten. Vi hade också 
väldigt långa handläggningstider för vissa ärenden. 
Vi har också en ambition att öka vår attraktionskraft som arbetsgivare, bland 
annat genom att ta tillvara medarbetarnas engagemang i utvecklingen av vår 
verksamhet. 
Lean-filosofin framstod både som ett bra sätt att ta sig an utmaningarna och en 
naturlig fortsättning på det påbörjade arbetet med coachande ledarskap. 
Socialförvaltningens ledningsgrupp bestämde sig 2011 för att använda lean 
som koncept för verksamhetsutveckling och formulerade ett tydligt syfte” 
(Sveriges Kommuner och Landsting. SKL., 2014b) 
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3.6 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Begreppet ”Hållbar utveckling” så som det definierades i Bruntlandrapporten (World 

Commission on Environment and Development, 1988) är den definition som ligger till grund 

för senare begrepp som ”Hållbar stadsutveckling”. FN:s handlingsprogram från 1992 – 

Agenda 21,(United Nations, 1992) utvecklade begreppet till en treenighet, social-, ekologisk-, 

och ekonomisk hållbar utveckling. Alla tre av varandra beroende och lika viktiga för att bära 

upp det hållbara samhället. Handlingsprogrammet betonar också vikten av lokalt 

medborgarengagemang i samarbete med lokala myndigheter för att ställa om till en hållbar 

utveckling. 

Vad forskningen visar är att det har varit svårt att värdera dessa tre hållbarhetsaspekter lika. 

Dels för att de är svåra att mäta, men också för att man politiskt värderar dem olika. 

Svårigheterna att komma till skott handlar också i hög grad om arbetsprocesser och om 

formerna för samverkan mellan de inblandade aktörerna.  

Svårigheten att mäta handlar inte bara om att förstå och kunna mäta dessa tre 

hållbarhetsfaktorer var för sig, det handlar också om att vi behöver bli bättre på att se hur 

dessa faktorer samspelar. Det behövs ett bredare perspektiv och ökad samverkan över 

disciplinära gränser. Även globala och lokala faktorer måste tas med och fogas samman till 

helheten.  

Det behövs också mer studier kring hur kunskap sprids och integreras så att grupper, 

organisationer och samhällen blir klokare tillsammans och förmår lösa komplexa problem. 

Det bottnar i en kunskap om hur vi fungerar som människor, om maktrelationer, 

gruppdynamik och ledarskap, men även om arbetsformer och olika sätt att rigga 

organisation för att lösa en uppgift. Projektarbetsformen är ett, processorienterat arbetssätt 

ett annat sätt att ta sig an en uppgift.   

Kännetecknande för projekt respektive processorienterat arbetssätt: 

 

 
 
 
 

 

 

  

Process:  

 Utförs upprepade gånger med 
likartat innehåll  

 Utförs tills man beslutar om 
förändring  

 Genomförs i linjeorganisation inom 
ramen för dess budget 

 

Projekt:  

 Begränsad tidsram  

 Begränsad kostnadsram  

 För ändamålet speciellt 
sammansatt organisation 
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3.7 Teorins relevans för fallstudien 

Mot bakgrund av teoriavsnittet är det intressant att studera ett konkret fall på lokal nivå. 

Hur man faktiskt gör och vad det förväntas leda till och om man gjorde på ett annat sätt, vad 

det skulle kunna få för effekter. Har och i så fall hur, val av arbetssätt har betydelse för 

måluppfyllelsen.  

Luleå kommun har antagit utmaningen att planera och organisera för en hållbar 

stadsutveckling och samhällsbyggnad. Man har antagit en vision, Vision Luleå 2050 (Luleå 

kommun, S., 2015), och en målbild för ett hållbart Luleå ur tre aspekter ekologisk-, social-, 

och ekonomisk hållbarhet. Precis som teorin säger så slår man fast att samhällsutvecklingen 

måste ske med ett helhetsperspektiv och för att nå dit ska man arbeta mer samordnat över 

förvaltningsgränserna. 

Vad teorin mer berättar är att svårigheten att väga samman hållbarhet ur ett flertal 

aspekter, och att samverka ur ett helhetsperspektiv till stor del har att göra med 

arbetsprocesser och formerna för samverkan mellan de inblandade aktörerna.  

Min fallstudie fokuserar på en liten pusselbit. Från den del av utvecklingsarbetet i Luleå 

kommun som handlar om att bryta ned och konkretisera målbilden för det hållbara 

samhället, ned till stadsdelsnivå i lokala utvecklingsplaner.  

Genom att studera den beslutade projektarbetsformen och spegla den mot en teoretisk 

modell av att göra detsamma i processarbetsform i linjen, görs en jämförande analys med 

avseende på resursanvändning, kvalitet och måluppfyllelse.  
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4. Fallstudie – framtagande av utvecklingsplan Råneå med 

omland 

Den här delen av rapporten beskriver vad en utvecklingsplan är, dess syfte och förankring.  

Den beskriver också utvecklingen från en vision om hållbar utveckling Vision Luleå 2050 

(Luleå kommun, S., 2015), till uppdragsbeskrivning för framtagande av utvecklingsplan Råneå 

med omland.  

 

                    

Bild 4.1: Luleå kommuns Vision 2050.  

 

4.1 Vad är en utvecklingsplan? 

När man söker på ordet ”Utvecklingsplan” på nätet så får man träffar på allt från individuella 

utvecklingsplaner för skolelever till riksorganisationen Hela Sverige ska levas definition av 

lokala utvecklingsplaner för landsbygden.  

Jan Unga, Luleå kommuns landsbygdsutvecklare hjälpte mig att reda ut tre olika definitioner 

av ”lokala utvecklingsplaner” som resulterade i följande tabell. 
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Tabell: 4.1 Tre exempel på lokala utvecklingsplaner.  

 Samebyarnas 
utvecklingsplaner 

Byautvecklingsgruppers 
utvecklingsplaner 

Luleå kommuns 
utvecklingsplaner 

Huvudman Svenska samernas 
riksförbund SSR 

Byaföreningen 
 

Luleå kommun 

Finansiering för 
framtagande 

EU- projekt: 
Jordbruksverket, 
länsstyrelsen, 
kommunen, samebyn  

Ibland små medel från 
det offentliga i form av 
projektpengar. Framför 
allt egna insatser 

Inom de kommunala 
förvaltningarnas 
ordinarie verksamhet 
– inom ram. 

Syfte Utbildning i 
projektarbete för att ta 
fram utvecklingsplan för 
samebyn. Gav verktyg 
för att fortsätta 
strategiskt arbete med 
renbetesplaner, 
markanvändningsplaner 
mm 

Samla ideella krafter för 
lokal utveckling.  
Studiecirkelverksamhet, 
lärande och 
mobilisering. Samlas 
kring planering, 
målformulering och 
genomförande. 

Konkretisera Vision 
Luleå 2050 på 
bostadsområdesnivå. 
Samverkan ur ett 
helhetsperspektiv för 
att närma oss 
ekologisk-, social och 
ekonomisk hållbar 
utveckling 

 

Luleå kommuns definition av utvecklingsplaner har sin grund och förankring i ”Program till 

Vision 2050” (2013), kommunens översiktsplan och strategiska verktyg för att arbeta med 

hållbar utveckling. I följande avsnitt beskrivs utvecklingsplanenen dess syfte och förankring i 

programmen.  

 

4.1.1 Utvecklingsplanens funktion och förankring i översiktsplanen 

Kommunens intentioner med utvecklingsplaner finns beskrivna i ”Program till Vision 2050” 

(2013). Där beskrivs utvecklingsplanen som ett strategiskt verktyg för att fördjupa och 

konkretisera översiktsplanens mål på bostadsområdesnivå. Utvecklingsplanens funktion som 

strategiskt verktyg är avhängigt programmens förankring i politiken, förvaltningarna och 

civilsamhället. Nedan beskrivs framväxten av ”Program till Vision 2050” och dess innehåll, 

samt en redogörelse för var och hur i programmen utvecklingsplaner beskrivs.  

 

Vision 2050 

År 2013 antog Luleå kommunfullmäktige en ny översiktsplan ”Program till Vision Luleå 

2050”. Arbetet startade redan 2007 med ett visionsarbete. Flera visionsverkstäder och 

öppna forum arrangerades i en bred dialog med Luleåborna. När visionen var klar behövdes 

den göras mer konkret och arbetet med att ta fram långsiktiga strategier - riktningar för att 

nå visionen, startade.  Arbetet med ”riktningarna” togs fram på ett liknade sätt som visionen 

i bred dialog med Luleåborna och klubbades av kommunfullmäktige 2010. Efter att ha tagit 

ut riktningen för att nå visionen började arbetet med att ta fram program för att gå i rätt 

riktning, även det i ett dialogförvarande. Programmen visar vad Luleå kommun ska göra och 

uppnå i halvtid - fram till 2020 för att följa riktningarna till Vision Luleå 2050.  
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                  Bild: 4.2 Program till Vision 2050.  

 

Riktningarna, de sex programmen och bilagan ” Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar 

och vattenområden – områdesrekommendationer” utgör Luleå kommuns nya översiktsplan. 

Områdesrekommendationerna förtydligar programmens innehåll på stadsdels-, bya-, och 

vattenområdesnivå och ger rekommendationer och förutsättningar för beslut som rör 

stadsdelarna, byarna och de större vattenområdena. Områdesrekommendationer ska ge 

vägledning vid planering och beslutsfattande genom att ta ställning till vilka övergripande 

intressen som är viktigast i varje område. Områdesrekommendationerna är ett översiktligt 

dokument och ska därför vidareutvecklas, konkretiseras och ersättas av lokala 

utvecklingsplaner för varje bostadsområde, samlande by och större vattenområde. Det 

arbetet har just har påbörjats och de två första uppdragsbeskrivningarna för att ta fram 

utvecklingsplaner har nyligen antagit av kommunfullmäktige. Varav ”Uppdragsbeskrivning 

för utvecklingsplan Råneå med omland” är den ena. 

 

Bostadsområdet som grund för medskapande processer i samhällsbyggandet  

I program A – Alla jämlika (2014)  under strategiområde ”Alla tillsammans – bostadsområdet 

som grund för medskapande processer i samhällsbyggandet” och under rubriken ”Viktiga 

principer för kommunen på lång sikt” (sid 24-25) definieras utvecklingsplaner och hur man 

ska arbeta fram dem. 

” Nämnder och styrelser ska arbeta gemensamt för utvecklingen av stadsdelar/ 
samlande byar. Det handlar både om att stärka identiteten och det 
unika i varje stadsdel/samlande by samt att främja den sociala 
sammanhållningen. 

Program till Vision Luleå 2050 

De sex programmen är: 

 Program A – Alla jämlika 

 Program B – Rum för möten 

 Program C – Kuststaden Luleå 

 Program D – Plats för mer 

 Program E – Ledande nordlig region 

 Program F – Resor och transporter 
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De resurser och behov som respektive stadsdel/samlande by 
har, ska vara känt av alla kommunens verksamheter som agerar utifrån 
det. Det handlar om allt från planering av bostäder, infrastruktur, social 
service, mötesplatser till att boende blir sedda och bekräftade och har 
möjligheter att göra sin röst hörd. Det ger förutsättningar för trygghet och 
en hälsa på lika villkor. 

Nämnder och styrelser ska ta gemensamt ansvar och arbeta tillsammans 
med utvecklingen av respektive stadsdel/samlande by. Utvecklingsplaner 
som bygger på historia, nutid och framtid ska tas fram. Planerna bör ha 
ett hållbarhetsperspektiv och beakta såväl ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. För att följa utvecklingen i stadsdelen/samlande byn bör 
kommunala utvecklingsgrupper tydliggöras och fungera som en länk till 
stadsdelen/samlande byn.” 

 

Förutom att nämnder och styrelser och förvaltningar och bolag ska ”ta ett gemensamt 
ansvar och arbeta tillsammans” beskrivs också hur förhållningsättet gentemot medborgarna 
ska vara. 

 
”Trygghet och tillit ska skapas genom att alla ges möjlighet att delta och 
kunna påverka sin omgivning. Arbets- och förhållningssätt ska därför 
vara medskapande, respektfullt och inbjudande och utformas så att alla, 
även grupper som inte annars kommer till tals, kan delta. 
Det civila samhället och andra som är lokalt engagerade är en resurs som 
ska tas tillvara. Ju fler som är engagerade desto bättre blir sammanhållningen, 
gemenskapen och tryggheten ökar.” 

Det här är en text som beskriver principer för strategiområdet ”Alla tillsammans” i det långa 

perspektivet, men för att veta att man är på rätt väg så har kommunen också satt upp 

halvtidsmål. På sid 26 under samma strategiområde ”Alla tillsammans – bostadsområdet 

som grund för medskapande processer i samhällsbyggandet” kan man läsa följande 

punktlista under rubriken ” Det här ska kommunen arbeta för fram till 2020”. 

” • Utarbeta lokala utvecklingsplaner för stadsdelar/samlande byar där 
kommunens alla verksamheter deltar. Tydliggöra ansvar och struktur 
samt förmedla/återkoppla kunskap och erfarenheter av arbetet med 
dessa planer. 
• Ta hänsyn till socioekonomiska faktorer vid prioriteringar av resurser. 
• Använda nationell kunskap och erfarenhet om åtgärder för en jämlikare 
hälsa. Samarbeta med forskare för att hitta en ”Luleåmodell”. 
• Stödja och utveckla samarbetet med det civila samhället i respektive 
stadsdel/samlande by och andra viktiga aktörer för området. 
• Utveckla arbetet med samhällsinformation, kommunal service och former 
för dialog med medborgarna i respektive stadsdel/samlande by. 
• Nyttja kommunala lokaler bättre genom att medborgarna kan använda 
dem under tider då de inte används. Minst en samlingslokal ska 
vara tillgänglig för medborgarna i varje stadsdel/samlande by” 
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Vad man kan utläsa av texten så är Luleå kommuns definition av utvecklingsplaner ett 

redskap, ett strategiskt verktyg för att uppnå det övergripande målet för program A, som i 

sin tur är en del av strategi för nå Vision Luleå 2050.  

Det övergripande målet för program A – Alla jämlika är att Luleåborna är jämställda, har 

jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Vidare 

menar man att bostadsområdet/byn ska vara grunden för medskapande processer i 

samhällsbyggandet. Utvecklingsplanen blir då arenan för denna interaktion. 

I dokumentet ”Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland” (bilaga 3) som 

nyligen antagits av kommunfullmäktige sammanfattas bakgrunden till utvecklingsplaner och 

dess koppling till översiktsplanen så här:  

” Riktningarna och programmen till Vision Luleå 2050 är kommunens 

översiktsplan. Programmens grundläggande idé är att samhällsutvecklingen ska 

ske med ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta 

samordnat för att så långt som möjligt styra samhället för en ekologisk, social 

och ekonomisk hållbar utveckling. För att gå från ord till handling ska 

utvecklingsplaner tas fram. Dessa ska bygga på historia, nutid och framtid och 

tas fram i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer.” (s.5) 

 

4.1.2 Beskrivning av utvecklingsplaner internt i organisationen 

I dokumentet ”Struktur för utvecklingsplaner” (bilaga 1 ) som är ett internt styrdokument för 

vad planerna ska innehålla och hur de ska tas fram, beskrivs utvecklingsplaner så här: 

” Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i 

programmen till Vision Luleå 2050 på lokal nivå. De ska visa vilka prioriteringar 

som behövs i varje stadsdel/samlande by/stadsnära by för att Luleå som helhet 

ska närma sig en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.” 

”En utvecklingsplan är mittemellan den övergripande nivån i programmen och 

verksamhetsplaneringen och ska därför förhålla sig till båda dessa nivåer. En 

utvecklingsplan ska göra innehållet i programmen till Vision Luleå 2050 

tydligare för stadsdelar samt de samlande och stadsnära byarna. Programmens 

områdesrekommendationer är utgångspunkten till utvecklingsplanerna. En 

utvecklingsplan ska också vara vägledande för användningen av mark och 

vatten. Det innebär att varje ny utvecklingsplan ersätter en 

områdesrekommendation.  

En utvecklingsplan kan hantera alla typer av samhällsfrågor från integration till 

bostadsbyggande. Utvecklingsplanerna behöver dock inte hantera alla frågor 

eller samma frågor. De ska ta hand om de frågor som är viktigast för den 

specifika stadsdelen eller byn. Utvecklingsplanerna ska vid behov motsvara en 

fördjupad översiktsplan (byar) alternativt ett detaljplaneprogram (stadsdelar). 
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Den gemensamma nämnaren är att behoven ska ses utifrån ett 

helhetsperspektiv och arbetet ska följa en given process. 

På lång sikt ska samtliga stadsdelar samt de samlande och stadsnära byarna ha 

utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna för de samlande byarna ska beskriva 

förhållandet till de övriga byarna i sitt respektive upptagningsområde. 

Eftersom programmen till Vision Luleå 2050 är en del av kommunens 

översiktsplan blir utvecklingsplanerna en del av översiktsplanen när den ses 

över och revideras vilket sker minst vart fjärde år.”  

 

4.2 Hållbar stadsdel (Håsta) - ett verktyg för att göra hållbarhetsbedömningar 

Processen med programarbetet för ”Vision Luleå 2050” ledde fram till nya frågor. Hur 

bedömer man ett bostadsområdes hållbarhet utifrån programmens principer? Det behöver 

man veta för att kunna ta fram en utvecklingsplan för området. År 2012 ansökte Luleå 

kommun och fick statliga medel för ett projekt kallat ”Håsta – Hållbar stadsdel i Luleå” 

(Projektrapport 2013) Projektet gick ut på att utveckla ett verktyg för att bedöma en 

stadsdel eller bostadsområdes hållbarhet. Det genomfördes av stadsbyggnadskontorets 

avdelning för strategisk planering i samarbete med Luleå tekniska universitet. Frågorna man 

ställde sig var: 

 Hur kan vi bedöma stadsdelarna i Luleå i förhållande till Vision Luleå 2050´s 

beskrivning av hållbarhet? 

 Hur kan vi se vad som behöver prioriteras för att nå programmens långsiktiga 

inriktning för stadsdelarna? 

Projektet resulterade i ett verktyg som möjliggör en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

bedömning av hur hållbara Luleå kommuns stadsdelar är vid bedömningstillfället. I 

projektets slutrapport kan man läsa följande i kapitel 3 – Måluppfyllelse, under rubriken 

”Utveckla verktyg för att kunna bedöma riktningen på stadsdelarnas hållbarhetsutveckling”. 

” Projektet har haft som huvudsakligt mål att utveckla ett eller flera verktyg för 
att bedöma riktningen på stadsdelarnas hållbarhet.  
Vi anser att Verktyget i stora drag uppfyller projektets mål att utveckla en 

praktiskt användbar metod för att bedöma stadsdelars hållbarhet idag i 

förhållande till Vision Luleå 2050 och de sex programmen. För att kunna 

bedöma och se i vilken riktning hållbarheten går behövs flera bedömningar 

med längre mellanrum. Utvecklingsplanerna för stadsdelar och vissa byar 

kommer att tas fram successivt och i detta arbete kommer nulägen att tas 

fram. När dessa planer ska följas upp är det lämpligt att använda Verktyget för 

en ny bedömning och då kan riktningen på hållbarhetsutvecklingen tas fram. 

När alla sex program följs upp vart fjärde år är en del av redovisningen att ta 

med vilka bedömningar som har gjorts och vad de har visat.” (s. 6) 
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Verktyget Håsta – Hållbar stadsdel, har kompletterats med Håby - Hållbar by och ligger till 

grund för att ta fram uppdragsbeskrivningar för alla utvecklingsplaner framöver. Det är först 

efter att ha gjort den första hållbarhetsbedömningen man kan göra analysen över vad som 

behöver förbättras för att bostadsområdet / byn ska utvecklas åt ett mer hållbart håll. 

 

4.3 Struktur för utvecklingsplaner 

Dokumentet ”Struktur för utvecklingsplaner” (bilaga 1) är ett internt styrdokument som 

beskrivs vad en utvecklingsplan är, dess syfte och vad planen ska innehålla. Där finns också 

beskrivet hur arbetsprocessen för att ta fram en utvecklingsplan ska gå till. Vad en 

utvecklingsplan är och dess syfte finns att läsa under (4.1.2). Vad utvecklingsplanerna ska 

innehålla sammanfattas så här:  

” Utvecklingsplanerna ska innehålla: 

 Rekommendationer för områdets utveckling 

 Förutsättningar, intressen och utvecklingsbehov 

o Området 

o Barn och Unga 

o Mötesplatser 

o Demokrati 

o Speciella värden 

o Arbete, hälsa och trygghet 

o Bostäder 

o Resor 

o Energi och klimat 

o Näringsliv 

o Service 

o Kvalitet och teknik 

 Genomförande, ansvar och konsekvenser 

 Förhållande till program och planer” 

 

4.3.1 Arbetsprocessen för en utvecklingsplan 

I det interna styrdokumenten ” Struktur för utvecklingsplaner” (bilaga 1 ) beskrivs 

arbetsprocessen för att ta fram utvecklingsplaner.  

”Arbetet ska ske med tre parallella processer genom fyra olika skeden, se följande 

illustration: 
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Bild: 4.3 Planprocess för utvecklingsplan översikt (Luleå kommun Struktur för 

utvecklingsplaner, bilaga 1) 

Planprocessens övergripande syfte är att konkretisera programmen till Vision Luleå 2050 på 

lokal nivå samt att identifiera rätt behov och rätt åtgärder för stadsdelen eller byn. 

Dialogprocessens syfte är att informera, att samla in kunskap och erfarenhet samt att 

förankra förslaget.  

Bedömningsprocessens syfte är att integrera och balansera hållbarhetsdelarna, ta fram väl 

underbyggda förslag och tydligt visa konsekvenserna av olika alternativ.  

De tre processerna ska löpa genom ett beredningsarbete i fyra faser: 

Inledande studie innefattar en avgränsning och prioritering av vilka frågor som ska hanteras i 

utvecklingsplanen. Avgränsningen ger i sin tur en bild av hur organisationen ska se ut, vilket 

innebär att den slutliga organisationen beslutas en bit in i arbetet. En första dialog ska också 

göras kring tolkningen av uppdraget. Den inledande studien resulterar i en 

uppdragsbeskrivning som förankras i kommunchefens ledningsgrupp och i 

kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott.  

Formulering av förslag är den fas där förslaget ska växa fram, värderas och analyseras med 

stöd av ett brett dialogförfarande.  

Granskningstid med remiss och utställning är den fas där förslaget ska kompletteras och 

revideras. Förutom själva planen ska det finnas dokumentation av hur dialogen har skett och 

hållbarhetsbedömningar gjorts. Allmänheten ska ges möjlighet att granska och lämna 

synpunkter.  

Antagande/implementering/uppföljning är den fas där utvecklingsplanen med sina 

beskrivningar av dialog och bedömningsprocesserna beslutas och lyfts in i programmen till 

Vision Luleå 2050, genomförs och följs upp.” 
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Planprocess 

I ett annat internt fristående dokument under namnet ”Planprocessen” (bilaga 2) beskrivs 

arbetsprocessen för att ta fram utvecklingsplaner mer ingående, se nedanstående bild. För 

en större och tydligare bild där man kan läsa all text, se bilaga 2. 

 

Bild: 4.4 Planprocess för utvecklingsplaner detaljerat (bilaga 2). 

Som tidigare beskrivits så ska arbetet ske med tre parallella processer genom fyra olika 

beslutsskeden. Fas 1 – Inledning, Fas 2 – Formulering, Fas 3 – Granskning, Fas 4 – Beslut, 

implementering och uppföljning. Om man följer den blå processen- planprocessen, och 

skriver ut den i matrisform, så ser den ur så här: 

Tabell: 4.2 Planprocessen skriven i matrisform. 

Beslutsskede Processteg Kommentar 

Fas 1.1 Direktiv, förslag  

Fas 1.2 Utredning och 
avgränsningar 

Förhållandet till Programmens principer och att göra 

till 2020 utreds. Tar fram underlag och fakta som 

granskas. Avgränsning för arbetet 

(tid/ämne/geografiskt) utreds. 

Fas 1.3 Beskrivning av 
uppdraget 

Dokument som ger ramar och råd för uppdraget. 
Redovisar avgränsning i tid, ämne eller geografiskt 
område. Innehåller en sammanfattning av den tidiga 
dialogen med berörda aktörer och ett motiverat 
ställningstagande om betydande påverkan eller inte. 
Visar också hur arbetet ska organiseras i styrgrupp, 



36 
 

ledning, arbetsgrupp, referenser etc. Uppdraget fastställs 
politiskt 
 

Fas 2.1 Formulering av 
förslaget 

 

Fas 2.2 Förslag till plan med 
plan för uppföljning 

Förslag till dokument klart för remiss mm. 

Innehåller även förslag till revideringar i program, 

områdesbeskrivningar/utvecklingsplaner 

Fas 3.1 Kompletterande 
utredningar 

 

Fas 3.2 Reviderat förslag till 
plan med plan för 
uppföljning 

Beslutspaketet innehåller: Förslag till plan inklusive plan 
för uppföljning av både planens innehåll och 
konsekvenser samt beskrivning av arbetet och resultatet 
av dialog och bedömning. Dessutom finns förslag till 
revidering av program och områdesbeskrivningar eller 
utvecklingsplaner. 

Fas 4.1 Antagandeprocess  

Fas 4.2 Implementerings-  
process 

 

Fas 4.3 Uppföljningsprocess  

 

Tabell: 4.3 Dialogprocessen för Fas 1 och 2 skriven i matrisform. 

Beslutsskede Processteg Kommentar 

Fas 1.1 Identifiera 
målgrupper 

Kartlägg intressenter. Vilka myndigheter, aktörer och 
stora verksamheter har angränsande uppdrag? Vad finns 
i Programmen kring dialog? Verktyg: Frågor för bättre 
dialog. Intressentkarta 

Fas 1.2 Tidigt samråd med 
berörda aktörer 
(Professionell 
dialog) 

Tidig information och dialog med berörda aktörer och 
myndigheter för att komplettera underlag och fakta samt 
för att samråda om betydande påverkan 

Fas 1.3 Stöd för 
kommunikation 

Ger stöd för fortsatt arbete med dialog. Viktiga 
målgrupper, medier och metoder är utvalda 

Fas 2.1 Samråd med 
berörda aktörer 

Fortsatt samråd med berörda aktörer och myndigheter 
för att få synpunkter och förslag till planen 

Fas 2.2 Öppen bred 
konsultation 

Dialog genomförs med viktiga målgrupper 

Fas 2.3 Beskrivning av 
dialog 

Beskrivning av genomfört arbete och resultat, dvs hur 
synpunkter och förslag har behandlats 

 

Tabell: 4.4 Bedömningprocessen för Fas 1 och 2 skriven i matrisform. 

Beslutsskede Processteg Kommentar 

Fas 1.1 Förhållande till 
andra och annat, 
omvärld och 
invärld. 

Hur förhåller sig förslaget till omvärld och invärld? Ta 
fram synergier och konflikter som kan påverka arbetet 
och resultatet. Vad finns i Vision Luleå 2050, Riktningarna 
och Programmen som kan påverka 
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Fas 1.2 Värdera fakta. 
Bedöm helhet och 
det kritiska i 
förhållande till 
hållbarhet 

Värdera och komplettera underlag och fakta. Vilka 

frågor är mest berörda och vilka är kritiska för 

hållbarhet? Frågor från programmen används. Gör 

HåSta eller HåBy inför utvecklingsplan. Finns det 

risk för betydande påverkan på miljö eller 

människa? Verktyg: Frågor för hållbarhet samt 

HåSta och HåBy Bedöm om betydande 

miljöpåverkan kan antas enligt miljöbalken. 

Verktyg: Råd om betydande miljöpåverkan 

Fas 1.3 Stöd för 
bedömning 

Ger stöd för bedömningsarbetet och beskrivning av 
konsekvenser. Hur ska hållbarhet integreras? Viktiga 
bedömningsgrunder är utvalda, de representerar det 
"mest berörda och känsligaste". Troliga synergier och 
konflikter beskrivs. 

Fas 2.1 Värdera förslag, 
visa konflikter och 
effekter, utveckla 
alternativ. Ta fram 
åtgärder, 
anpassning och 
uppföljning 

Kontinuerligt under arbetet med förslaget används 
bedömningsgrunderna för att testa olika alternativ. 
Effekter förutses och värderas. Konsekvenser beskrivs 
och förslag på åtgärder samt anpassning arbetas fram. 
Förslag på uppföljning av konsekvenser tas fram 

Fas 2.2 Beskrivning av 
bedömningsarbete 
och konsekvenser 

Beskrivning av genomfört bedömningsarbete. Både 
positiva och negativa konsekvenser av förslaget samt 
åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna 
redovisas. 

 

I båda dessa dokument ”Planprocess” (bilaga 2) och ”Struktur för utvecklingsplaner” (bilaga 

1) beskrivs arbetssättet för att ta fram utvecklingsplaner som en process, medan i den 

nyligen beslutade uppdragsbeskrivningen (bilaga 3) beskrivs arbetet som ett projekt.  

4.3.2 Organisation för framtagande av utvecklingsplan 

I dokumentet ”Struktur för utvecklingsplaner” (bilaga 1) beskrivs hur arbetet med att ta fram 

utvecklingsplaner ska organiseras. En del befattningar har dock bytt namn efter en 

omorganisation i kommunen. De nya namnen kursivt inom parentes:  

” Organisationen ska identifieras under arbetets inledande studie så att den blir 

relevant i förhållande till de frågor som visar sig vara viktigast för den specifika 

stadsdelen eller byn. Den slutliga organisationen beskrivs i och förankras 

genom uppdragsbeskrivningen. I organisationen bör dock följande delar ingå:” 

Uppdragsgivare och politisk styrgrupp: Kommunstyrelsen 
Projektägare: Kommunchef (Kommundirektör) 
Styrgrupp: Kommunchefens ledningsgrupp (Kommundirektörens 
ledningsgrupp) 
Samordnande förvaltning (projektledare). 
En kommunövergripande projektgrupp. 
Politisk remissinstans (berörda nämnder). 

 
Processtöd: Översiktsplanesamordnaren (SBK). (Samhällsutvecklingskontoret) 
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4.3.3 Intervju med Lena Bengtén  

Luleå 2015-05-19  

Intervju med Lena Bengtén, strateg på Luleå kommuns samhällsutvecklingskontor. 

Om ”Hållbar stadsdel (Håsta)” - ett verktyg för att göra hållbarhetsbedömningar (4.2). 

- Anledningen till att vi tog fram verktyget var att programmen måste ner på 

stadsdelsnivå. För att kunna göra det måste vi först kunna bedöma hållbarhet utifrån 

programmens principer. Identifiera vad det finns för brister/möjligheter i varje 

stadsdel och samlande by, så att vi har någonting att utgå ifrån när vi ska gå vidare 

och ta fram utvecklingsplaner. 

- Vi tittade på en del andra certifieringssystem men de handlade mest om att bygga 

hus - rent tekniskt. Det fanns inte mycket om social hållbarhet till exempel. Det fanns 

en del som hade med grannskapet också, men problemen med dem var att de 

kommer från England och USA och var präglade av deras regler och inte anpassade 

efter svenska förhållanden. Certifieringssystemen kan kanske fungera bra för 

byggnader, men vi behövde helheten och kopplingen till programmen - till våra mål. 

Därför gjorde vi ett eget verktyg. Vi har utgått från Svenska och lokala förhållanden.  

Om arbetsprocessen för att ta fram utvecklingsplaner (4.3.1) 

- Eftersom utvecklingsplanerna ska kunna motsvara en fördjupad översiktsplan eller 

ett detaljplaneprogram och vara delar av översiktsplanen, var vi tvungna att hitta en 

struktur när vi tar fram dem som omhändertar lagstiftningens krav. Det som står i 

plan- och bygglagen (PBL) vad det gäller samråd, utställning, revidering och 

aktualisering, de begreppen ska gälla för hela paketet, riktningar, program och 

utvecklingsplaner för att utgöra en översiktsplan. Det gäller att inte falla i 

formaliseringsdiket.  

- Begreppen tydliggörs i de tre parallella processerna – dialog-, plan- och 

bedömningsprocessen som finns beskrivet i dokumentet ”Struktur för 

utvecklingsplaner”. Dialogprocessen ska tillgodose PBL och bedömningsprocessen 

tillgodoser miljöbalkens krav.  

- Anledningen till att vi inte gör alla utvecklingsplaner på en gång är att vi inte klarar av 

den arbetsmängden helt enkelt. Prioriteringen är gjord utifrån den kännedom vi 

redan har om området. Vad det gäller Råneå ska dess funktion som ”samlande by” 

prioriteras. Vad det gäller Hertsön så är det, det sociala.  

Om varför man valt att ta fram utvecklingsplanerna som projekt (4.3.2) 

- Framtagandet av en utvecklingsplan är ett projekt som bedrivs med bestämd 

process. När utvecklingsplanen är klar, så ska arbetet finnas i den ”vanliga” 

verksamheten (som kan vara en process).  

Om verksamhetsplaner och andra planer i relation till utvecklingsplanen 

- Alla nämnder kan ta sina egna dokument och bära in dem i utvecklingsplanen men 

med eget ansvar. Det ska handla om deras egen verksamhet som de själva ansvarar 
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för. En nämnd kan inte ta beslut för någon annan nämnd. Vi kan också anta 

förvaltningsövergripande dokument som exempelvis; grön, vit och blå plan. 

Dokumentstrukturen visar hierarkin; Vision, riktningar, program, utvecklingsplaner 

och planer.  

Om samhällsutvecklingskontorets (SUTK):s roll 

- Samhällsutvecklingskontoret roll är att hålla koll på programmen – se helheten. Det 

är till oss man rapporterar om man i sin verksamhet hittar något som är övergripande 

eller påverkar på lång sikt eller om man har förslag på ändringar, då ska det med i 

revideringsarbetet med programmen. Det är vi på SUKT som ansvarar för 

revideringsarbetet. 

- Vi tar också emot målkonflikter och stora komplexa problem. Vi kan föreslå en 

förstudie, kalla vilka som ska med. Förstudien kan sluta i ett uppdrag osv.  

- För att det ska fungera med programmen, utvecklingsplanerna, revideringen osv. är 

kommunikation jätte viktigt! 

 

4.4 Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild: 4.5 Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland. 

 

 

 

 

 

Dokumentet ”Uppdragsbeskrivning för 

utvecklingsplan Råneå med omland” 

(bilaga 3) är klart och har nyss klubbats 

av Luleå kommunfullmäktige. Vi 

befinner oss alltså vid Fas 1.3 i plan-, 

dialog-, och bedömningsprocessen 

(Bild: 4.3) Arbetet med den inledande 

studien, att ta fram 

uppdragsbeskrivningen och göra den 

första hållbarhetsanalysen, har letts av 

Jan Unga, Tillväxtkontoret, Maria 

Strömgren och Barbro Müller, 

Samhällsutvecklingskontoret.  
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4.4.1 Intervju med Jan Unga 

Luleå 2015-05-18 

Intervju med Jan Unga, landsbygdsutvecklare på Luleå kommuns tillväxtkontor.  

Jan Unga ledde det inledande arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningen för 

utvecklingsplan Råneå med omland. Ansvaret delade han med Maria Strömgren och Barbro 

Muller från samhällsutvecklingskontoret som gjorde sammanställningen. Alla förvaltningar 

bjöds in att vara med och ta fram underlaget, man gjorde en hållbarhetsbedömning med 

hjälp av Håsta/Håby verktyget. Två möten blev det, det första den 10 december och sedan 

ett kompletterande den 15 januari. Alla var inbjudna och fick komma med sina inspel.  

Jan avslutade det sista mötet med att fråga de andra hur de föreställde sig att verkligheten 

skulle komma att se ut i Råneå med omland år 2020? Han upplevde att de svar han fick 

tydde på att alla fortfarande befann sig i sina egna förvaltningsrör.  

- Kanske att någon möjligen såg en liten förändring som rörde den egna förvaltningen 

men det var inte så att man delade en gemensam vision för Råneå. Det var och är en 

stor brist, anser Jan.  

- Det är viktigt att visionen/målbilden för orten delas och är gemensam för alla 

inblandade, medborgare, politiker och tjänstemän. Det är väl visionen som ska fram i 

en utvecklingsplan.   

Som landsbygdsutvecklare var Jan också med i programarbetet för ”Vision Luleå 2050”. 

Syftet att göra Råneå till nod - samlandande by, var och är att Råneå centralort servar sitt 

omland, berättar Jan.  

- Därför är det viktigt att i utvecklingsplanen beskriva hur Råneå som centralort stärker 

byarna runt omkring men också hur omlandet stärker Råneå. Utvecklingsplanen 

borde därför kompletteras med kända besöksmål som Meldersteins herrgård och 

Råneå älvdal. 

Syftet med utvecklingsplaner som Jan ser det, är att strukturera och samla kommunens 

resurser för att bidra till utveckling, tillväxt och ökad livskvalitet för människorna i området. 

Det är viktigt med en helhetssyn och samverkan över förvaltningsgränserna.  

- Det vore önskvärt om arbetet med utvecklingsplaner ledde till en ökad samklang från 

förvaltningarnas sida i förhållande till medborgarna, säger Jan. Att man innan man 

fattar ett beslut i någon fråga som påverkar medborgarna i ett område, i det här 

fallet Råneå med omland, att man då har ”förpratat” med varandra över 

förvaltningsgränserna och gett möjlighet att komma med värdefulla synpunkter, och 

skapat förståelse för varandra, så att man möter medborgarna mer samordnat.  

Jag frågar Jan om varför man valde att genomföra arbetet med att ta fram utvecklingsplanen 

i projektarbetsform? Han svarar att det beslutet är taget på en annan nivå där inte han är 

inblandad. Direktivet kommer från samhällsutvecklingskontoret. Men han gissar att man 

valde projektarbetsformen för att det är så man har jobbat tidigare.  
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Jag frågade om förutsättningarna för att arbetet med utvecklingsplaner ska bli 

framgångsrikt? Jan betonar två saker. Engagemang och verkstad.  

- Det är viktigt att visa det händer saker. Redan under planens framtagande måste det 

bli verkstad. Det är jätte viktigt för trovärdigheten. Men det viktigaste av allt det är 

engagemang. Utan engagemang händer ingenting.  

Jan säger att det fortfarande finns frågetecken kring hur vissa frågor ska hanteras och vad 

som ska med och inte med i planen.   

- Hur hanterar vi andra planer inom projektet som tex. grön-, blå- och vit-plan. Eller 

övergripande frågor som jämställdhet, äldrestrategin eller skolstruktur frågor? Hur 

gör vi när det plötsligt dyker upp en fråga som berör området? Hur hanterar vi det? 

Jag skulle önska att vi då sa att – här finns en grupp som arbetar med 

utvecklingsplanen för Råneå, involvera dem.  

Jan lyfter också kommunikation som en central fråga. Han nämner geodata och GIS - hur ska 

det användas? 

Som landsbygdsutvecklare har Jan kommit i kontakt med begreppet lokala utvecklingsplaner 

i flera olika sammanhang. Jag bad honom hjälpa mig att bena ut begreppen och förstå vad 

som skiljer dem åt. Tabell: 4.1 tidigare i rapporten åskådliggör skillnaderna. 

Den mest betydande skillnaden mellan dessa tre former av utvecklingsplaner är 

huvudmannen. Samebyn och byaföreningen är med och samfinansierar projektet. De äger 

mark eller nyttjanderätt på mark. De har ett tydligt eget ansvarar. När Luleå kommun är 

huvudman och har ansvaret – då förväntar sig folk saker och ting, säger Jan.  

- Därför är tid – i den kommunala kvarnen en avgörande faktorn. Det måste hända 

någonting. Annars förlorar utvecklingsplanen sin trovärdighet.  
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4.4.2 Organisation för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland 

I den nyligen beslutade uppdragsbeskrivningen för framtagande av utvecklingsplan Råneå 
med omland finns organisationen för uppdraget beskriven enligt nedan.  
 
 
 Uppdragsgivare/projektägare: Kommunstyrelsen/Kommun-direktören 
 Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp 
 Projektledare: Utses av Samhällsutvecklingskontorets chef 
 Projektgrupp: projektledare och delprojektledare 

 

Delprojekt 1 
Bostäder, GC-vägar, energi, klimat och resurser, bredband. 
Delprojektledare: Stadsbyggnadsförvaltningen 
Arbetsgrupp: Stadsbyggnadsförvaltningen, Lulebo, Tillväxtkontoret 
 
Delprojekt 2 
Hälsa, arbete och trygghet - levnadsvillkor för barn, unga och vuxna, 
arrangemang/evenemang, Medborgarkontoret, biblioteket, mötesplatser. 
Delprojektledare: Barn- och utbildningsförvaltningen 
Arbetsgrupp: Barn- och utbildningsförvaltning, Socialförvaltning, Fritidsförvaltning, 
Kulturförvaltning, Arbetsmarknadsförvaltning, Kommunikationskontoret 
 
Delprojekt 3 
Utveckling Råneå älvdal, särskilda utvecklingsområden, beskrivning och definition av Råneås 
omland med byar inklusive företags- och infrastruktur. 
Delprojektledare: Tillväxtkontoret 
Arbetsgrupp: Tillväxtkontoret, Fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltingen, Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
 

Processtöd 
Vid upplägg och framtagandet av utvecklingsplan ska dokumentet ”Struktur för 
utvecklingsplaner” följas. 

Tidsramar 
Utvecklingsplanen ska tas fram och ställas ut under mars-april 2016 för att antas i 
fullmäktige i augusti 2016. 

Resursramar 
Varje förvaltning/bolag säkrar personell resurs. Arbetet sker inom befintliga ramar. 

 

(Ur bilaga 3, uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland) 
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5. Analys 

I den här delen av rapporten prövas två olika arbetsformers möjligheter att bidra till 

måluppfyllelse i enlighet med översiktsplanen mål och intentioner. Scenariot är att ta fram 

en utvecklingsplan för Råneå med omland. Studien fokuserar på delprojekt 1 

1. I det första avsnittet undersöks den beslutade projektarbetsformen möjligheter 

2. I det andra avsnittet prövas en teoretisk modell av ett processorienterat arbetssätt 

3. I det tredje avsnittet görs en jämförande analys med avseende på resursanvändning 

och kvalité  

 

5.1 Projekt för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland 

Den beslutade organisationen i (4.4.2) kan också beskrivas med en bild. Längst upp 

uppdragsgivare/projektägare - blå ruta. Organisationen för själva projektet- gula rutor. De 

små grå (och färgade) rutorna under respektive arbetsgrupp finns inte med i 

uppdragsbeskrivningen för projektorganisationen. De symboliserar förvaltningsinterna 

arbetsgrupper och förklaras utförligare längre fram i materialet. 

 

 

Kommunstyrelsen

/ Kommundirektören

Styrgrupp

Direktörens ledningsgrupp

Projektledare

Utses av 

Samhällsutvecklingskontoret

Delprojekt 3 

Delprojektledare

Tillväxtkontoret

Arbetsgrupp 

Tillväxtkontoret

Fritidsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltn.

Miljö- och byggnadsförvaltn

Delprojekt 2

Delprojektledare

Barn och Utbildningsförv.

Arbetsgrupp 

Barn och Utbildningdförv.

Socialförvaltningen

Fritidsförvaltningen

Kulturförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltn.

Kommunikationskontoret

Delprojekt 1

Delprojektledare

Stadsbyggnadsförv

Arbetsgrupp 

Stasbyggnadsförv.

Lulebo

Tillväxtkontoret

 

 

  

Bild: 5.1 Projekt organisation för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland. 
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Enligt uppdragsbeskrivningen har man riggat för en traditionell projektorganisation. 

Delprojektens arbetsgrupper består av personer från flera olika förvaltningar. Det är rimligt 

att tänka sig att det även sker ett arbete i form av mer eller mindre formella arbetsgrupper 

på respektive förvaltning/ bolag. Projektarbetet måste hämta näring och förankras i den 

egna organisationen. De små rutorna under respektive delprojekts arbetsgrupp symbolisera 

projektets förankringsyta på förvaltningsnivå. Den blå, gröna och gula förvaltningsrutan i 

delprojekt ett, får sin förklaring i följande exempel. 

 

5.1.1 Projektets förankringsyta på förvaltningsnivå 

I uppdragsbeskrivningen för utvecklingsplan Råneå med omland (bilaga 3), kan man i 

inledningen läsa om syftet med utvecklingsplaner. 

” Riktningarna och programmen till Vision Luleå 2050 är kommunens 

översiktsplan. Programmens grundläggande idé är att samhällsutvecklingen ska 

ske med ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta 

samordnat för att så långt som möjligt styra samhället för en ekologisk, social 

och ekonomisk hållbar utveckling. För att gå från ord till handling ska 

utvecklingsplaner tas fram. Dessa ska bygga på historia, nutid och framtid och 

tas fram i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer.” (s.5) 

Med tanke på intentionen i texten om ökad samverkan i ett helhetsperspektiv, samt att 

utvecklingsplanerna kommer att ligga till grund för prioritering i den egna organisationen, är 

det av intresse att titta på hur arbetet med att ta fram dessa planer förankras på 

förvaltnings/bolags nivå. Man kan schematiskt beskriva förankringsytan i delprojekt ett, med 

följande bild.  

Projektet att ta fram ”Utvecklingsplan Råneå med omland” har tre delprojekt (bilaga 3). 

1. Bostäder, GC-vägar, energi, klimat och resurser, bredband 

2. Hälsa, arbete, trygghet - levnadsvillkor för barn och unga, unga vuxna, 

arrangemang/evenemang, Medborgarkontoret, biblioteket, mötesplatser 

3. Utveckling Råneå älvdal, särskilda utvecklingsområden, beskrivning och definition av 

Råneås omland med byar inklusive företags- och infrastruktur. 

Vi tittar närmare på delprojekt ett och dess förankringsnivåer: 

 Uppdragsgivare/projektägare: Kommunstyrelsen/Kommundirektören (utanför 

bilden) 

 Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp, projektledaren adjungerad (utanför 

bilden) 

 Projektgrupp: Projektledaren och tre delprojektledare  

 Arbetsgrupp: Delprojektledaren, Person A - Stadsbyggnadsförvaltningen, Person B - 

Lulebo, Person C - Tillväxtkontoret 

 Förvaltning: Arbetsgrupper på förvaltningsnivå rörande delprojektets 

utvecklingsområden  
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
 

Bild: 5.2 Delprojekt 1 / Förvaltningsyta = Förvaltningsinterna arbetsgrupper / nivå 4. 

 

Bilden illustrerar förankringsytan på förvaltningsnivå mellan projektet och de medverkande 

förvaltningarna/bolagen i respektive delprojekt. Delprojekt 1 tydliggörs i färg, de två övriga i 

grått. Interna arbetsgrupper i respektive förvaltning/bolag, i delprojekt ett, får här 

symboliseras av var sin färgad linje. Den blå linjen är stadsbyggnadsförvaltningens 

arbetsgrupp/grupper. Den gröna linjen är Luleåbos arbetsgrupp/grupper och den gula linjen 

tillväxtkontorets arbetsgrupp/grupper. De fyra orangea linjerna som utgår från delprojekt ett 

utgör vart och ett de olika utvecklingsområden som delprojekt ett har att hantera. Bostäder 

en linje, GC-vägar en annan, energi och klimat en tredje, och bredband en fjärde linje. För 

varje gång en unik orange linje korsar en blå, grön eller gul linje diskuterar man just det 

ämnet på just den förvaltningen/bolaget.  

Man kan också åskådliggöra de tre arbetsgrupperna på förvaltningsnivå i en matris. Person 

A, B och C är de personer från respektive förvaltning/bolag som ingår i arbetsgruppen för 

delprojekt ett och har därmed en nyckelroll i förankringsarbetet och 

informationsöverföringen mellan den egna organisationen och projektet. De fungerar som 

interna arbetsgruppsledare för delprojekt ett inom sina respektive förvaltningar/bolag. 

 

Tabell: 5.1 Förvaltningsinterna arbetsgrupper i delprojekt ett, åskådliggjord som en matris. 

Förvaltning/Bolag/ 
Person som ingår i 
delprojekt ett 

Ansvarsområde  
Bostäder 

Ansvarsområde 
GC-vägar 

Ansvarsområde 
Energi / klimat 

Ansvarsområde 
Bredband 

Utvecklingsplan

Råneå 

Delprojekt 1
Bostäder, GC-vägar

energi, klimat

bredband

Delprojekt 2
Hälsa

Arbete, trygghet

levnadsvilkor för barn och unga

Unga vuxna

Delprojekt 3
Utveckling av Råneå älvdal

särskilda utvecklingsområden

företag, infrastruktur

Projektledare

Delprojektledare 

1
Arbetsgrupp 

3 förvaltningar

Arbetsgrupper 

respetive 
förvaltning

Delprojektledare

2
Arbetsgrupp 

6 förvaltningar

Arbetsgrupper

respektive 
förvaltning

Delprojektledare

3
Arbetsgrupp 

4 förvaltningar

Arbetsgrupper

respektive 
förvaltning

Förvaltning 

Projektorganisation 

Projektgrupp 
Arbetsgrupp 
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Stadsbyggnads- 
förvaltningen 
Person A     

Person A pratar 
bostäder på sin 
förvaltning 

Person A pratar 
GC-vägar på sin 
förvaltning 

Person A pratar 
energi/klimat på 
sin förvaltning 

Person A pratar 
bredband på sin 
förvaltning 

Luleåbo 
Person B 
                     

Person B pratar 
bostäder på sin 
förvaltning 

Person B pratar 
GC-vägar på sin 
förvaltning 

Person B pratar 
energi/klimat på 
sin förvaltning 

Person B pratar 
bredband på sin 
förvaltning 

Tillväxtkontoret 
Person C 
                      

Person C pratar 
bostäder på sin 
förvaltning 

Person C pratar 
GC-vägar på sin 
förvaltning 

Person B pratar 
energi/klimat på 
sin förvaltning 

Person C pratar 
bredband på sin 
förvaltning 

 

5.1.2 Förankringsnivåer i linjeorganisationen 

Det man kommer fram till i arbetsgrupperna, oavsett om det sker på förvaltningsnivån eller i 

en projektgrupp, så måste det förankras åt två håll. Både internt i den egna organisationen 

och i beslutsstrukturen för själva projektet. Förutom att förankra projektarbetets förslag i 

förvaltningarna och bolagen, så behöver förankringsarbetet även kunna gå åt motsatt håll. 

Det kan inträffa saker ute i organisationerna som behöver fångas upp och föras in i projektet 

under arbetets gång. En sådan sak kan vara att en facknämnd tar ett beslut som berör någon 

projektarbetsgrupps område. Informationen om det måste då komma projektarbetsgruppen 

till del, så att beslutet kan omhändertas och implementeras i det fortsatta arbetet. Frågor 

rör sig hela tiden fram och tillbaka mellan projektorganisation och linjeorganisation. 

Så här ser beslutshierarkin för en facknämnd se ut. Givet att delprojektledaren inte ingår i 

förvaltningschefens ledningsgrupp, samt att besluten ska varandra ända upp i nämnden.   

 

 

 

Bild: 5.3 Linjeorganisation där projektledare hämtas ur linjen. 

I det här exemplet befinner sig delprojektledaren för projektet, hierarkiskt under sin 

avdelningschef i den linjeorganisation där han/hon vanligtvis arbetar. Det betyder att hen 

måste bli särskilt inbjuden till ledningsgruppens möten för att där kunna ge och ta emot 

information kring de frågor i projektarbetet som berör förvaltningen. Det är via 

förvaltningschefens ledningsgrupp som information om projektet når avdelningscheferna.  

Nämnd

Förvaltningschef

Ledningsgrupp

Avdelningschef

Delprojektledare

Arbetsgrupp

förvaltning

Avdelningschef

Delprojektledare

Arbetsgrupp

förvaltning

Avdelningschef

Delprojektledare

Arbetsgrupp

förvaltning
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Bild: 5.4 Beslutshierarki/förankringsnivåer i linjeorganisationen åskådliggjord som en trappa. 

När man skapar ett projekt för att utföra en viss uppgift så lösgör man medarbetare från 

linjeorganisationen för arbeta i projektet under projektorganisationens ledning. Därmed har 

man en parallell organisation i kommunen om än temporär. Kommunikationen mellan 

projektet och förvaltningarna sker via projektets styrgrupp till lika kommundirektörens 

ledningsgrupp, där förvaltningscheferna ingår. Förvaltningscheferna ansvarar sedan för att 

sprida informationen vidare i sina respektive linjeorganisationer. Även om en av 

delprojektledarna arbetar på en förvaltning så är det ingen garanti att information från 

projektet når linjeorganisationen den vägen.  

 

5.1.3 Kommunikation mellan projektet och linjeorganisationen 

Projektgruppen är en temporär organisation vid sidan av linjeorganisationen som bara finns 

till under den tid det tar att utföra den uppgift den har blivit tillsatt att göra (3.4.3). 

Kommunikationen mellan projektgruppen och linjeorganisationen sker via projektets 

styrgrupp som i det här fallet är kommundirektörens ledningsgrupp. I kommundirektörens 

ledningsgrupp samlas alla förvaltningschefer. Förvaltningscheferna ansvarar sedan för att 

föra informationen vidare i sina respektive förvaltningar och i förekommande fall även till de 

politiska facknämnderna och tillbaka igen. 

Arbetsgrupp

förvaltning

Delprojektledare

Avdelningschef

Förvaltningschef

Ledningsgrupp

Facknämnd



48 
 

 

 

Bild: 5.5 Kommunikationen mellan projektet och linjeorganisationen.   

Den här bilden visar att det formellt bara är en kommunikationskanal mellan projektgruppen 

och linjeorganisationen och att den går via kommundirektörens ledningsgrupp. Den visar 

också att förvaltningschefen har en central roll i informationsöverföringen från projektet till 

förvaltningen och den politiska facknämnden. 

 

5.1.4 Förankringsnivåer inom delprojekt ett 

Eftersom syftet med utvecklingsplanen är att konkretisera intentionerna i programmen till 

Vision 2050, och bryta ned dem på lokal nivå genom en ökad samverkan i ett 

helhetsperspektiv, utgår jag från att själva arbetet med att ta fram utvecklingsplanen inte 

bara sker genom direktiv uppifrån och ned inom ramen för en hierarkisk projektorganisation. 

Det som ska göras är ju till stora delar ett bedömnings-, och förankringsarbete. Förankringen 

kan därför inte bara ske via kommundirektörens ledningsgrupp, utan det måste också ske ett 

visst förankringsarbete i kontaktytan mellan projektet och berörda förvaltningar (5.1.1). Så 

här ser beslutstrappan ut inom delprojekt 1.  

Längst ned i förankrings-, beslutshierarkin är förvaltningsnivån och de människor som där 

blir involverade i arbetet. Sen kommer tre nivåer som utgör själva projektorganisationen. 

Delprojektets arbetsgrupp som leds av delprojektledaren, projektgruppen som leds av 

projektledare och styrgruppen som leds av kommundirektören. Längst upp är 

Kommundirektörens 

ledningsgrupp

(Förvaltningschefen)

Förvaltnigschefens

ledningsgrupp

(Avdelningschefer) 

Nämndordförande

Politisk facknämnd

(Förvaltningschefen)

Projektledare 
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uppdragsgivaren/projektägaren, kommunstyrelsen. Totalt blir det fem nivåer som materialet 

ska förankras på innan ett färdigt förslag kan läggs fram till kommunfullmäktige. 

 

 

Bild: 5.6 Beslutshierarki delprojekt ett. 

I arbetsgruppen för delprojekt ett (andra steget i trappan) ingår det två förvaltningar och ett 

bolag. Arbetsgruppen leds av en delprojektledare. De förvaltningsinterna arbetsgrupperna 

längst ner i hierarkin (jämför bild 5.1.1) träffar aldrig motsvarande arbetsgrupper i de andra 

förvaltningarna/bolaget för att diskutera de gemensamma frågorna inom ramen för 

delprojektet. Det är endast en person från varje förvaltning respektive bolag som bär med 

sig sin förvaltning, bolags kompetens in i projektarbetet. I den bästa av världar tar också den 

personen med sig den förvaltningsövergripande diskussionen från arbetsgruppen för 

delprojektet, tillbaka hem till sin förvaltning igen.   

Projektgruppen (tredje steget i trappan) utgörs av de tre delprojektledarna samt 

projektledaren som leder och ansvarar för projektet inför styrgruppen. I projektgruppen ska 

resultaten och diskussionerna från de tre delprojekten knytas samman till en helhet. 

Projektledaren återkopplar kontinuerligt till styrgruppen och tar med sig direktiv därifrån. I 

den bästa av världar tar delprojektledarna med sig helhetsperspektivet och diskussionen 

från projektgruppen tillbaka till sina respektive delprojektarbetsgrupper så att deltagarna 

där kan ta hem det till sina respektive förvaltningar och bolag för återkoppling och 

förankring i de förvaltningsinterna arbetsgrupperna. 

Varför jag skriver ”I den bästa av världar” är för att kravet på leverans i en hieratisk 

organisation alltid kommer uppifrån, i det här fallet från projektledningen. Du ska leverera 

uppåt. Det finns inget uttalat krav på att de erfarenheter, den nya kunskap medarbetarna 

förvärvat av att vara med i ett projektarbete, att det förmedlas från den enskilda 

projektmedarbetaren tillbaka till den linjeorganisation han eller hon kommer ifrån, om hen 

inte blir särskilt ombedd att göra det. Däremot hämtar medarbetaren kunskap och 

erfarenheter från sin förvaltning in i projektarbetet. Resultatet av projektet levereras sedan i 

form av en färdig och fastställd utvecklingsplan som hamnar på förvaltningschefens bord.   

 

 

Förvaltningsintern 
arbetsgrupp

Arbetsgruppsledare

Arbetsgrupp

Delprojektledaren 

3 arbetsgruppsledare

Projektgrupp
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Projektledaren 
adjungerad

Kommunstyrelsen

Föredragande
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5.1.5 Helhetsperspektivet 

Överallt där hållbar stadsutveckling beskrivs i den teorin, betonar man vikten av 

helhetsperspektiv, så också i Luleå kommuns planer och program. I uppdragsbeskrivning för 

utvecklingsplan Råneå med omland (bilaga 3) kan man läsa följande: 

” Riktningarna och programmen till Vision Luleå 2050 är kommunens 

översiktsplan. Programmens grundläggande idé är att samhällsutvecklingen ska 

ske med ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta 

samordnat för att så långt som möjligt styra samhället för en ekologisk, social 

och ekonomisk hållbar utveckling. För att gå från ord till handling ska 

utvecklingsplaner tas fram. Dessa ska bygga på historia, nutid och framtid och 

tas fram i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer.” (s.5) 

Hur går det då med helhetsperspektivet? Så här ser projektorganisationen ut för projektet: 

framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland. Den röda ringen innefattar 

projektgruppen. Den blå ringen arbetsgruppen för delprojekt 1. 

 

 

 

Bild: 5.7 Projektorganisation för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland 
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Projektledare: Utses av samhällsutvecklingskontorets chef 

Delprojekt 1: Bostäder, GC-vägar, energi, klimat och resurser, bredband. 
Delprojektledare: Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Delprojekt 2: Hälsa, arbete och trygghet - levnadsvillkor för barn, unga och vuxna, 
arrangemang/evenemang, Medborgarkontoret, biblioteket, mötesplatser. 
Delprojektledare: Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delprojekt 3: Utveckling Råneå älvdal, särskilda utvecklingsområden, beskrivning och 
definition av Råneås omland med byar inklusive företags- och infrastruktur. 
Delprojektledare: Tillväxtkontoret 
 
I arbetsgruppen för delprojekt 1 (den blå ringen) diskuterar man bostäder, GC-vägar, energi, 
klimat och resurser och bredband. Arbetsgruppen leds av en delprojektledare från 
stadsbyggnadsförvaltningen. De medverkande förvaltningarna/bolagen i arbetsgruppen är; 
stadsbyggnadsförvaltningen, Lulebo och tillväxtförvaltningen. Projektgruppen (den röda 
ringen) utgörs av de tre delprojektledarna och projektledaren för hela projektet. Det är först 
där i projektgruppen man har möjlighet att få ett helhetsperspektiv på arbetet. Det är där 
arbetet från de tre delprojekten knyts samman till en gemensam utvecklingsplan för Råneå 
med omland.  
 
Frågan är: När diskuterar man Råneås skolstuktur på arbetsmarknadsförvaltningen, eller 
gång och cykelvägar i Råneå på fritidsförvaltningen? Varför är Luleå lokaltrafik, eller Luleå 
renhållning över huvud taget inte med i diskussioner? I alla fall inte i det här skedet. Vem 
ansvarar för att medborgardialogerna sker med ett helhetsperspektiv? Så att medborgarna 
för dialog med en kommun, inte ett flertal förvaltningar. Skulle man kunna arbeta på ett 
annat sätt så att fler får del av och tar ansvar för helheten, utan att öka kostnaderna eller 
tumma på kvalitén?  
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5.2 Process framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland 

I arbetsbeskrivningen för utvecklingsplaner, dokumentet ”Struktur för utvecklingsplaner” 

beskrivs arbetsprocessen för att ta fram utvecklingsplaner (4.3.1). Det är en process i fyra 

faser; 1 inledning, 2 formulering, 3 granskning, 4 beslut, implementering, uppföljning. 

Huvudprocessen innefattar tre parallella delprocesser; dialogprocessen, planprocessen och 

bedömningsprocessen.  

 
Bild: 5.8 Beskrivning av arbetsprocessen för utvecklingsplaner. (Luleå kommun, Struktur för 

utvecklingsplaner bilaga 1) 

 

Vad bilden tydligt visar är att man här planerar för ett processorienterat arbetssätt. 

Kommunen befinner oss just nu vid det inledande skedet av Fas 2: Formulering av förslag till 

”Utvecklingsplan Råneå med omland”. Inledningen har just avslutats och resulterat i en 

beskrivning av uppdraget (4.4 Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan... ) 

Utvecklingsplanen flyter fram 

Man kan förställa sig att utvecklingsplanen är den flödesenhet som förädlas genom 

planprocessen (3.5.2). Under resans gång ska den förtätas med nedbruten och relevant 

information från ”Program till Vision Luleå 2050”, och andra övergripande planer och 

program som berör området. Nya inspel såväl utanför som inom den kommunala 

organisationen ska värderas inom ramen för planarbetet och bedömas om det ska med i 

båten eller ej. Materialet ska analyseras och bedömas både med stöd av lagstiftning och ett 

brett dialogförfarande.   
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5.2.1 Processen för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland.  

I uppdragsbeskrivningen för utvecklingsplan Råneå med omland har man beslutat att arbetet 

ska organiseras som ett projekt (4.3.2). Det skulle också kunna utföras i linjen i form av att 

processorienterat arbetssätt som skär genom alla förvaltningar och bolag. Då skulle arbetet 

kunna se ut så här: 

 Uppdragsgivare (Kund): Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 
 Processägare: Samhällsutvecklingskontoret 

Processledare: Utses av Samhällsutvecklingskontorets chef 
  

Process 1: Ta fram utvecklingsplan för: Bostäder, GC-vägar, energi, klimat och resurser, 
bredband. 
Arbetsgrupp: Fritt för varje förvaltning/bolag att delta 
 
Process 2: Ta fram utvecklingsplan för: Hälsa, arbete och trygghet - levnadsvillkor för barn, 
unga och vuxna, arrangemang/evenemang, Medborgarkontoret, biblioteket, mötesplatser. 
Arbetsgrupp: Fritt för varje förvaltning/bolag att delta 
 
Process 3: Ta fram utvecklingsplan för: Utveckling Råneå älvdal, särskilda 
utvecklingsområden, beskrivning och definition av Råneås omland med byar inklusive 
företags- och infrastruktur. 
Arbetsgrupp: Fritt för varje förvaltning/bolag att delta 
 

 

 

 

 

 

 

Bild: 5.9 Processen för framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland. 

Processledaren leder tre parallella processer. Inför varje processmöte får alla förvaltningar 

och bolag information om vad mötet ska behandla och erbjudande om att delta. Arbetet 

med frågorna sker direkt i linjeorganisationerna och förankras i linjen mellan 

processmötena. Förankringen blir tydligast och starkast om förvaltningarna och bolagen 

representeras av personer med utvecklingsansvar från respektive förvaltning/bolags 

Processledare BUF Soc Fritid Kultur
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ledningsgrupp. När ansvaret för att ta fram utvecklingsplanerna ligger på 

förvaltningarna/bolagens ledningsnivå, är det närmare till både facknämnd och 

kommundirektörens ledningsgrupp. Kommunikationen mellan dessa instanser, 

processledaren, nämnden och kommundirektörens ledningsgrupp blir smidigare om den når 

förvaltningarna och bolagens ledningsgrupper fortlöpande under processarbetets gång. 

 

5.2.2 Kommunikationen mellan processarbetsgruppen och linjeorganisationen 

 

 

 

 

Bild: 5.10 Kommunikation mellan processarbetsgruppen och linjeorganisationen. 

Processarbetsgrupper består av processledaren och deltagare från förvaltningarna. I det här 

exemplet är förvaltningens representant i processgruppen en person som också har ansvar 

för förvaltningens utvecklingsfrågor. Den personen ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp 

och informerar fortlöpande ledningsgruppen om vad som händer i processarbetet. Som 

utvecklingsansvarig har den personen också god överblick över vad som är aktuellt i den 

egna förvaltningen och kan bära med sig den kunskapen in i processarbetet.  

Förvaltningschefen som i sin tur är en del av kommundirektörens ledningsgrupp, ansvarar 

både för kommunikationen mellan förvaltningen och direktörens ledningsgrupp och mellan 
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förvaltningen och den politiska facknämnden. Dessutom pågår det ett regelbundet 

informationsflöde mellan processägaren och kommundirektörens ledningsgrupp.  

 

5.2.3 Förankringen i linjeorganisationen i exemplet med processorienterat 

arbetssätt. 

 

 

 

Om deltagaren i processarbetsgruppen ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp som i 

exemplet med utvecklingsansvarig, blir förankringstrappan i linjen minimal. Via 

förvaltningschefens ledningsgrupp når processarbetsgruppen alla avdelningschefer i 

linjeorganisationen. Det arbete som ska göras på förvaltningen för processens räkning, kan 

prioriteras och fördelas via avdelningscheferna vidare ut i linjen. 

 

5.3 Analys med avseende på resursanvändning och kvalité  

Arbetsformerna finns beskrivna i teoriavsnitten (3.4) (3.5). De kvalitéer jag analyserar 

arbetsformerna mot är hämtade från de direktiv och förväntningar på arbetet som finns 

beskrivet i kommunens program till Vision Luleå 2050 samt struktur för utvecklingsplaner 

(bilaga 1). När jag tittar på varje resurs/kvalitet för sig tar jag upp både positiva (+) och 

negativa (-) aspekter för respektive arbetsform. De positiva (+) aspekterna för varje 

resurs/kvalitet förs sedan in i en sammanfattande och jämförande tabell. 

 

Tid 

 Projekt  Process 

+ Korta beslutsvägar internt i projektet - Ordinarie beslutsvägar via nämnderna tar 
längre tid 

- Långa beslutsvägar om det även ska 
förankras i nämnderna 

+ Mer tid till förankring internt och externt 
eftersom man jobbar i linjen 

- Tiden är begränsad vilket kan ha negativ 
påverkan på dialog och förankring   

- Tiden är begränsad vilket kan ha negativ 
påverkan på dialog och förankring   

 

Avdelningar i 
förvaltningen

Förvaltningschef

Ledningsgrupp

Utvecklingsansv.

Facknämnd

Bild: 5.11 Processgruppens förankring i linjeorganisationen i exemplet med 

processorienterat arbetssätt. 
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Personella resurser 

 Projekt  Process 

+ Identifierat vilka, några få som ska göra 
jobbet 

+ Utvecklingsansvarig tar hem och 
ledningsgruppen fördelar arbetet i linjen 

- Personer som lösgörs i linjen ska ersättas + Behövs inga ersättare 

- Om projektgruppen inte får tid till sitt 
förfogande. Risk för dubbelarbete 

+ En representant från varje förvaltning/bolag 
som har helheten 

 

Kostnad 

 Projekt  Process 

- Ingen avsatt budget. Allt sker inom ram + Ingen avsatt budget. Allt sker inom ram 

- Personal som arbetar i projektet kan behöva 
ersättas. 

+ Ingen extra kostnad. Arbetet prioriteras i 
linjen 

- Kan behövas en extern projektledare   

 

5.3.1 Sammanfattning av (+) resursanvändning  

Resursanvändning Projekt Process Kommentar 

Tid + + + Projekt: om tiden är prioriterad 
+ Process: om förankringen är prioriterad 

Personella resurser + + + + + Projekt: Projektgruppen gör jobbet 
+ Process: Jobbet görs i linjen 
+ Process: Varje förvaltning/bolag ser helheten. 
+ Process: Behövs inga ersättare 

Kostnad  + + + Process: Arbete sker inom rambudgeten 
+ Process: Arbetet prioriteras i linjen 

 

Planprocessen 

 Projekt  Process 

- Begränsad grupp. Risk att man missar helhet + Alla förvaltningar/ bolag ges möjlighet att 
delta och bidrar till helheten. 

  +  Alla förvaltningar/bolag ser helheten och tar 
hem till sina respektive ledningsgrupper 

  + Arbetet prioriteras i linjeorganisationen 

 

Dialogprocessen 

 Projekt  Process 

- Begränsad grupp. Risk att man missar någon 
målgrupp, eller aktuell fråga 

+ Alla förvaltningar/ bolag deltar och vet vilka 
fokusgrupper de har 

  + Alla förvaltningar/ bolag vet vilka frågor som 
är heta inom sina respektive områden 

  + Helhetsperspektiv och samordning i möte 
med medborgarna 
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Bedömningsprocessen 

 Projekt  Process 

- Begränsad grupp. Risk att man missar något. + Alla förvaltningar/ bolag deltar med sina 
respektive kompetensområden 

-  Gruppen kan behöva utökas med ytterligare 
kompetens.  

+ Alla förvaltningar/bolag bidrar till ökat 
helhetsperspektiv.  

  + Närmare till de politiska facknämnderna 

 

5.3.2 Sammanfattning av (+) plan-, dialog- och bedömningsprocessen 

Kvalitet Projekt Process Kommentar 

Planprocessen  + + + + Process: Alla förvaltningar/bolag deltar 
+ Process: Helhetsperspektiv 
+ Process: Arbetet prioriteras i linjen 

Dialogprocessen  + + + + Process: Alla förvaltningar/bolag deltar 
+ Process: Upp med alla frågor på bordet 
+ Process: Helhetsperspektiv och samordning 

Bedömningsprocessen  + + + + Process: Alla förvaltningar/bolag deltar 
+ Process: Fler kompetenser som bidrar 
+ Process: Närmare till politiken 

 

Förankring internt 

 Projekt  Process 

- Liten begränsad grupp ser helheten + Alla förvaltningar/bolags processdeltagare 
ser helheten och tar hem till sina respektive 
ledningsgrupper  

- Projektgruppen arbetar under egen 
organisation.  

+ Förankras i linjen via förvaltningar och 
bolags ledningsgrupper. 

+ Förankras via projektets styrgrupp, 
kommunstyrelsen och sen vidare ner i 
förvaltningarna. 

+ Närmare till politisk facknämnd 

 

Förankring externt 

 Projekt  Process 

- Liten begränsad grupp ser helheten + Alla förvaltningar/bolag har möjlighet att ta 
del av och kommunicera helheten. 

+ Förankras via projektets styrgrupp och 
kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen finns 
alla politiska partier representerade 

+ Alla förvaltningar och bolag har möjlighet 
att förankra hos sina respektive 
facknämnder, kunder och intressenter 

  + Möjlighet till helhetsperspektiv och 
samordning över förvaltningsgränserna i 
möte med medborgarna 
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Politisk förankring 

 Projekt  Process 

+ Förankras via projektets styrgrupp och 
kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen finns 
alla politiska partier representerade 

+ Förankras via projektets styrgrupp och 
kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen finns 
alla politiska partier representerade 

+ Förankras via projektets styrgrupp och 
kommunstyrelsen. Nära den politiska 
makten. 

+ Förankras via projektets styrgrupp och 
kommunstyrelsen. Nära den politiska 
makten. 

  + Närmare till politisk facknämnd 

 

5.3.3 Sammanfattning av (+) förankring 

Kvalitet Projekt Process Kommentar 

Förankring internt + + + + Projekt: Förankras via D:styrgrupp* och KS 
Process: Alla förvalt/bolag deltar, ser helheten  
Process: Förvaltningar/bolag förankrar i linjen 
Process: Närmare politiska facknämnder 

Förankring externt + + + + Projekt: Förankras via D:styrgrupp och KS 
Process: Alla förvalt/bolag deltar, ser helheten 
Process: Förvalt/bolag förankrar med ”kunder” 
Process: Helhetsperspektiv och samordning 

Politisk förankring + + + + +  Projekt: Förankras via KS där alla partier deltar 
Projekt: Förankras via KS politiskt maktcenter 
Process: Förankras via KS där alla partier deltar 
Process: Förankras via KS politiskt maktcenter 
Process: Närmare till politisk facknämnd 

                   * D:styrgrupp = Kommundirektörens styrgrupp 

Delaktighet internt 

 Projekt  Process 

- Projektgruppen och delprojektgrupperna 
arbetar under egen organisation. 

+ Alla förvaltningar/bolag blir erbjudna att 
delta i processen 

- Endast projektgruppen ser och kan bedöma 
helheten under arbetets gång 

+ Alla förvaltningar/bolag har möjlighet att ta 
del av helheten. Arbetet sker i linjen 

- Medarbetarna har endast ansvar att 
leverera uppåt i en hierarkisk organisation 

+ Arbetet prioriteras och fördelas i linjen 

 

Delaktighet externt 

 Projekt  Process 

- Projektgruppen och delprojektgrupperna 
arbetar under egen organisation. 

+ Alla förvaltningar/bolag har möjlighet att ta 
del av helheten. Arbetet sker i linjen.  

+ Inom ramen för projektet har 
projektgruppen och arbetsgrupperna 
möjlighet att ordna träffar med 
medborgargrupper och externa aktörer 

+ Dialoger kan samordnas med 
förvaltningarna/bolagens egna 
medborgardialoger eller träffar med externa 
aktörer 
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  + Alla förvaltningar/bolag deltar i processen. 
Arbetet sker i linjen, vilket ger en större 
extern kontaktyta 

 

Engagemang internt 

 Projekt  Process 

- Projektgruppen och delprojektgrupperna 
arbetar under egen organisation   

+ Alla förvaltningar/bolag blir erbjudna att 
delta i processen och ta del av helheten. 
Möjligheten till engagemang ökar. 

    

 

Engagemang externt 

 Projekt  Process 

- Projektgruppen och delprojektgrupperna 
arbetar under egen organisation 

+ Alla förvaltningar/bolag erbjuds delta i 
processen och ta del av helheten. Om 
internt engagemang uppstår ökar 
möjligheten att skapa engagemang externt 

+ Inom ramen för projektet har 
projektgruppen och arbetsgrupperna 
möjlighet att ordna träffar med 
medborgargrupper och externa aktörer 

+ Alla förvaltningar/bolag deltar i processen. 
Arbetet sker i linjen, vilket ger en större 
extern kontaktyta 

    

 

5.3.4 Sammanfattning av (+) Delaktighet och engagemang 

Kvalitet Projekt Process Kommentar 

Delaktighet internt  + + + Process: Alla förv/bolag deltar i processen  
Process: Alla förv/bolag tar del av helheten 
Process: Arbetet prioriteras och fördelas i linjen 

Delaktighet externt + + + + Projekt: Möjlighet att ordna externa träffar 
Process: Alla förv/bolag tar del av helheten 
Process: Möjlighet till samordning med egen 
verksamhet 
Process: Större extern kontaktyta 

Engagemang internt  + Process: Alla förv/bolag deltar i processen 

Engagemang externt + + + Projekt: Möjlighet att ordna externa träffar 
Process: Alla förv/bolag erbjuds delta. Om 
internt engagemang uppstår ökar möjligheten 
att skapa engagemang externt 
Process: Större extern kontaktyta 
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Informationshämtning 

 Projekt  Process 

+ Tydlig styrning av projektledaren - Beroende av engagemang 

  + Alla förv/bolag erbjuds delta i processen 

    

 

Informationsspridning 

 Projekt  Process 

+ Tydlig styrning. Projektet äger frågan och 
gör sin egen kommunikationsplan 

- Förvaltningarna äger frågan. Det kan bli bra 
och det kan bli sämre. Framför allt kan det 
bli olika 

    

 

5.3.5 Sammanfattning av (+) Kommunikation 

Kvalitet Projekt Process Kommentar 

Informationshämtning + + Projekt: Tydlig styrning av projektledaren 
Process: Alla förv/bolag erbjuds delta 

Informationsspridning +  Projekt: Äger frågan. Egen kommunikationsplan 

    

 

Samverkan över förvaltningsgränser 

 Projekt  Process 

- Projektgruppen och arbetsgrupperna 
arbetar under egen organisation. Endast de 
utpekade samverkande förvaltningarna 
samverkar 

+ Alla förvaltningar/bolag erbjuds delta i 
processen och ta del av helheten. Möjlighet 
till samverkan finns men är beroende av 
engagemang 

- Delprojektgrupperna tar inte del av 
varandras arbete 

  

    

 

Kunskapsintegrering 

 Projekt  Process 

+ De utpekade samverkande förvaltningarna 
har möjlighet att integrera kunskap inom 
ramen för projektarbetet.  

+ Alla förvaltningar/bolag erbjuds delta i 
processen och ta del av helheten. Möjlighet 
till kunskapsintegrering finns. 

+ Inom ramen för projektet har 
projektgruppen och arbetsgrupperna 
möjlighet att bjuda in medborgargrupper 
och andra intressenter för dialog och 
ömsesidigt lärande  

+ Alla förvaltningar/bolag har möjlighet att 
bjuda in medborgargrupper och andra 
intressenter för dialog och ömsesidigt 
lärande 
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Lärande organisation 

 Projekt  Process 

- Projektgruppen och delprojektgrupperna 
arbetar under egen tillfällig organisation 

+ Alla förvaltningar/bolag erbjuds delta i 
processen och ta del av helheten. Möjlighet 
till lärande finns men är beroende av 
engagemang 

    

 

5.3.6 Sammanfattning av (+) samverkan, lärande 

Kvalitet Projekt Process Kommentar 

Samverkan över 
förvaltningsgränserna 

 + Process: Alla förv/bolag deltar i processen 

Kunskapsintegrering + + + + Projekt: Arbetet i projektet erbjuder kunskap 
Projekt: Möjlighet att bjuda in för ömsesidigt 
lärande finns 
Process: Processarbetet erbjuder kunskap 
Process: Möjlighet att bjuda in för ömsesidigt 
lärande finns 

Lärande organisation  + Process: Alla förv/bolag deltar i processen 

 

 

5.3.7 Summering av analysschema 

Sammanfattning av (+) Resursanvändning  

Resursanvändning Projekt Process 

Tid + + 

Personella resurser + + + + 

Kostnad  + + 

 

Sammanfattning av (+) Kvalitet 

Kvalitet Projekt Process 

Planprocessen  + + + 

Dialogprocessen  + + + 

Bedömningsprocessen  + + + 

Förankring internt + + + + 

Förankring externt + + + + 

Politisk förankring + + + + +  

Delaktighet internt  + + + 

Delaktighet externt + + + + 

Engagemang internt  + 

Engagemang externt + + + 
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Informationshämtning + + 

Informationsspridning +  

Samverkan över 
förvaltningsgränserna 

 + 

Kunskapsintegrering + + + + 

Lärande organisation  + 

 

 

6. Diskussion och slutsatser 

 

Syftet med examensarbetet har varit få en förståelse för hur en komplex samhällsplanering 

och samhällsbyggnad kan organiseras för att realiseras på bostadsområdesnivå, hur man går 

från vision till verkstad. Jag har avgränsat min studie till att följa arbetet för framtagandet av 

lokala utvecklingsplaner i Luleå kommun, närmare bestämt ”framtagande av utvecklingsplan 

Råneå med omland” i Luleå kommun med fokus på delprojekt 1. Det studien fokuserar på är 

intentionerna med arbetet och hur det kommer till utryck beroende på val av arbetssätt. 

Genom att studera den valda projektarbetsformen och spegla den mot en teoretisk modell 

av att göra motsvarande med ett processorienterat arbetssätt har jag gjort en jämförande 

analys med avseende på resursanvändning och kvalitet.  

Analysen är kopplad till sitt sammanhang. Det handlar om att ta fram en lokal 

utvecklingsplan, utifrån Luleå kommuns definition, syfte och mål för arbetet. Studien kan 

ändå anses allmängiltig eftersom det övergripande syftet med utvecklingsplaner är att 

närma sig en ekologiskt, socialt och ekonomisk hållbar utveckling, något som många 

kommuner, myndigheter och organisationer brottas med i dag.  

Min forskningsöversikt visar att det i det praktiska arbetet ofta är svårt att värdera de tre 

hållbarhetsaspekterna lika och att samla sig kring en helhetssyn som delas och förstås av 

alla. Vad som då föreskrivs är samverkan. Samverkan över förvaltningsgränser, mellan olika 

kommuner, mellan olika sektorer i samhället, mellan olika forskningsdiscipliner osv. 

Forskningen om samverkan inom offentlig sektor visar dock att det är få som lyckas realisera 

de löften som samverkan utlovar. Svårigheterna faller ofta tillbaka på formerna för 

samverkan, arbetsprocesserna och förmågan att integrera kunskap. Det är inom det 

området min studie har sin bäring.   

Det har varit intressant att studera ett konkret exempel på hur man kan förhålla sig till 

hållbar utveckling på lokal nivå. Upplägget och intentioner som medskapande arbetssätt, 

samverkan över förvaltningsgränser, samverkan med civilsamhället och samhällsutveckling 

ur ett helhetsperspektiv är bra. Vad jag har försökt göra är att gå ner på detaljnivå och 

undersöka om och i så fall hur, val av arbetssätt har betydelse för att uppfylla de mål man 

satt.  

Ja, är svaret på den första frågan. Val av arbetssätt har betydelse. Hur stor betydelse och 

vilken betydelse beror på en rad olika faktorer. Till exempel syfte och mål med arbetet, 
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tidplanen, ekonomiska förutsättningar, intressenter, kunder osv. Båda arbetssätten är bra i 

sig, beroende av vad man ska använda dem till. I mitt exempel ska de användas till att ta 

fram en utvecklingsplan för Råneå med omland. Då visar det sig, utifrån den teoretiska 

grunden och med de antaganden jag har gjort, att ett processorienterat arbetssätt fick fler 

pluspoäng.  

6.1 Förutsättningar och antaganden 

I min jämförelse har jag gjort ett antal antaganden. I fallet med projektarbetsformen har jag 

utgått ifrån att varken projektledaren eller någon av delprojektledarna återfinns i någon 

förvaltnings ledningsgrupp i linjeorganisationen. Vidare har jag utgått ifrån att det sker ett 

inflöde av information till arbetsgrupperna via de deltagande förvaltningarna och bolagen. I 

fallet med ett processorienterat arbetssätt för framtagande av utvecklingsplanen har jag 

utgått ifrån att ALLA förvaltningar och bolag blir inbjudna att delta.  

Jag har också utgått ifrån att förvaltningarna och bolagen deltar med personer som har 

utvecklingsansvar och ingår i sina respektive förvaltningars ledningsgrupper.  

I den valda projektarbetsformen har jag utgått ifrån ett troligt scenario. 

Uppdragsbeskrivningen med föreslagen organisation och arbetsmetod är antagen av 

kommunstyrelsen, men projektgruppen är i skrivande stund inte bemannad och modellen är 

inte testad. Min beskrivning av ett processorienterat arbetssätt är en teoretisk modell där 

jag har utgått ifrån ett idealt scenario där processarbetsgrupperna består av människor med 

utvecklingsansvar och ingår i förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper.  

De kvalitéer jag analyserar arbetssätten mot är hämtade från de direktiv och de 

förväntningar på arbetet som finns beskrivet i kommunens program till Vision Luleå 2050 

samt struktur för utvecklingsplaner. Jag har utgått från att ”kunden” det vill säga mottagaren 

av resultatet för arbetet, är medborgarna i Luleå kommun. Beställningen kommer via 

kommunfullmäktige. 

 

6.2 Slutsatser 

Åter till mina frågeställningar: 

 Vad är en utvecklingsplan och dess syfte? 

Luleå kommuns definition av lokal utvecklingsplan har sin grund i den nya 

översiktsplanen ”Program till Vision Luleå 2050”. Utvecklingsplanen är ett strategiskt 

verktyg i syfte att fördjupa och konkretisera översiktsplanens mål på 

bostadsområdesnivå, den ska också vara vägledande för användningen av mark och 

vatten (4.1). 

 

 Vilka underlag ligger till grund för att ta fram en utvecklingsplan? 

Plan och bygglagen, Miljöbalken, Program till Vision Luleå 2050, Struktur för 

utvecklingsplaner, Beskrivning av planprocessen, Håsta/Håby verktyget, 

Uppdragsbeskrivning för framtagande av utvecklingsplan (4.1), (4.2), (4.3) och (4.4). 
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 Hur förhåller sig ett projektorienterat- respektive ett processorienterat arbetssätt 

till antagna styrdokument?  

Den övergripande strukturen för att ta fram utvecklingsplaner är beskriven som en 

process i fyra faser. I beskrivningen av hur arbetet ska organiseras under Fas 2 - 

formulering av förslaget, beskrivs att arbetet ska genomföras i projektform. Jag har 

funnit det möjligt att kunna genomföra motsvarande arbete genom att välja ett 

processorienterat arbetssätt under huvudprocessens alla fyra faser. Den 

övergripande strukturen är förberedd för det, men det skulle krävas en förändring i 

beskrivningen av organisation i det interna styrdokumentet ”Struktur för 

utvecklingsplaner (4.3).  

 

 Varför valdes projektarbetsformen? 

Jag har inte något riktigt bra svar på det men utifrån de intervjuer jag har haft med 

tjänstemän i kommunen, kan jag ana tre möjliga skäl enligt följande: 

 

1. Det finns en projektmognad i organisationen som medför att nya 

verksamheter/aktiviteter som ska göras organiseras naturligt i projektform. 

Framtagande av en utvecklingsplan gör man bara en gång, vilket är ett av 

kriterierna då den valda projektarbetsformen kan vara lämplig.  Valet av 

projektarbetsformen blir kanske därför ”en ryggmärgsreflex” för en organisation 

som är van att arbeta så. Men när projektet är avslutat och utvecklingsplanen är 

antagen av fullmäktige ska arbetet med planen implementeras i ordinarie 

verksamhet – Fas 4. Arbetet med utvecklingsplaner ska alltså i förlängningen bli 

en naturlig del i ordinarie linjeverksamhet. Frågan är när blir framtagande av 

utvecklingsplaner en ordinarie linjeverksamhet?  I min studie har jag kommit fram 

till att man redan i detta läge hade kunnat välja det processorienterade 

arbetssättet På så sätt skulle arbetsprocessen för framtagande av 

utvecklingsplanen också blir sättet att utprova och implementera en ny 

arbetsmetod.  

 

2. Tiden kan också ha varit en avgörande faktor som talar för den valda 

projektarbetsformen. Om man aldrig har gjort det som ska göras förut och det 

viktigaste målet för arbetet är att det ska vara klart i tid har projektarbetsformen 

visat sig vara effektiv. Men om andra mål är lika viktiga som exempelvis 

resursutnyttjande och kvalitet, kan även ett processorienterat arbetssätt vara att 

föredra. Innan man skapar ett projekt bör man ställa sig några grundläggande 

frågor: Är det som ska göras unikt? Är det begränsat i tid? Är det begränsat i 

frågan om resurser (pengar och personal)?  Vad är syfte och mål? 

 

 

3. Flexibilitet – en möjlighet att pröva sig fram och vara fri att välja olika 

konstellationer och organisationsformer på vägen mot att arbetet med 

utvecklingsplaner slutligen implementeras i den ordinarie linjeverksamheten. Då 



65 
 

kan det tyckas passa bra med projektets begränsning i tid, och att ett avslutat 

projekt öppnar upp för något nytt. Men det finns ingenting som säger att man 

inte uppnår samma grad av flexibilitet vid valet av ett processorienterat 

arbetssätt. Det ökar snarare möjligheterna att prova sig fram. Processägaren styr 

och Processledaren utvecklar kontinuerligt processen. Arbetet prioriteras från 

kommundirektörens ledningsgrupp till förvaltningschefernas ledningsgrupper och 

vidare ut i linjen.  

 

 Hur skulle ett processorienterat arbetssätt kunna se ut? 

Beskrivning av det finns i (5.2). 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med de bägge arbetssätten med avseende 

på resursanvändning, tid och kvalitet?  

Jämförelsen mellan de bägge arbetsformerna utgår ifrån det exempel jag har valt att 

studera, framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland. De kvalitéer jag 

analyserar arbetsformerna mot är hämtade från de direktiv och förväntningar på 

arbetet som finns beskrivet i kommunens program till Vision Luleå 2050 samt 

struktur för utvecklingsplaner. Själva analysen och beskrivningen av hur jag gjort den 

finns att läsa i (5.3). Resultatet och sammanfattningen av analysschemat ser ut så 

här: 

 

Sammanfattning av (+) Resursanvändning  

Resursanvändning Projekt Process 

Tid + + 

Personella resurser + + + + 

Kostnad  + + 

 

Sammanfattning av (+) Kvalitet 

Kvalitet Projekt Process 

Planprocessen  + + + 

Dialogprocessen  + + + 

Bedömningsprocessen  + + + 

Förankring internt + + + + 

Förankring externt + + + + 

Politisk förankring + + + + +  

Delaktighet internt  + + + 

Delaktighet externt + + + + 

Engagemang internt  + 

Engagemang externt + + + 

Informationshämtning + + 

Informationsspridning +  
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Samverkan över 
förvaltningsgränserna 

 + 

Kunskapsintegrering + + + + 

Lärande organisation  + 
 

Anledningen till att ett processorienterat arbetssätt har fått så många pluspoäng, 

beror till stor del på de intentioner och mål som kommunen har satt upp för sitt 

arbete. Följande citat har jag hämtat ur program till Vision Luleå 2050 samt struktur 

för utvecklingsplaner och tagit med mig in i analysarbetet. ”Samhällsutvecklingen 

måste ske med ett helhetsperspektiv. Nämnder och styrelser ska ta ett gemensamt 

ansvar och arbeta tillsammans med utvecklingen i respektive stadsdel/samlande by. 

Kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta samordnat för att nå målen i program 

till Vision Luleå 2050. Dessutom vill vi driva ett medskapande arbetssätt. Kommunen 

ska stödja och utveckla samarbetet med det civila samhället i respektive 

stadsdel/samlande by och andra viktiga aktörer för området. Kommunen ska utveckla 

former för dialog med medborgarna.”  

 

6.3 Övriga frågor 

Analysen bygger på ett troligt scenario 
Studien är gjord med utgångspunkt från att Luleå kommun står i begrepp att påbörja arbetet 
med att ta fram lokala utvecklingsplaner. Uppdragsbeskrivningarna för Hertsön och Råneå 
med omland är antagna av kommunstyrelsen, men arbetet är inte påbörjat. Min analys av 
den beslutade projektarbetsmodellen vilar alltså på ett troligt scenario utifrån det jag har 
kunnat läsa mig till i uppdragsbeskrivningen och de intervjuer jag gjort med tjänstemän i 
kommunen, men den är inte testad. Det vore intressant att följa upp arbetet för att se hur 
verkligheten blir. 
 
Förankring och helhetsperspektiv 
I min teoretiska modell av ett processorienterat arbetssätt har jag utgått från ett idealt 
scenario där utvecklingsansvarige från alla förvaltningar och bolags ledningsgrupper deltar i 
processarbetsgrupperna. På så sätt förankras processen direkt i linjen. Det är också närmare 
till de politiska facknämnderna och möjligheten att se och kommunicera helhet ökar 
eftersom alla bjuds in att delta.  
 
Samverkan med civilsamhället 
I analysen för val av arbetsform har jag fokuserat på måluppfyllelsen och intentionerna som 
finns beskrivna, men de ligger å andra sidan till grund för uppfyllelsen av andra mål, till 
exempel helhetsperspektivet, som i sin tur är en förutsättning för nå det övergripande målet 
om en hållbar utveckling, det s.k. effektmålet. Jag har inte närmare studerat hur de olika 
arbetsformerna förhåller sig till kravet om samverkan med civilsamhället eller hur formerna 
för medborgardialoger kan utvecklas. Jag berör det väldigt kort i analysen av 
dialogprocessen i (5.3). Det vore också intressant att studera närmare.  
 
Former för medborgardialog 
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Vad som har kom fram vid mina intervjuer med Lena Bengtén och Jan Unga är behovet av att 

utveckla former för medborgardialog. Det faller inte inom ramen för den här studien men 

man kan ändå leka med tanken att förlägga medborgardialoger i den teoretiska modellen för 

processen framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland. 

I modellen blir ALLA förvaltningar och bolag inbjudna att delta i de tre parallella processer 

som ska leda fram till utvecklingsplanen. Samtliga förvaltningar/bolag får inbjudan/kallelse 

till processens arbetsgruppsmöten. Om processledaren i en kallelse informerar om planerna 

för en kommande medborgardialog, så får ALLA förvaltningar/bolag informationen och 

möjlighet att komma med inspel och synpunkter. I ett idealt scenario där det är 

förvaltningarna/ bolagens utvecklingsansvarige som är kontaktperson och deltar i 

processens arbetsgruppsmöten, känner den personen sin förvaltning väl och vet vad som är 

på gång och vilka frågor som eventuellt är heta inom förvaltningen. Den personen har då 

möjlighet/skyldighet att både spela in och ta emot information inför den planerade dialogen. 

Det både öppnar upp för en bättre samordning inför dialogtillfället och ger Råneåborna 

möjlighet att möta EN kommun. I stället för flera olika förvaltningar vid flera olika tillfällen.  

Vem är kunden? 
I teorin om processorienterat arbetssätt är det viktigt att man identifierar kunden eftersom 
ett processorienterat arbetssätt utgår från kundens behov. Vad av det vi gör är av värde för 
kunden? När man studerar fallet med framtagande av utvecklingsplaner kan man hitta flera 
potentiella kunder. Kollegor, närmaste chef, samhällutvecklingskontoret, 
kommundirektören, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, medborgarna i Råneå, 
medborgarna i Luleå, i Sverige, företagen, Kommande generationer? Vem är kunden? För 
vem/vilka gör vi det här? Och vad är det vi levererar – vad är beställningen? En process kan 
naturligtvis generera värde till fler än den primära kunden, men det är viktigt att veta vad 
man är satt att leverera och till vem. Det är först när man vet det som man egentligen har 
möjlighet att definiera processen, värdera den, förbättra den och jämföra arbetsformen mot 
en annan.   
 
I min studie har jag utgått från att kunden är medborgarna i Luleå kommun kanaliserade via 
Luleå kommunfullmäktige. Beställningen/ordern för utvecklingsplanen är det som går att 
utläsa av de i fullmäktige beslutade dokumenten som rör utvecklingsplaner. Processen 
kommer att se annorlunda ut om kunden är en annan. Även om man i båda fallen tar fram 
en utvecklingsplan för Råneå kommer utfallet att bli olika eftersom de värderas med olika 
måttstockar. Kunder har olika prioriteringar för vad de tycker är viktigast. 
 
Tidsaspekten 
Jag tror att tiden har varit en avgörande faktor vid val av projektarbetsformen för att ta fram 
utvecklingsplanen. Om så är fallet ska man kanske fråga sig, vem är kunden i det beslutet? 
Uppdragsbeskrivningen innehåller en tidsplan. Förslaget ska vara färdigt och ställas ut mars - 
april 2016. Det är med andra ord bråttom, och när det är bråttom ligger 
projektarbetsformen nära till hands, särskilt när man inte har någon organisationsstruktur i 
linjen för hur man ska arbeta med frågan. Men är det kunden – medborgarna i Luleå 
kommun som har prioriterat tidsfaktorn här eller skulle det för medborgarnas del lika gärna 
kunna vara klart ett halvår senare? Om tiden är det viktigaste målet riskerar andra mål att 
prioriteras ned. Det visar teoriavsnittet om projekt.  



68 
 

 
Projekt eller process? 
Om en organisation ska lösa en ny uppgift kan man välja att göra det inom ramen för 
befintlig organisation eller skapa ett projekt. Innan man väljer arbetssätt bör man prova det 
som ska göras mot tre parametrar:  
 

 Är det unikt - Ska det bara göras en gång? 

 Är det begränsat i tid? 

 Är det begränsat i resurser (pengar och personal)?  
 

Om man kan svara ja på alla tre frågor då är projektarbetsformen ett bra val (Antvik, S., & 
Sjöholm, H., 2014). Om det istället handlar om en ny verksamhet som planeras bli 
kontinuerlig då är det fullt möjligt att lösa uppgiften i linjen med ett processorienterat 
arbetssätt. 
 
 
I det exempel jag har valt att studera, framtagande av utvecklingsplan Råneå med omland, 
kan man välja det ena eller det andra arbetssättet beroende på vem man definierar som 
kund och vilka mål man väljer att prioritera. Så här har jag prövat uppgiften mot de tre 
projektparametrarna: 
 

 Är det unikt? Både ja och nej. Man kan tänka sig att uppgiften är unikt eftersom man 
bara tar fram utvecklingsplanen en gång, men sedan ska den bearbetas, följas upp 
och revideras. Inte bara en gång utan flera gånger. Man kan då tänka att 
framtagandet av utvecklingsplanen är början på en ny kontinuerlig verksamhet, 
introduktionen till ett nytt sätt att arbeta förvaltningsövergripande. Frågan är då inte 
om utan när det ska in i linjen?  

 Är det begränsat i tid? Både ja och nej här också. Väljer man att se framtagandet av 
utvecklingsplanen som en unik händelse som bara ska göras en gång och dessutom 
prioriteras leveranstiden högt. Då väljer man kanske projekt. Men man kan även här 
tänka att framtagandet av utvecklingsplanen är början på en ny kontinuerlig 
verksamhet. Om man dessutom definierar kunden som medborgarna i Luleå 
kommun, kan det hända att man prioriterar målen lite annorlunda och värderar 
andra kvalitéer/mål lite högre än att det ska vara klart på ett drygt halvår.  

 Är det begränsat i resurser? Nej, det finns ingen särskild budget avsatt. I båda fallen 
ska arbetet ske inom ram. I båda fallen ska ordinarie personal göra jobbet.  

 
Om man ville skulle man kunna välja ett processorienterat arbetssätt redan nu. Den 
övergripande organisationsstrukturen är förberedd för det. Samhällsutvecklingskontoret är 
på plats varifrån man kan hämta duktiga processledare. Arbetsprocessen för att ta fram 
utvecklingsplaner beskrivs som en process i fyra faser. Frågan är alltså inte om utan när 
arbetet ska in i linjen.  
 
  

  



69 
 

 

7. Referenser 

Antvik, S., & Sjöholm, H. (2014). Projekt : Ledning och metoder (3. uppl. ed.). Bromma: Antvik 

& Sjöholm.  

Bartley, K., & Ericson, M. (2014). Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell 

samsyn. Borås: Högskolan i Borås.  

Boverket. (2014a). Delegationen för hållbara städer. Hämtad från 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/delegationen-for-

hallbara-stader/  

Boverket. (2014b). Hållbara projekt ger... vägar ut ur stuprören? Hämtad från 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/delegationen-for-

hallbara-stader/aktuellt-om-hallbara-stader/vagar-ut-ur-stuproren/  

Boverket (2015a) PBL kunskapsbanken. Hämtad från  

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ 

Boverket. (2015b). Samarbete för ett bättre liv i staden! Hämtad från 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/plattform-for-hallbar-

stadsutveckling/  

Boverket. (2015c). Övergripande strategier : Nationell strategi för hållbar utveckling. PBL 

kunskapsbanken. Hämtad från http://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/teman/nationella-mal1/Overgripande-mal/  

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/delegationen-for-hallbara-stader/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/delegationen-for-hallbara-stader/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/delegationen-for-hallbara-stader/aktuellt-om-hallbara-stader/vagar-ut-ur-stuproren/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/delegationen-for-hallbara-stader/aktuellt-om-hallbara-stader/vagar-ut-ur-stuproren/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/plattform-for-hallbar-stadsutveckling/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/plattform-for-hallbar-stadsutveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/nationella-mal1/Overgripande-mal/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/nationella-mal1/Overgripande-mal/


70 
 

Delegationen för hållbara städer. (2012). Femton hinder för hållbar stadsutveckling. 

Stockholm: Delegationen för hållbara städer.  

Dicander-Alexandersson, M., Eriksson, L., & Wikström, J. (1998). Att lyckas med 

processledning (2 uppl.). Stockholm: Liber ekonomi.  

Europeiska Kommissionen. (2015). Europa 2020 – EU:S strategi för tillväxt. Hämtad från 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm  

Forsberg, B. (2007). Hållbarhetens lokala horisont [elektronisk resurs] : Forskning om 

kommunernas arbete med miljö och hållbar utveckling. Stockholm: Naturvårdsverket.  

From, L. (2011). Hållbar stadsutveckling: Forskningsöversikt. Stockholm: Formas.  

Glasare, G. & Eriksson, A-S. (2014) Översiktsplanen i praktiken. Stockholm: Sveriges     

Kommuner och Landssting. Hämtad från  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5355.pdf?issuusl=ignore 

Kärrsten, I. (2012). Lean: Motiv, initiativ, implementering och resultat. Stockholm: SKL-

Sveriges Kommuner och Landsting.  

Liker, J. K., Erkelius, L., & Hallberg, J. (2009). The Toyota way: Lean för världsklass [The 

Toyota way.]. Malmö: Liber.  

Lindgren, K. (2008). Den uthålliga staden: Ett sexårigt FoU-program : Kunskapsöversikt. 

Stockholm: Formas.  

Luleå kommun, S. (2015). Vision Luleå 2050. Hämtad från http://www.lulea.se/kommun--

politik/vision-lulea-2050.html  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5355.pdf?issuusl=ignore
http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050.html


71 
 

Luleå kommun. Samhällsutvecklingskontoret. (2013). Program ( Vision Luleå 2050). Hämtad 

från http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050/program.html  

Luleå kommun. Samhällsutvecklingskontoret. (2014a). Program A - alla jämlika (Vision Luleå 

2050). Hämtad från http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-

2050/program/program-a---alla-jamlika.html  

Luleå kommun. Samhällsutvecklingskontoret. (2014b). Utveckling av stadsdelar, byar och 

vattenområden (Vision Luleå 2050). Hämtad från http://www.lulea.se/kommun--

politik/vision-lulea-2050/program/utveckling-av-stadsdelar-byar-och-

vattenomraden.html  

Modig, N., & Åhlström, P. (2014). Detta är lean: Lösningen på effektivitetsparadoxen. 

Stockholm: Stockholm School of Economics SSE Institute for Research.  

Nilsson, U. (1998). Processer. Stockholm: SIS Forum.  

Runsten, P. (2011). Kollektiv förmåga : En avhandling om grupper och kunskapsintegration. 

(Diss.). Stockholm: Stockholm School of Economics.  

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. (2014a). Lean i kvalitetsarbetet. Hämtad från 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvalitetocheffekti

vitet/leanexempel.687.html  

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. (2011). Hållbar stadsutveckling. Stockholm: SKL.  

Sveriges Kommuner och Landsting. SKL. (2014b). Dals-Eds kommun och lean. Hämtad från 

http://iframe.sklblogg.se/medborgardialog/SKL-och-lean/index.html  

http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050/program.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050/program/program-a---alla-jamlika.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050/program/program-a---alla-jamlika.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050/program/utveckling-av-stadsdelar-byar-och-vattenomraden.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050/program/utveckling-av-stadsdelar-byar-och-vattenomraden.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050/program/utveckling-av-stadsdelar-byar-och-vattenomraden.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvalitetocheffektivitet/leanexempel.687.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvalitetocheffektivitet/leanexempel.687.html
http://iframe.sklblogg.se/medborgardialog/SKL-och-lean/index.html


72 
 

United Nations. (1992). Sustainable development. Agenda 21. United Nations Conference on 

Environment & Development, 3 - 14 June, 1992, Rio de Janeiro, Brazil.  

World Commission on Environment and Development. (1988). Vår gemensamma framtid: 

[rapport från] världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av 

GroHharlem Brundtland. Stockholm: Prisma : Tiden.  

 

Övriga dokument: 

HÅSTA (Hållbar stadsdel i Luleå) – Luleå kommun Slutrapport (2013- 10-25) 

(Intern rapport i Luleå kommun) 

  



73 
 

 

8. Bilagor 

 

Bilaga 1 Struktur för utvecklingsplaner – Luleå kommun 2014 

Bilaga 2 Planprocessen – Luleå kommun 2014 

Bilaga 3  Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland – Luleå kommun 

2015 

 

 

 



 

LULEÅ KOMMUN    Dnr 1 (5) 
    
 2014-06-18    
    

 

 

 

Struktur för utvecklingsplaner 

Riktningarna och programmen till Vision Luleå 2050 är kommunens översiktsplan. 

Programmens grundläggande idé är att samhällsutvecklingen måste ske med ett 

helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar ska arbeta samordnat för att vi ska 

kunna närma oss en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Dessutom 

vill vi driva ett medskapande arbetssätt och se till att vi har förmågan att gå från ord 

till handling. 

 

I översiktsplanen finns en del som heter ”Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar 

och vattenområden – områdesrekommendationer”. Områdesrekommendationerna 

behöver vidareutvecklas samt konkretiseras och vi ska göra detta genom att ta fram 

utvecklingsplaner.  

 

Vad är en utvecklingsplan? 
En utvecklingsplan är mittemellan den övergripande nivån i programmen 

och verksamhetsplaneringen och ska därför förhålla sig till båda dessa 

nivåer. En utvecklingsplan ska göra innehållet i programmen till Vision 

Luleå 2050 tydligare för stadsdelar samt de samlande och stadsnära byarna. 

Programmens områdesrekommendationer är utgångspunkten till 

utvecklingsplanerna. En utvecklingsplan ska också vara vägledande för 

användningen av mark och vatten. Det innebär att varje ny utvecklingsplan 

ersätter en områdesrekommendation.  

 

En utvecklingsplan kan hantera alla typer av samhällsfrågor från integration 

till bostadsbyggande. Utvecklingsplanerna behöver dock inte hantera alla 

frågor eller samma frågor. De ska ta hand om de frågor som är viktigast för 

den specifika stadsdelen eller byn. Utvecklingsplanerna ska vid behov 

motsvara en fördjupad översiktsplan (byar) alternativt ett 

detaljplaneprogram (stadsdelar). Den gemensamma nämnaren är att 

behoven ska ses utifrån ett helhetsperspektiv och arbetet ska följa en given 

process. 

 

På lång sikt ska samtliga stadsdelar samt de samlande och stadsnära byarna 

ha utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna för de samlande byarna ska 

beskriva förhållandet till de övriga byarna i sitt respektive 

upptagningsområde. 

 

Eftersom programmen till Vision Luleå 2050 är en del av kommunens 

översiktsplan blir utvecklingsplanerna en del av översiktsplanen när den ses 

över och revideras vilket sker minst vart fjärde år.  
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Utvecklingsplanens syfte och innehåll 
Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i 

programmen till Vision Luleå 2050 på lokal nivå. De ska visa vilka 

prioriteringar som behövs i varje stadsdel/samlande by/stadsnära by för att 

Luleå som helhet ska närma sig en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar 

utveckling. Det innebär att utvecklingsplanen ska:  

 

 Ge rekommendationer för områdets utveckling. 

 Beskriva hur identiteten och det unika och positiva för området kan 

stärkas och visas.  

 Visa kommunens avväganden mellan olika intressen och motiven 

till dessa.  

 Visa ansvarsfördelning. 

 Beskriva områdets kontext och hur utvecklingen i området bidrar 

till ett bättre Luleå som helhet. 

 Vara ett underlag för att rikta och samordna kommunens egna 

resurser men också motivera tillskott av resurser i form av 

exempelvis forskningsprojekt och EU-bidrag.  

 I framtagandet främja det sociala sammanhållningen och 

möjligheten att göra sin röst hörd för boende och verksamma.  

 

Utvecklingsplanerna ska innehålla: 

 

 Rekommendationer för områdets utveckling       

 Förutsättningar, intressen och utvecklingsbehov  

o Området     

o Barn och unga 

o Mötesplatser 

o Demokrati 

o Speciella värden 

o Arbete, hälsa och trygghet 

o Bostäder 

o Resor 

o Energi och klimat 

o Näringsliv 

o Service 

o Kvalitet och teknik    

  

 Genomförande, ansvar och konsekvenser 

 Förhållande till program och planer 
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Prioriteringsordning för utvecklingsplaner 
För att välja i vilken ordning utvecklingsplaner ska tas fram ska en 

kommungemensam analys göras. Analysen samordnas och bearbetas av 

översiktsplanesamordnaren (SBK). Kriterierna för analysen är: 

 Tidigare gjorda prioriteringar; enligt programmen till Luleå 2050. 

 Efterfrågan; uttalade önskemål från allmänhet, förfrågan om 

etablering, möjlighet till större förtätningsområde mm. 

 Uppmärksammad brist på bostäder, kommunal service, 

mötesplatser, arbetsplatser, klimatanpassning, kvaliteter i 

stadsdelscentrum mm. 

 Kända konflikter mellan olika intressen och värden. 

 

Prioriteringsordning för utvecklingsplaner samt förslag till ansvar för 

inledande studier förankras i kommunchefens ledningsgrupp och beslutas i 

kommunstyrelsen.  

 

Arbetsprocessen för en utvecklingsplan 
 

Arbetet ska ske med tre parallella processer genom fyra olika skeden, se 

illustration nedan: 

 
 

Planprocessens övergripande syfte är att konkretisera programmen till Vision 

Luleå 2050 på lokal nivå samt att identifiera rätt behov och rätt åtgärder för 

stadsdelen eller byn. 

 

Dialogprocessens syfte är att informera, att samla in kunskap och erfarenhet 

samt att förankra förslaget.  
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Bedömningsprocessens syfte är att integrera och balansera hållbarhetsdelarna, 

ta fram väl underbyggda förslag och tydligt visa konsekvenserna av olika 

alternativ.  

 

De tre processerna ska löpa genom ett beredningsarbete i fyra faser: 

 

Inledande studie innefattar en avgränsning och prioritering av vilka frågor 

som ska hanteras i utvecklingsplanen. Avgränsningen ger i sin tur en bild av 

hur organisationen ska se ut, vilket innebär att den slutliga organisationen 

beslutas en bit in i arbetet. En första dialog ska också göras kring tolkningen 

av uppdraget. Den inledande studien resulterar i en uppdragsbeskrivning 

som förankras i kommunchefens ledningsgrupp och i kommunstyrelsens 

plan- och tillväxtutskott.  

 

Formulering av förslag är den fas där förslaget ska växa fram, värderas och 

analyseras med stöd av ett brett dialogförfarande.  

 

Granskningstid med remiss och utställning är den fas där förslaget ska 

kompletteras och revideras. Förutom själva planen ska det finnas 

dokumentation av hur dialogen har skett och hållbarhetsbedömningar gjorts. 

Allmänheten ska ges möjlighet att granska och lämna synpunkter.  

 

Antagande/implementering/uppföljning är den fas där utvecklingsplanen med 

sina beskrivningar av dialog och bedömningsprocesserna beslutas och lyfts 

in i programmen till Vision Luleå 2050, genomförs och följs upp. 

 

Följande stöd och underlag finns till arbetet med att ta fram 

utvecklingsplaner: 

 Program till Vision Luleå 2050 inkl områdesrekommendationer 

 Processkarta med beskrivning 

 Bedömningsverktyget HåSta/HåBy 

 Frågor för hållbarhet 

 Råd om betydande miljöpåverkan 

 Frågor för bättre dialog och intressentkartläggning 

 Planer – begrepp och nivåer 

 Innehållsförteckning för utvecklingsplaner 

 

Organisation 
Organisationen ska identifieras under arbetets inledande studie så att den 

blir relevant i förhållande till de frågor som visar sig vara viktigast för den 

specifika stadsdelen eller byn. Den slutliga organisationen beskrivs i och 
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förankras genom uppdragsbeskrivningen. I organisationen bör dock följande 

delar ingå: 

 

Uppdragsgivare och politisk styrgrupp: Kommunstyrelsen 

Projektägare: Kommunchef 

Styrgrupp: Kommunchefens ledningsgrupp  

Samordnande förvaltning (projektledare). 

En kommunövergripande projektgrupp. 

Politisk remissinstans (berörda nämnder). 

Processtöd: Översiktsplanesamordnaren (SBK), 

 

Insatser 2014 
 Göra relevanta anpassningar av pågående utvecklingsarbete på 

Tuna/Mjölkudden samt i Bensbyn utifrån strukturen för 

utvecklingsplaner 

 Göra en inledande studie för Råneå, Hertsön och Luleå centrum 

(vidarebearbetning av program C). 

 Göra en långsiktig prioriteringsordning för kommande 

utvecklingsplaner 
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Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan
Råneå med omland

• • • Uppdragsbeskrivning

[Förslag 2015-03-18]



2



3

Innehåll

Inledning         5
Bakgrund & syfte         5
Barn och unga        6
Behov av kvalitetshöjning       6
Visst behov av kvalitetshöjning       6
Mötesplatser        6 
Visst behov av kvalitetshöjning       7
Demokrati         7
Visst behov av kvalitetshöjning       7
Speciella värden       7
Visst behov av kvalitetshöjning       7
Arbete, hälsa och trygghet    9
Behov av kvalitetshöjning       9
Visst behov av kvalitetshöjning       9
Bostäder         9
Behov av kvalitetshöjning       9
Visst behov av kvalitetshöjning       10
Resor          10
Behov av kvalitetshöjning       10
Visst behov av kvalitetshöjning       10
Energi, klimat och resurser    11
Behov av kvalitetshöjning       11
Företag         11
Visst behov av kvalitetshöjning       12
Avgränsning för utvecklingsplan   12 
Frågor som utvecklingsplanen ska behandla    12
Organisation för framtagande av utvecklingsplan Råneå   13
Processtöd           14
Tidplan          14



4



5

Inledning
Bakgrund och syfte
Riktningarna och programmen till Vision Luleå 2050 är kommunens 
översiktsplan. Programmens grundläggande idé är att samhällsutveck-
lingen ska ske med ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar och 
bolag ska arbeta samordnat för att så långt som möjligt styra samhället 
för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. För att gå från 
ord till handling ska utvecklingsplaner tas fram. Dessa ska bygga på his-
toria, nutid och framtid och tas fram i samverkan med det civila samhäl-
let och andra viktiga aktörer. 

Kommunledningens Tillväxtkontor och Samhällsutvecklingskontor 
har fått i uppdrag att ta fram en inledande studie inklusive direktiv för 
arbete med en utvecklingsplan för Råneå. Arbetet har letts av Jan Unga, 
Tillväxtkontoret, Maria Strömgren och Barbro Müller, Samhällsutveck-
lingskontoret.

I framtagandet av utvecklingsplaner ska de områdesrekommendationer 
som finns i översiktsplanen vidareutvecklas och konkretiseras. För att få 
en bred och samlad bild av Råneå har dessutom ett bedömningsverktyg 
använts för att bedöma kvaliteten av vissa indikatorer som är centrala 
för arbete enligt översiktsplanen. 

Verktyget heter HåBy som avser hållbar by, och HåSta som avser hållbar 
stadsdel. Verktyget är framtaget speciellt för att säkerställa att utveck-
lingsarbete sker enligt översiktsplanen och därigenom för en hållbar ut-
veckling. Stadsdelens eller byns starka och svaga kvaliteter bedöms och 
används som underlag för fortsatt arbete. Verktyget innehåller indikato-
rer som är indelade i olika områden som kommer från programmen.  De 
är:
• Barn och unga
• Mötesplatser 
• Demokrati 
• Speciella värden, 
• Arbete, hälsa och trygghet
• Bostäder
• Resor 
• Energi klimat och resurser
• Företag
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Sammanställningen för Råneå utgår från ovanstående indelning. 

HåByn genomfördes i bred samverkan med olika kommunala förvalt-
ningar samt Lulebo. I HåByn har varje indikator en beskrivning av vad 
som är hög respektive låg kvalitet. Det som för Råneå bedömdes som 
hög kvalitet framgår i löpande text under respektive område. Låg kvali-
tet beskrivs nedan under rubriken ”Behov av kvalitetshöjning”. Kvalitet 
som varken är hög eller låg redovisas under rubriken ”Visst behov av 
kvalitetshöjning”.

Barn och unga
Det finns ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga i Råneå och 
flera är gratis, bland annat Rånepoolen, fritidsgården och Mekverkstán. 
Det kommer att finnas tillgång till Sportoteket där man kan låna sport-
utrusning gratis. Flera föreningar försöker att hålla nere medlemsavgif-
terna till en låg nivå. Det finns en F – år 9 skola i Råneå.

Behov av kvalitetshöjning
• Tonåringar som använder alkohol och eller tobak 
• Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Eleverna vid Råneåskolan har under många år haft en hög andel al-
kohol- och tobakskonsumenter. Vid senaste mätningen 2013 så hade 
andelen minskat, men ligger fortfarande högt i jämförelse med andra 
områden i Luleå.
Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer är enligt beräkning 2012 
precis på gränsen för låg kvalitet. Men bedömningen görs att det egent-
ligen är betydligt fler eftersom asylsökande utan uppehållstillstånd och 
fullständigt personnummer inte är med i beräkningarna. 

Visst behov av kvalitetshöjning
• Behörighet till gymnasiet
Även andel elever behöriga till gymnasiet visar på visst behov av kva-
litetshöjning i Råneå. 2013/2014 var det 90,2 % av eleverna som var 
behöriga till yrkesförberedande program och medel för kommunen var 
93,3%.

Mötesplatser
Råneå är väl försett med mötesplatser. Det finns t.ex. Medborgarkontor, 
bibliotek, kyrka och en tillgänglighetsanpassad lekplats i centrum. Stora 
satsningar har gjorts på Råneå vad gäller mötesplatser under senare 
år t.ex. nytt utomhusbad, ny fritidsgård och Mekverkstán. Det finns 
även flera anläggningar för idrott och motion, elljus – och motionsspår, 
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ridhus, utomhuspool, badhus, sporthall och idrottsplats. Ett förbättrings-
område som kom fram under HåByn var att det kanske inte var så känt 
av alla vilka lokaler som kunde hyras och var detta kan göras.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Hela och rena utomhusmiljöer
• Plats för lek och spel

Trygghetsundersökningen som gjordes 2012 visar på nedskräpning och 
skadegörelse men känslan är att det blivit mindre nedskräpning sedan 
undersökningen gjordes. Mekverkstán bidrar till positiv utveckling. Un-
derhållet är något eftersatt t. ex efter Kärleksstigen och runt busstation. 

Det finns en lekplats i centrum men ingen lekplats i Råneå för större 
barn. 

Demokrati
I Råneå finns en aktiv områdesgrupp som drivs av IFK Råneå. De fören-
ingar som ingår i områdesgruppen är aktiva och många arrangemang 
genomförs. För att nå ut till alla används anslagstavla, digitala medier 
och en reklamtidning där information om aktiviteter ingår.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Valdeltagande
Det var något fler som röstade i kommunvalet och något färre som rös-
tade i riksdagsvalet jämfört med medel för kommunen. 51,2% kvinnor 
och 48,7% män av alla röstberättigade deltog i kommunvalet 

Speciella värden 
Råneälven har mycket högt naturvärde och är ett av Sveriges bästa 
fiskevatten, inte minst det berömda kräftfisket. Närheten till havet är en 
stor tillgång med bland annat ett fint havsbad. Närbelägna fina skogs-
områden finns med höga naturvärden. Det finns besöksmål och många 
arrangemang som är välbesökta och av såväl råneåbor som boende från 
andra delar av kommunen och andra kommuner. Nämnas kan kyrkstu-
gor, Råneåpoolen, IFKs basketcup, fotbollscup, Råneå marknad, avslut-
ningskonsert av sommarkyrkan, slalombacke, kräftfiske, skidtävlingen 
Ranrännet och musikkvällar. 

Visst behov av kvalitetshöjning
• Kända besöksmål, personer och evenemang
Även om det finns många möjligheter när det gäller besöksmål och 
arrangemang bedöms det finnas behov av kvalitetshöjning. Exempelvis kring 
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Andholmen och samverkan med kringliggande byar. 

Arbete, hälsa och trygghet
Vissa tider är det problem med bullernivån för några bostäder i Råneå 
men det bedöms inte försämra kvaliteten.

Behov av kvalitetshöjning
• Vuxna i studier eller arbete
Arbetslösheten är hög i Råneå och ligger totalt på gränsen för det som 
bedöms som låg kvalitet. Betydligt fler män än kvinnor är öppet arbets-
lösa eller i program, det gäller både åldersgruppen 18-64 år och i ålders-
gruppen 18-24 år. Dessutom finns asylsökande som inte ingår i statisti-
ken. Detta gör att bedömningen blir låg kvalitet. 

Visst behov av kvalitetshöjning
• Upplevelse av god hälsa
• Upplevelse av trygghet
• Ohälsotal
• Fysiskt aktiva vuxna
Statistikuppgifter om självupplevd god hälsa, ohälsotal och fysisk aktivi-
tet visar att alla ligger på gränsen till bedömningen låg kvalitet. 
Ett index av trygghet som omfattar samtliga frågor i Trygghetsunder-
sökningen visar att utvecklingen från 2009 till 2012 varit negativ för 
Råneå. Det är det enda bostadsområde i kommunen som haft en negativ 
utveckling, Råneå har sämst resultat av bostadsområdena i kommunen. 
Vid diskussion i samband med att HåBy gjordes så framkom att det skett 
förbättringar och resultatet kan bli mer positiv i kommande undersök-
ningar. T.ex. har buskörningen minskat på senare tid. 

Att arbeta eller studera påverkar hälsan i hög utsträckning. Den låga an-
delen vuxna i arbete eller studier gör att hela området arbete, hälsa och 
trygghet bör bedömas som låg kvalitet. 
 

Bostäder
Behov av kvalitetshöjning
• Blandning av äganderätter, lediga bostäder
Råneå har 85% småhus, 15% hyresrätter och inga bostadsrätter. Bostads-
brist råder. Det finns inga lediga bostäder varken småhus eller lägenhe-
ter. I Råneå finns några lediga tomter samt fyra färdiga detaljplaner för 
utbyggnad. Tre av planerna finns på kommunägd mark och en på pri-
vatägd mark. Det finns kapacitet i VA-nätet för utbyggnad. Detta saknas 
idag till stor del i Luleå tätort. Det har varit svårt att få någon att bygga 
i Råneå. Problemet är att ett nybygge kostar lika mycket i Råneå som i 
centrala Luleå men fastighetspriserna är betydligt lägre i Råneå.
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I Råneå finns många asylsökande som uppger att de vill bo kvar på orten 
om de beviljas uppehållstillstånd. 

Visst behov av kvalitetshöjning
• Bostäder för grupper med särskilda behov
Två vård- och omsorgsboenden finns men det finns behov av trygghets-
boende. Ett trygghetsboende kan medföra att det frigörs lediga bostäder. 
Det kan vara en del av lösningen på bostadsbristen i Råneå.

Resor
Bussar går direkt till och från orter runt om i Norrbotten, omkringlig-
gande byar och Sunderby sjukhus med ett flertal avgångar varje dag. 
Utökade bussturer har tillskapats 2014 genom att även göra skolbus-
sarna till och från Ängesbyn och Smedsbyn tillgängliga för allmänheten. 
Denna möjlighet finns redan för några andra byar. 

Behov av kvalitetshöjning
• Promenad- och cykelstråk
• Säker trafikmiljö
Gång och cykelvägar, GC-vägar, finns bitvis i Råneå men inte samman-
hållet. Inga särskilda GC-vägar finns till närliggande byar. Idag nyttjas 
gamla vägar men de röjs inte vintertid. Det finns ett medborgarförslag 
om att bygga GC-väg till Böle.

Vid en trygghetsvandring som gjordes 2009 med uppföljning 2011 fram-
kom att det fanns stort behov av GC-vägar. Tekniska förvaltningen har 
gjort utredningar som visar att gatorna på många håll är för smala för att 
GC-väg kan göras. Behov finns av att se över GC-vägar, speciellt säker 
skolväg, för att se vilka alternativ som kan vara aktuella både vad gäller 
fysiska förändringar och andra alternativ för att få en säker trafikmiljö. 

I senaste Trygghetsundersökning (2012) anger 75% av boende i Rå-
neå med omnejd att de upplever problem med trafiken. Problem som 
uppges är bilar som kör för fort, trafikregler som inte respekteras samt 
buskörning med moped och mc.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Bilanvändning 
• Busshållplatser
• Bussresor
Resvaneundersökning 2010 visar att 56% av resorna till jobb eller skola 
sker med bil under vintern. Det finns två busshållplatser samt en buss-
station. Dessa är tillgänglighetsanpassade. Cirka 80% av råneåborna har 
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mindre än 500 m och ingen har längre än 1000 m till en busshållplats 
inom centrala Råneå. Det finns pendelparkering vid busstationen och 
cykelställ vid busshållplatserna.

Det går inte att komma från Luleå för att börja arbeta i Råneå kl 08:00, 
antingen kommer man kl 07:00 eller strax innan kl 09:00. Från kring-
liggande byar kan man ta sig till Råneå med kollektivtrafik. Det finns 
behov av fler turer, speciellt morgon och kväll. 

Energi, klimat och resurser
I Råneå finns tre återvinningsstationer. 70% av råneåborna har mindre 
än 500 m till en återvinningsstation. Utomhuspoolen värms upp av sol-
värme.

Behov av kvalitetshöjning
• Energiproduktion
• Utrymme för snö och regnvatten
• Risk för översvämning
• System för vatten och avlopp
Inga hushåll producerar egen energi. Det finns inget passiv- eller lågen-
ergihus i Råneå

Dagvattensystemet består i dag av en blandning av diken och ledningar. 
Stort inläckage till spillvattensystemet förekommer och reningsverket får 
så stora flöden vid häftiga regn att reningsprocessen inte fungerar då. Ett 
systematiskt arbete för att minska inläckage och felkopplingar till spill-
vattensystemet är således önskvärt.

Råneå har ett eget vattenverk. I Råneå finns kvalitetsproblem på dricks-
vattnet under delar av året på grund av att det är ett ytvattenverk, t.ex. 
höga vattentemperaturer. Dricksvattenledningarna är i dag i dåligt skick 
i många områden och behöver åtgärdas. Spillvatten: Reningsverket i Rå-
neå har kapacitet för 3000 personer. Anslutna idag är 2000 personer dvs. 
det finns en reservkapacitet för ca 1000 personer. Det finns dagvattenan-
slutningar från källarinfarter som är kopplade till spillvattennätet, vilket 
förorsakar höga flöden i reningsverket. 

Fyra mindre avbrott på fjärrvärmenätet har skett det senaste året.

Företag
Det finns många arbetstillfällen per invånare i Råneå. Det finns två 
dagligvarubutiker. Det är väl utbyggd service i centrum inklusive häl-
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socentral och barntandvård några dagar i veckan.. Det finns en etnisk 
mångfald. 
I byn finns inga areella näringar. Men i närheten finns storjordbruk, 
skogsbruk, kräftodling mm.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Råneåskolan arbetar med ett projekt för att närma sig arbetslivet. Det 
finns behov av att utveckla arbetet. 

Avgränsning för utvecklingsplan
Utvecklingsplanen består av två delar:
• Samlande byn som avgränsas som Råneå tätort
• Råneås omland

Definition enligt översiktsplanen. ”Råneå är kommunens näst största 
tätort och samlar hela norra kommundelen. Råneå ska fungera självstän-
digt med samma mångfald och utbud som stadsdelarna inom stadsbyg-
den. Råneå ska också ha bra kollektivtrafik till stadsbygden och goda 
förbindelser till omgivande byar.” 

Råneå fungerar även som en samlande by som innebär att det ska finnas 
utrymme för service, mötesplatser och blandade boendeformer. Sam-
hällsservice som förskola, skola och kollektivtrafik ska finnas. Omkring-
liggande byar ska ha goda förbindelser för att kunna ta del av de sam-
lande byarnas service. 

Sammanfattning av områden som utvecklingsplanen för Råneå med 
omland ska fokusera på:

Från områdesrekommendationerna för Råneå
• I området ska ny bebyggelse samt åtgärder för friluftsliv och natur-

upplevelser prioriteras. Blandningen mellan arbetsplatser och bostä-
der ska behållas. Råneå ska kompletteras med bostäder, i första hand 
bostadsrätter. Utrymme ska finnas för trygghetsboende. 

• Nivån för älvens 100-års flöde ska beaktas vid all lokalisering av 
bebyggelse och infrastruktur.

• Nya verksamheter ska i första hand lokaliseras till befintligt industri-
område norr om Norra byn, samt i planlagt område söder om älven.

• Det ska skapas möjligheter att ansluta sig till bredband i Råneå med 
omgivande byar.

• Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella 
uttryck, rörelse och rekreation. Förutsättningar för arrangemang och 
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evenemang ska stärkas. Biblioteket, medborgarkontoret och deras 
funktion som mötesplats ska prioriteras.

• Hänsyn till kultur- och naturvärden ska tas, särskilt i området kring 
kyrkan, längs älvstranden och när det gäller det omgivande jord-
brukslandskapets kvaliteter. Grönstrukturen ska bevaras och utveck-
las och lekkvaliteter ska samordnas och förbättras i centrala Råneå. 
Hägnheden ska bevaras och utvecklas som närrrekreationsområde.

• Mark för ny kustjärnväg mellan Luleå och Kalix ska reserveras. Vid 
E4 reserveras mark för framtida stationsområde med bostäder och 
arbetsplatser. 

• Cykelförbindelser till de närliggande byarna Strömsund och Böle 
samt inom Råneå ska beaktas vid planering. Cykelparkeringen i an-
slutning till busstationen ska anpassas för ökad tillgänglighet.

• Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i områ-
det. Former för dialog med medborgarna ska utvecklas.

• I Råneå med omgivande byar ska minst en kommunal lokal vara 
tillgänglig för medborgarna under tider då den inte används för or-
dinarie verksamhet. Trygghet och tillit ska skapas genom att många 
ges möjlighet att kunna påverka.

• Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012.

Från HåBy - behovsområden enligt tidigare beskrivning
• Barn och unga - levnadsvanor och livsvillkor
• Hälsa, arbete och trygghet
• Bostäder
• GC-vägar och säker trafikmiljö
• Energi, klimat och resurser – egen produktion av energi, risk för 

översvämning, dagvatten och dricksvatten

Övrigt att behandla
• Utveckling av Råneå älvdal - enligt områdesrekommendationerna 

för Råneälven
• Särskilda utvecklingsområden i Råenås omland, t.ex. stödjepunkter 

för skärgården, friluftsområden, skyddsområden ska identifieras och 
tas ställning till - enligt områdesrekommendationerna för Råneå

• Beskrivning och definition av Råneås omland med byar inklusive 
företags- och infrastruktur ska tas fram - enligt områdesrekommen-
dation för Råneå. 
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Organisation för framtagande av 
utvecklingsplan Råneå
Indelning av utvecklingsplanen i tre delprojekt görs utifrån avgränsningen 
ovan:

• Uppdragsgivare/projektägare: Kommunstyrelsen/Kommun-
direktören

• Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp
• Projektledare: Utses av Samhällsutvecklingskontorets chef
• Projektgrupp: projektledare och delprojektledare

Delprojekt 1
• Bostäder, GC-vägar, energi, klimat och resurser, bredband.

Delprojektledare: Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgrupp: Stadsbyggnadsförvaltningen, Lulebo, Tillväxtkontoret

 
Delprojekt 2
• Hälsa, arbete och trygghet - levnadsvillkor för barn, unga och vuxna, 

arrangemang/evenemang, Medborgarkontoret, biblioteket, mötesplatser.

Delprojektledare: Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsgrupp: Barn- och utbildningsförvaltning, Socialförvaltning, Fritids-
förvaltning, Kulturförvaltning, Arbetsmarknadsförvaltning, Kommunika-
tionskontoret

Delprojekt 3
• Utveckling Råneå älvdal, särskilda utvecklingsområden, beskrivning och 

definition av Råneås omland med byar inklusive företags- och infrastruk-
tur.

Delprojektledare: Tillväxtkontoret
Arbetsgrupp: Tillväxtkontoret, Fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförval-
tingen, Miljö- och byggnadsförvaltningen

Processtöd
Vid upplägg och framtagandet av utvecklingsplan ska dokumentet ”Struk-
tur för utvecklingsplaner” följas.

Tidsramar
Utvecklingsplanen ska tas fram och ställas ut under mars-april 2016 för att 
antas i fullmäktige i augusti 2016.

Resursramar
Varje förvaltning/bolag säkrar personell resurs. Arbetet sker inom befintliga 
ramar.
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