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Förord 
Syftet med hela denna studie har varit att söka och identifiera olika processer, metoder, och verktyg 
för integrering av hållbar utveckling i PBL-processer och annan fysisk planering på kommunal nivå. I 
delstudie 1 (LTU, 2014) sammanställdes kunskap om hållbar planering i svenska kommuner insamlad 
från forskning, utredningar och intervjuer med några kunniga nyckelpersoner.  

Med början i delstudie 1 (LTU, 2014) med fortsättning i delstudie 2 har kommuner som arbetar med 
hållbar utveckling på ett innovativt sätt identifierats och ett tiotal kommuner har valts ut för fördju-
pad undersökning. I denna delstudie 2 presenteras, analyseras och reflekteras över innovativa exem-
pel från nio kommuners planering för att kunna realisera hållbar utveckling.  

På Luleå tekniska universitet, forskargruppen i Arkitektur forskar vi om och för hur svenska kommu-
ner kan integrera hållbar utveckling i den fysiska planeringens olika skalor och nivåer. Det har därför 
varit mycket givande att söka, identifiera och beskriva ett aktuellt kunskapsläge för hållbarhet i fysisk 
planering och PBL-processer inom forskning och myndigheter. Detta har genom samarbete med Bo-
verket, tillsammans med en sammanställning av hållbarhetsaspekter i översiktsplanering genomförd 
av SWECO i Karlskrona (SWECO, 2014), gett en aktuell inblick i svensk planering för hållbar utveckl-
ing.  

Rapporten har utarbetats för att utgöra en kunskaps- och exempelsamling som ska ligga till grund för 
den vägledning som ska utarbetas av Boverket inom regeringsuppdraget ”att ta fram en vägledning 
till plan- och bygglagens hållbarhetsbestämmelser” (Socialdepartementet, 2014).  

Vi vill framföra ett stort tack till våra samarbetspartner på Boverket samt alla de kommunrepresen-
tanter som delat med sig av sin kunskap och erfarenhet via intervjuerna för studien. 
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1 Inledning 
Brundtlandsrapportens presentation av hållbar utveckling i rapporten Vår gemensamma framtid är 
också den svenska officiella definitionen En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Brundtland 1988). Den 
tolkas enligt Rio-deklarationen från 1992 (UNEP, 2014) i tre integrerade dimensioner: ekologiska, 
sociala och ekonomiska hållbarhet. Vikten av hållbarhet betonas i portalparagraferna i den svenska 
Plan- och bygglagen, Miljöbalken samt flera andra nationella policydokument. Planering enligt Plan- 
och bygglagen (PBL) ska ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhål-
landen och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer” (SFS 2010:900).  

Nu 2014 finns det ca 25 års erfarenhet av hur hållbarhetsarbetet hanterats i kommunal och annan 
planering. Mycket forskning har gjorts om och för planering för hållbar utveckling, då detta är ett 
komplext arbete, som kan göras på många olika sätt. Trots detta ingår sällan något djupare resone-
mang om, eller konkreta ställningstaganden och konsekvensanalyser rörande hållbarhet i svenska 
kommuners översiktsplaner (Persson, 2013; SWECO, 2014). Kortsiktig ekonomisk tillväxt tenderar 
också fortfarande att väga tyngst (Hrelja et al. 2012; Persson 2013). Detta tyder på behov av vidare-
utveckling av metoder och verktyg för hållbarhetsarbete både med sakfrågor och på strategisk nivå.  

Syftet med hela denna studie har varit att söka, identifiera, analysera och reflektera över olika pro-
cesser, metoder, och verktyg för integrering av hållbar utveckling i PBL-processer och annan fysisk 
planering på kommunal nivå. I delstudie 1 (LTU, 2014) sammanställdes kunskap om hållbar planering 
i svenska kommuner insamlad från forskning, utredningar och intervjuer med kunniga nyckelperso-
ner.  

I delstudie 2 presenteras, analyseras och reflekteras över intressanta exempel på innovativ planering 
för olika delar av hållbar utveckling för att realisera ett mer hållbart samhälle. Avsikten med sam-
manställningen är att visa på aktuella lärorika exempel från kommuner som utvecklat ny metodik och 
verktyg, vidareutvecklat sådana eller tillämpat känd metodik och verktyg på ett verkningsfullt sätt.  

1.1 Metod 
Med början i delstudie 1 och fortsättning i delstudie 2 har kommuner som arbetar med hållbar ut-
veckling på ett innovativt sätt identifierats och ett tiotal kommuner har valts ut för fördjupad under-
sökning. I delstudie 1 såg vi kommuner, som samverkat med forskare på ett innovativt och verknings-
fullt sätt. Vi såg även att forskare hade studerat kommuner som de ansåg arbetat på ett intressant 
sätt. Vi på LTU kände genom vår forskning till några kommuner och Boverket kände till några genom 
sin verksamhet. SWECO har på Boverkets uppdrag genomfört en undersökning av ca 40 kommuner, 
geografiskt spridda över Sverige (SWECO, 2014). Denna undersökning visade på ett antal kommuners 
hållbarhetsplanering som ansågs värda att studera ytterligare. Utifrån detta första grova urval av 
kommuner för fördjupade studier gjordes sedan ett strategiskt positivt val för en flerfallstudie (Yin, 
1994). Det strategiska syftet har varit att visa bredden av planering för hållbarhet inom alla tre hu-
vuddimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt hur de har integrerats. Den posi-
tiva delen innebar att presentera så kallade ”goda”, innovativa och intressanta exempel som är värda 
att sprida kunskap om.  
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Ett e-postbrev, med beskrivning av studien och dess syfte, skickades till den person som är ansvarig 
för planering hör hållbar utveckling i de utvalda kommunerna. Denne person har i vissa fall utsett en 
annan person, som de ansett lämpligare att intervjua för att få kunskap och erfarenheter om hållbar-
hetsplanering. Alla tillfrågade tackade ja till intervjuerna, som varade minst 60 min, den längsta ca 80 
min. De gjordes i samtliga fall via telefon och majoriteten gjordes av undersökningens båda utförare. 
Intervjuerna spelades in på band och anteckningar skrevs. 

Studier av planeringsdokument och anteckningar från intervjuerna har legat till grund för beskrivning 
av fallen. Inspelningarna har använts för att kunna lyssna tillbaka på vid osäkerhet om svaren. Analys 
och tolkningar har gjorts på ett abduktivt sätt genom att söka efter innovationer, likheter, olikheter 
och spår (Pierce 1965; Johansson 2000). Intervjufrågorna har varierat då olika sakfrågor studerats 
hos olika kommuner. I samtliga fall har framgångsfaktorer, utmaningar och rekommendationer om 
arbetssätt efterfrågats. En annan återkommande fråga har varit om och på vilket sätt PBL har utgjort 
stöd för hållbarhetsarbetet. 

Förutom hur planering för hållbar utveckling utförs i kommunerna, har vi även undersökt konsekven-
sanalyser, -bedömningar och uppföljning av planeringsförslagen, samt hur hållbarhetsaspekter följs 
upp i efterföljande exploateringsskede.  

Studien är kvalitativ med få intervjuer, som visar olika exempel på hur man kan planera för hållbar-
het. Det är ingen statistisk undersökning med många fall utifrån vilken generella slutsatser kan dras. 
När vi skriver om kommunerna drar vi därigenom inte några generella eller politiska slutsatser för de 
frågor vi hanterar. Totalt har tolv kommuner intervjuats och nio av dessa mest intressanta fallen pre-
senteras i denna rapport. Genom det mindre antalet undersökta fall är vi medvetna om att det finns 
fler innovativa och intressanta fall i svenska kommuner. De kommuner som inkluderas i denna rap-
port, samt respektive sakfrågor som ledde till urvalet, är följande: 

• Arvidsjaur – Kombinerad översikts- och tillväxtplan 
• Göteborg – Konsekvensbeskrivningar, implementering och uppföljning 
• Halmstad – 3 dimensioner i översiktsplan 
• Järfälla – Hållbarhetsbedömning av översiktsplan 
• Luleå – Från vision till verklighet 
• Malmö – Kommission för social hållbarhet, områdesprogram och 

socialkonsekvensbedömningar 
• Staffanstorp – Klimatfrågor i risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 
• Umeå – Flexibla fördjupningar av översiktsplan 
• Östersund – Hållbar stadsdel Storsjö Strand 
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2 Reflektioner från delstudie 1 och 2 
Efter analys av fallstudierna om 9 kommuner kan vi göra ett antal reflektioner. Dessa har i sin tur 
kompletterats med reflektioner, som gjordes i delstudie 1 (LTU, 2014) om forskning och utvecklings-
arbete inom planering för hållbarhet. Efter respektive reflektion anger vi vad vi anser att det finns 
behov för vidareutveckling, förändring av regler, praxis eller andra åtgärder. Genom de svenska 
kommunernas självstyre och planmonopol har de ett stort ansvar för att hållbarhetsdimensionerna 
utvecklas i den fysiska planeringen. Det är dock mycket av samhällsutvecklingen som styrs av lagar, 
regler och ekonomiska ramar, varför mycket av hållbar utveckling bestäms på den nationella politiska 
nivån. 

2.1 Verkstad i hållbarhetsplaneringen  
I inledningen av de tidiga generationerna av översiktsplaner ingick ofta begreppet hållbar utveckling, 
som introducerades av Brundtlandkommissionen 1987. Begreppets innebörd följdes dock sällan upp 
varken i planernas innehåll eller konsekvensbedömningar. Idag kan vi se exempel på kommuner som 
arbetar ambitiöst med planering för att samhället ska kunna bli mer hållbart. I de kommuner, som vi 
valt att undersöka, menar vi att det pågår “verkstad” för att konkretisera och realisera kommunens 
hållbarhetsmål.  

Det intressanta och innovativa realiseringsarbetet utförs på så många olika sätt att vi inte kan säga 
att det krävs särskilda förutsättningar eller resurser i kommunen. De stora städerna med större per-
sonella och finansiella resurser har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Men det finns även exempel 
på kommuner med litet antal invånare och tjänstemän, som arbetar på ett verkningsfullt sätt med 
hållbarhetsplanering.  

Det finns erfarna planerare som varit länge i kommunen och som vi därigenom uppfattar som trygga 
i att göra ett planeringsarbete i hållbar riktning även om de gör det med traditionella planeringsme-
toder och instrument. Med urvalet av innovativa exempel har vi intervjuat eldsjälar, som utvecklar 
nya processer och metoder och som driver på för att realisera hållbarhetsaspekter. Vi har kunnat 
höra hur de entusiastiskt berättat om projekten de är involverade i. I vissa fall har intervjupersonerna 
tyckt att den avsatta intervjutimmen inte räckt till för allt de velat berätta.  

Några av de kommuner som vi valt ut för att de arbetar på ett intressant sätt hade nyligen bytt pla-
nerare. De nya var inte så insatta i den tidigare hållbarhetsplaneringen och hade svårt att redogöra 
för hur de skulle föra vidare hållbarhetsmålen till konkret genomförande. Detta visar på behovet att 
ha en långsiktighet och kontinuitet för att kunna genomföra och följa upp hållbarheten. Några kom-
muner berättade att de medvetet introducerade de nyanställda i de metoder de använder för t.ex. 
bedömningar av hållbarhetskonsekvenser för planer.  

2.2 Från ekologisk till social på väg mot ekonomisk hållbarhet 
Vi ser en trend1 att de svenska kommunerna de senaste åren särskilt uppmärksammat den sociala 
hållbarhetsdimensionen. I delstudie 1 (LTU, 2014) kunde vi också se att social hållbarhet nu särskilt 
uppmärksammas inom forskning och utveckling. Flera av våra intervjupersoner säger att motivet för 

                                                           
1 en stabil långsiktig förändring i samhället 
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betoningen på den sociala hållbarhetsdimensionen är att den ekologiska dimensionen har varit rå-
dande och utvecklats under en längre period. Dessa kommuner anser sig idag ha ett bra grepp om 
ekologisk hållbarhet. Vi vet också från andra undersökningar att ekologisk hållbarhet kan stödja sig 
på naturvetenskaplig forskningsgrund och mätas kvantitativt och därmed är enklare att använda 
(Nilsson, 2003).  

Nu fokuserar flera kommuner för att särskilt lyfta upp de sociala hållbarhetsaspekterna i nivå med de 
ekologiska. Malmökommissionen (2013) har berett vägen genom att ha satsat kraftfullt på den so-
ciala hållbarhetsdimensionen. Vi ser att andra kommuner därigenom stimulerats att också förstärka 
den i sina kommuner. Verktyget sociala konsekvensanalyser har utvecklats för att specifikt uppmärk-
samma sociala skillnader i samhället och den fysiska miljön och hur de kan minskas. 

Flera kommuner menar att den ekonomiska hållbarheten finns med i allt planeringsarbete, då avväg-
ningar hela tiden görs om vad som är kostnadsmässigt rimligt att göra för ekologisk och social håll-
barhet. Samtidigt är den typen av ekonomi många gånger kortsiktig, för respektive projektperiod 
eller för en mandatperiod. Några kommuner framhåller att de skulle vilja arbeta med en mer långsik-
tigt ekonomisk hållbarhet, men de säger sig sakna kunskap, instrument och/eller uppdrag för att 
kunna göra det. Det anses komplext och medför svåra avvägningar där t.ex. livscykelanalyser för 
samhällsstrukturer, byggnader och anläggningar behöver ingå. Det är dessutom svårt att avgränsa 
livscykelanalyser. Kommunerna har ansvar för en betydande del av de ekonomiska frågorna genom 
samhällelig service. Men huvuddelen av de frågor som berörs av ekonomisk hållbarhet ansvarar pri-
vata näringsliv eller enskilda hushåll och individer för. 

Genom undersökningen ser vi ett behov av utveckling av fler processer, metoder och verktyg för att 
medvetet planera för långsiktig ekonomisk hållbarhet. Innovativa och verkningsfulla processer, me-
toder och verktyg för alla tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, ekonomisk och social kan dessu-
tom ytterligare vidareutvecklas och spridas. 

2.3 Fokusering på angelägna planeringsfrågor  
Den första generationens översiktsplaner enligt PBL från 1987 gjordes många gånger som invente-
ringsplaner2. Då kommunerna tidigare inte hade sina grundförutsättningar sammanställda fanns det 
behov av att ha dessa grunder för att utveckla den övergripande planeringen. Därefter har vi sett 
översiktsplaner som visionsplaner ibland kombinerade som vardagsplaner, dvs. långsiktiga visioner 
kombinerat med mer närliggande vardagsfrågor (SAMS, 2000). Efter flera generationers översiktspla-
ner tolkar vi studien så att kommuner nu ser möjlighet att fokusera på de mest angelägna lokala och 
regionala frågorna i sina kommuner. Nu har man grundförutsättningarna sammanställda, visionerna 
utarbetade och man har lärt sig att hantera översiktsplaneinstrumentet. Då finns det utrymme och 
kraft att arbeta med att utforma översiktsplaneringen för att stärka visioner och mål på ett strate-
giskt sätt. Några angelägna frågor som återkommer mer än andra är social hållbarhet, klimatanpass-
ning, strategier och uppföljning.  

I studien har det framkommit att mindre kommuner kan ha svårt att genomföra omfattande plane-
ringsprocesser, vilket även medför att hållbarhetsfrågorna inte arbetas igenom på en övergripande 
nivå. Projektspecifikt ekonomiskt stöd, t ex det från Boverket för utredningar för landsbygdsutveckl-

                                                           
2 Med inventeringsplan menar vi en översiktsplan där kommunens förutsättningar, befintliga beslut och regle-
ringar är sammanställd. 
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ing i strandnära lägen, har underlättat för dessa kommuner. Ett mer permanent stöd, ekonomiskt 
eller kompetensmässigt, kan möjliggöra kontinuerlig övergripande planering i dessa kommuner. 

2.4 Från vision till genomförandestrategier 
Flertalet kommuner arbetar med visioner i form av framtidsbilder med olika långsiktighet som grund 
för översiktsplaneringen. I denna undersökning fokuserar vi på konkretisering och genomförande av 
visioner och mål för hållbar utveckling och har därför fördjupat oss i några kommuner som arbetat 
med strategier för realisering av hållbar utveckling. Vi stödjer oss på Nationalencyklopedins definition 
av strategi: ”Strategins mål, medel och metoder formuleras ofta i strategiska doktriner, som tjänar 
ändamålet att underlätta ledning och samordning men även att påverka yttre och inre motståndare 
och bundsförvanter” (Nationalencyklopedin, 2014). Strategierna är därmed ett viktigt steg i att pla-
nera för vilka metoder och andra medel som är mest verkningsfulla för hur hållbarheten ska kunna 
genomföras och vilka som har ansvar för olika hållbarhetsaspekter. Det är också viktigt att identifiera 
både vilket yttre och inre stöd respektive motstånd som finns för hållbarhetsdimensionerna.  

De större kommunerna har förvaltningskontor eller avdelningar för strategisk planering, ibland direkt 
under kommunstyrelsen, vilket tyder på behovet att hantera den övergripande komplexa planering-
en på ett strategiskt sätt. En av de studerade kommunerna har tydliga strategier som del i sin pro-
cess, för hur man ska realisera hållbarhetsaspekterna genom alla planeringsnivåer. En annan kom-
muns strategiska kontor har ansvar för uppföljning av översiktsplaneringen och följer andra förvalt-
ningars arbete för att se att de för vidare de mål som satts upp i den översiktliga planeringen.  

Strategiska planer inkorporerar många gånger fler aspekter än mark- och vattenanvändning. Detta är 
deras styrka, men det har i studien framkommit att länsstyrelser kan ha invändningar då bedömning-
en av planen blir mer krävande. Vi anser att det därför finns behov av att vidareutveckla metodik och 
former för hur mark- och vattenfrågor kan redovisas i bredare strategiska planer. Kopplingen mellan 
planer på regional nivå och utvecklingsplaner för kommunal mark- och vattenanvändning kan även 
behöva stärkas.  

2.5 Samverkan på alla planeringsnivåer 
Ett genomgående och extra betonat budskap från intervjupersonerna är nyttan av samverkan på alla 
planeringsnivåer både inom och mellan kommunen och externa aktörer och intressenter. Det som 
kan ha många olika benämningar, t.ex. dialogmetoder, medborgarmedverkan kallar vi i denna rap-
port för samlingsnamnet samverkan.  

2.5.1 Politikersamverkan 

I studien ser vi exempel på kommuner där politiker har varit mycket involverade i planeringen särskilt 
översiktsplaneprocesser. Flera av de intervjuade beskriver annars att planeringen främst görs av 
tjänstemän och endast stäms av med politikerna vid specifika tillfällen. Detta verkar särskilt gälla de 
mer detaljerade planeringsnivåerna. En annan studie av övergripande planering för hållbar utveckling 
visade att politiker överlåter till tjänstemän att göra långsiktiga samhälleliga avvägningar, som borde 
hanteras på politisk nivå (Nilsson 2003). 

Från delstudie 1 (LTU, 2014) har vi sett flera lärorika sätt att ha närmare samverkan med kommunpo-
litikerna. Ett lyckosamt exempel är att ha regelbundna genomgångar med parlamentarisk bered-
ningsgrupp i ÖP-arbetet varje månad, vilket anses garantera en successiv politisk enighet. En tidigare 
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studie visar att kommuner med politiker som är engagerade i och stödjer hållbarhetsarbetet naturligt 
nog har ett mer utvecklad hållbar utveckling för sin verksamhet än andra (SAMS 2000).  

2.5.2 Förvaltningsövergripande samverkan 

Alla de kommunrepresentanter vi intervjuat beskriver hur de samverkar mycket aktivt både inom och 
mellan sektorsförvaltningarna och att det är en nyckel till framgång i hållbarhetsarbetet. Att succes-
sivt arbeta fram förslag genom diskussioner mellan olika samhällssektorer borgar för att de tre hu-
vuddimensionerna integreras i tidigt skede och fram mot ett genomförande. Vi ser kommuner som 
samverkar mellan alla typer av förvaltningar för både hårda/tekniska och mjuka/sociala frågor, vilket 
kan ta mycket tid, men samtidigt fungerar som en läroprocess mellan de olika sektorerna. Andra 
kommuner har snävare projektarbetsgrupper med de som är mest ansvarig för respektive fråga och 
som bjuder in andra mindre berörda förvaltningar vid vissa bredare överläggningar.  

Det finns även kommuner som formaliserat sin samverkan i plattformar3. Ett exempel på en platt-
form, som är till för att planlägga och systematisera komplexa problemställningar, samt kommunika-
tiva infrastrukturer mellan olika kompetens- och tjänsteinriktningar.  

2.5.3 Medborgarsamverkan 

Alla kommuner som vi studerat arbetar med olika former av metoder för dialogsamverkan med 
medborgarna. Vi kan konstatera från delstudie 1 att en tidigt väl förankrad plan är en framgångsfak-
tor och att typ av medborgardialog måste anpassas efter målgrupp och planeringsfråga. Då medbor-
garsamverkan och dess praktiska tillämpning är väl studerade, samt finns beskrivna i både vetenskap-
liga och praktiskt inriktade rapporter har vi inte fördjupat oss i denna fråga här. Det framkommer 
dock tydligt i studien att en variation av dialogformer ökar möjligheten att nå fler kategorier av invå-
nare. 

I studien har vi hört både kommuner som har ett väl utvecklat samarbete mellan olika professioner 
och förvaltningar och andra där stadsbyggnadskontor och planerare gör hela arbetet. Vi ser därför 
behov att sprida de goda erfarenheterna från processer, metoder och verktyg för förvaltningsöver-
gripande samarbete till alla kommuner.  

2.6 Klimatanpassning - klimatstrategi 
Förutspådda framtida klimatförändringar och dess konsekvenser kan observeras i den aktuella plane-
ringen på flera nivåer. Exemplen med klimatanpassade planer kommer naturligt nog från kommuner 
med utsatt läge för större mängd nederbörd och/eller högre havsnivåer, med erfarenhet av skador 
från översvämningar och liknande. Hoten har medfört att några kommuner tagit tydlig ställning till 
att planera för framtida klimatförändringar. Antingen har en separat klimatanpassningsstrategi utar-
betats eller så har man arbetat in klimatanpassningen i den ordinarie översiktsplanen.  

                                                           
3 Begreppet plattformar har fått genomslag även i planeringssammanhang. Grundat på en tolkning av plattfor-
mar för produkttillverkning enligt Robertson och Ulrich (1998) överfört till planeringsverksamhet, så är en platt-
form en samling av tillgångar som delas av många parter. Dessa tillgångar kan delas in i fyra kategorier: Kom-
ponenter: inventarier och verktyg som behövs för att utarbeta något, designen av dem, och eventuella dator-
stöd. Processer: utformningen av den tillhörande produktionsprocess och distributionskedjan i detta fall plane-
ringsprocessen. Kunskap: planeringskunnande, tekniska tillämpningar och begränsningar, produktionsteknik , 
kvantitativa modeller och testmetoder. Människor och relationer: arbetslag, relationer mellan parterna, relat-
ioner mellan flera team och större organisationer samt externa relationer. 
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Konsekvenser av klimatförändringarna kommer att påverka alla Sveriges kommuner mer eller 
mindre. Trots uppmaningar på nationell och regional nivå bedömer vi att kommunerna har nytta av 
att se exempel från de kommuner som kommit långt med klimatanpassning och klimatstrategier. 

2.7 Social hållbarhetsdimension - socialkonsekvensbedömningar 
Vi kan se att stora kommuner har resurser att ta ett gediget grepp om de sociala frågorna i sin plane-
ring. Det motiveras av att de stora städerna har stora segregationsproblem och där man arbetat in-
gående med social hållbarhet för att stärka alla stadsdelar och på det sättet minska den ökande seg-
regationen. Återigen kan vi se att en utvecklad och formaliserad förvaltningsövergripande samverkan 
är lyckosam för den sociala hållbarhetsdimensionen. Att peka ut tydliga åtgärdsförslag med angivet 
ansvar i form av uppdrag till övriga förvaltningar anses, av de intervjuade, fungera som garant för att 
åtgärderna genomförs.  

Flera kommuner arbetar med socialkonsekvensbeskrivningar uppföljda med analys och bedömning-
ar. Kommunrepresentanterna motiverar dessa med att man är ovan vid att analysera de sociala kon-
sekvenserna både i översiktsplanering och efterföljande planeringsnivåer och därigenom lätt bortser 
från dem. Några kommuner gör en separat barnkonsekvensbedömning för att betona barns situation 
i den fysiska planeringen, för att de ännu mer sällan tas hänsyn till i den allmänna planeringen. Andra 
kommuner integrerar barnkonsekvenserna i socialkonsekvensanalysen. 

Medvetenheten om sambanden mellan de olika dimensionerna behöver ökas inom planering. Konse-
kvensanalyser för alla tre dimensioner, inklusive den ekonomiska, behöver utvecklas, liksom former 
för att avvägningar mellan dimensionerna. Insatser krävs också för att sprida befintlig och framtida 
kunskap till alla kommuner. 

2.8 Socio-ekonomisk hållbarhet 
Inom vår studie visar Malmö det tydligaste exemplet på hur den sociala hållbarhetsdimensionen kan 
samordnas med den ekonomiska dimensionen. Där framhåller man tydligt vinsterna med en god 
social situation i och omkring stadsdelar och bostadsområden. Byggherrar och förvaltningsbolag be-
kostar satsningar inte bara inom utan också kring bostadsområden för att öka attraktivitet och där-
med minskade underhållskostnader och högre priser på nya och befintliga byggnader. En annat so-
cio-ekonomiskt exempel är där arbetslösa boende anställs vid ombyggnadsarbeten. Även om detta 
inte minskar arbetslöshet i någon större omfattning, så får de som arbetar i området troligtvis större 
känsla för och ansvar för området. De fungerar dessutom som goda förebilder för andra invånare i 
området.  

2.9 Integrering av ekologisk-social-ekonomisk hållbarhet 
I de studerade kommunerna ser vi att de huvudsakligen hanterar en hållbarhetsdimension i taget. I 
undersökningen finns det ändå exempel på hur integrationen av de tre huvuddimensionerna av håll-
barhet görs och där de konsekvensbedömer hållbarheten för översiktsplanen. 

I de kommuner som integrerar ekologiska-sociala-ekonomiska hållbarhetsdimensioner är det dock 
otydligt hur aspekterna sammanvägs vid integrationen. Det är också otydligt av vem och på vilken 
planeringsnivå, som avvägningar görs när hållbarhetsaspekterna står emot varandra. I någon av våra 
fallstudier anges att komplexa frågor förs upp på politisk nivå, annars visar undersökningen att av-
vägningarna görs på tjänstemannanivå.  
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2.10 Detaljplanering – genomförande 
Denna undersökning fokuserar på hur hållbarhetsplaneringen konkretiseras och genomförs i svenska 
kommuner. Där ingår uppföljning av översiktsplaneringen i efterföljande detaljplanering och andra 
verksamheter, som en väsentlig del. Vi ser att ett fortsatt sektorsövergripande samarbete är mycket 
viktigt för att säkerställa en mer holistisk hållbarhetssyn i detaljplanering.  

Flera kommuner framhåller också vikten av en tidig samverkan med de byggherrar, som är aktuella 
för byggandet inom detaljplaneområdena. Genom sådan samverkan kan kommunernas hållbarhets-
mål kommuniceras och diskuteras och byggherrarna ges därigenom en insikt i kommunernas ambit-
ioner och argument i planeringen för att realisera hållbarhetsdimensioner. Att ställa krav i markan-
visning för byggherrarna återkommer, som det mest verkningsfulla instrumentet vid realisering av 
hållbarhetsaspekterna. Detta ses som extra viktigt, då möjligheten att ställa krav på t.ex. lågenergi-
byggnader och energianvändning i detaljplanering inte är möjligt. Kommunen har dock liten påverkan 
på mark som inte är kommunägd.  

Vi anser att former och instrument för hur hållbarhetsvisioner och mål kan följas upp i genomföran-
desteg behöver vidareutvecklas. Hur steget från detaljplan till hur det förverkligade resultatet kan 
säkerställas är också ett område som behöver utredas vidare.  

2.11 Plan- och bygglagen 
I de fallstudier vi gjort ser vi att Plan- och bygglagen (PBL) och dess planeringsinstrument används 
aktivt med syfte att stärka hållbar utveckling. Vi frågade intervjupersonerna om de ansåg att PBL 
stöttar eller försvårar. En av dem ansåg att ”PBL är en ramlag med frihet” som gör det möjligt att 
använda lagen till det kommunen anser vara angeläget. Men vi fick också svar som visar på att 
lagstödet idag är svagt för hållbarhetsåtgärder. Ett exempel är att detaljplaneinstrumentet inte kan 
användas för att ställa de hållbarhetskrav på kommande markanvändning, som man i många fall 
skulle vilja. Det framhölls också att de förändringar av lagen som gjorts under senare år, med syfte 
att förenkla och förkorta planeringsprocessen försvårar arbetet med hållbarhetsaspekter i den fy-
siska planeringen. Detta eftersom samverkan på alla planeringsnivåer och välgrundade konsekvens-
bedömningar etcetera kräver tid, men ger vinster genom att genomarbetade och välgrundade planer 
borgar för en mer långsiktig hållbarhet.  

En grundlig undersökning av vilken påverkan de förenklade detaljplaneprocesserna kommer att få på 
hållbarhetsarbete och demokrati bör genomföras.  

2.12 Forskning och konsulter 
Flera av de studerade kommunerna använder sig av externa experter t.ex. som neutrala processle-
dare eller konsekvensbedömare, då interna processledare kan riskera att ses som representant för 
den ena eller den andra parten. Konsekvensbedömningar görs i flertalet fall av representanter från 
konsulter eller universitet för att undvika att planerare bedömer konsekvenserna för sina egna pla-
ner. 

I de innovativa exemplen på planering för hållbarhet har det många gånger funnits en anknytning till 
forskning. Forskningsunderlag av hur t.ex. bakgrunden ser ut för de samhällen eller områden som ska 
planeras ses som ett pålitligt underlag för planeringsarbetet. Vi ser också exempel på samverkan 
mellan kommuner och forskare för att utveckla process- och beslutsstöd eller att man samarbetar 
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genom hela planeringsprojekt för att utveckla innovativa lösningar. I andra fall sker följeforskning, 
där forskare följer och observerar planeringsprocesser- eller projekt. Forskarna kan på det sättet visa 
på om projektet utvecklas i riktning mot de mål man angett för planeringen och ge förslag på hur 
process, metoder och verktyg kan förbättras.  

2.13 Konsekvensbedömning och uppföljning 
Hos de kommuner vi undersökt har vikten av uppföljning av hållbarhetsmålen varit tydlig. Vi ser flera 
exempel på metoder och verktyg för hur planerna kan följas upp för att se om kommunens hållbar-
hetsarbete utvecklas i önskad riktning.  

Årlig genomgång av översiktsplanen är ett exempel på hur kommuner regelbundet och systematiskt 
går igenom översiktsplanen för att se att den är aktuell. Detta är en högre ambition än PBL:s rekom-
mendation att göra en översyn i anknytning till den politiska mandatperioden vart fjärde år. Kommu-
nen anser att det totalt inte tar längre tid att göra årlig uppföljning, då det vid varje tillfälle blir 
mindre uppdateringar än att göra en mer omfattande översyn och kanske omarbetning efter en 
längre period.  

Genom ett medvetna val av indikatorer kan kommunen kvantitativt mäta i vilken riktning hållbar-
hetsaspekterna går. Indikatorer används även för att kvalitativt bedöma hur situationen ser ut för 
både sakmässiga och geografiska aspekter. Många uppgifter för uppföljning finns att hämta, med 
liten arbetsinsats, från andra parter som t.ex. Statistiska Centralbyrån. Hur planen ska följas upp be-
handlas med fördel redan under planens framtagande för att successivt justera de faktorer som visar 
sig inte följa uppsatta visioner och mål. 

Extra informationsinsatser bör göras för genomförande av hållbarhetsaspekter, för att betona bety-
delsen av konsekvensanalyser och uppföljning av planer och strategier.  
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3 Flerfallstudie 
Här redovisas sammanfattningar av vad som framkommit från dokumentstudier och i intervjuer för 
respektive kommun som valts ut för fallstudien. Om inte annan källa anges har informationen i detta 
avsnitt samlats in via intervjuer med tjänstemännen. Detta gäller även eventuella resonemang som 
förts av intervjupersonerna. Författarnas analyser och jämförelser presenteras i analyskapitlet. 
Kommunerna arbetar sannolikt med fler intressanta och innovativa metoder och verktyg som inte 
kunnat täckas in i denna begränsade studie. 

3.1 Arvidsjaur – Kombinerad översikts- och tillväxtplan 
Arvidsjaurs kommun har studerarats då det är en liten kommun med drygt 6000 invånare som utar-
betat en innovativ kombinerad Översikts- och Tillväxtplan (ÖTP) (Arvidsjaurs kommun, 2013a). Stu-
dien omfattar samrådshandling för ÖTP samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Arvid-
sjaurs kommun, 2013b). Dessutom har en intervju genomförts för att få kunskap om hur hållbarhets-
aspekterna integrerats i den fysiska planeringen. I ÖPT framgår bland annat att tillväxt ska ske utan 
större påverkan på naturen, men viss påverkan förväntas dock. I planen har tydliga ställningstagan-
den presenterats i punktform inom respektive sakområde. Förväntade konsekvenser redovisas på 
samma, men något mer övergripande sätt. I ÖPT uttrycks ambitioner för sociala frågor som t.ex. 
vård, kultur och i MKB:n redovisas även vissa sociala konsekvenser. I ÖTP-dokumentet inkluderas få 
kartunderlag utan dessa redovisas i separat dokument. 

Figur 1: Översiktsplanearbetet fokuserade initialt på att bryta ner europeiska, nationella och regionala mål (Arvidsjaurs 
kommun, 2013a, s. 9) 

Arbetet med ny översiktsplan inleddes 2009 initierad på grund av lättnader i strandskyddet för att 
möjliggöra landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta framhålls i ÖTP, som en viktig möjlighet för 
tillväxt vilket anses kräva ytterligare stöd i fysisk planering. Under 2012 beslutades att översiktspla-
nen och tillväxtplanen skulle slås ihop till ett enda dokument för att få ett gemensamt och samstäm-
migt styrdokument. Av intervjun framkom att i början av arbetsprocessen för den nya översiktspla-
nen, som i skrivande stund ännu inte är antagen, låg huvudfokus på att bryta ner mål från regional 
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och internationell nivå till kommunnivå. Det arbetades främst med målen i EU2020 (EU2020, 2014) 
och den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) (Länsstyrelsen Norrbotten, 2011) som båda uppgavs 
vara bra stöd för kommunens utvecklingsarbete.  

I översiktsplanegruppen ingick förutom tjänstemän från plan- och byggsidan även en representant 
för besöksnäringen, tillväxtchef, kommunchef samt en politiker från bygglovs- och hälsonämnden. 
Även om näringslivet var representerat i gruppen var intresset därifrån lägre i skedet när det fortfa-
rande handlade om en mer konventionell översiktsplan. När arbetet började fokusera även på till-
växtfrågor blev intresset större från näringslivet och drivkraften började även komma mer från andra 
delar av kommunen än planavdelningen. 

På fråga om var inspiration hämtats för planeringsprocesser så nämndes inga av de processmodeller 
som identifierats i delstudie 1 (LTU, 2014). Främst inhämtas sådan kunskap via seminarier och kor-
tare utbildningar. Seminarier via nätet uppges medföra betydligt ökade möjligheter att tillgodogöra 
sig kunskap i en kommun med långa avstånd till större städer. 

I utarbetandet av ÖPT under perioden 2010-2013 hölls dialogmöten med berörda samebyar, företa-
garna, föreningen Arvidsjaurs byar och de större markägarna i kommunen. Utöver detta användes 
även en metod, utvecklad inom ett projekt kallad Attraktiv Region i Norrbottens län, kallad sam-
synsmetoden (Attraktiv Region, 2011) för att identifiera nyckelfrågor. En arbetsgrupp bildades bestå-
ende av 6 personer, med medborgare, näringslivsrepresentanter och samma politiker som ingick i 
översiktsplanegruppen, men av ingen från kommunens förvaltning. Mötena leddes av en extern pro-
cessledare från länsstyrelsen som medverkat i utarbetandet av metoden. Nyckelfrågor som framkom 
vid dessa möten prioriterades av kommunala tjänstemän vid en senare workshop baserat på hur 
viktiga respektive akuta de bedömdes vara. De olika förvaltningarna fick sedan i uppdrag att arbeta 
fram förslag till ÖPT:ns delar om deras respektive verksamhetsområde. 

 Figur 2: Prioriteringsmatris och processmodell för Samsynsmetoden (Attraktiv Region, 2011, s. 41) 

För att realisera ÖTP ska årliga tillväxtprogram utarbetas med konkreta utvecklingsplaner. Hur mar-
kanvändningsfrågor ska implementeras och följas upp är ännu under diskussion. Kommunen övervä-
ger om krav ska ställas på kommunala nämnder att årligen utpeka fokusområden i verksamhetspla-
ner och redovisning i årsbokslut. 
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Vid intervjun nämndes följande fördelar med en kombinerad översikts- och tillväxtplan: planen blir 
mer enhetlig och genomarbetad än två separata planer, en planeringsprocess innebär dels högre 
resurseffektivitet och dels att fler förvaltningar och intressegrupper blir mer involverade. Utmaningar 
som framhölls var att processen tar lång tid, vilket riskerar att intresset minskar med tiden och att 
länsstyrelsen hävdade att granskning av översiktsplanen försvåras. En rekommendation som gavs var 
att säkerställa att samtliga inblandade avsätter tillräckligt med tid för planeringsprocessen. 

Angående förhållandet till PBL i planeringen så har avgränsningar behövt göras för till exempel vilka 
planer och mål på nationell nivå som kunnat tas hänsyn till på grund av knappa ekonomiska resurser. 
Stöd från Boverket för landsbygdsutveckling i strandnära lägen anges ha varit en viktig förutsättning 
för genomförandet av planprocessen. Att anställa en GIS-ingenjör uppges också ha varit mycket vär-
defullt.  

3.2 Göteborg – Konsekvensbeskrivningar, implementering och uppföljning 
Göteborgs stad har studerats då kommunen under flera decennier haft ett tydligt hållbarhetsarbete 
och stora stadsomvandlingsprojekt pågår längs älvstränderna samt att översiktsplanens strategiska 
delar följs upp årligen. Den sociala hållbarheten utvecklas ytterligare inom projektet S2020, som står 
för socialt hållbar utveckling år 2020 och är ett uppdrag till alla förvaltningar och bolag inom Göte-
borgs stad (Göteborgs stad, 2014b).  

3.2.1 Årlig uppföljningsrapport för översiktsplan 

 
Figur 3: Kartläggning av var bostadsexploatering skett och vilken typ av bostäder det rörde sig om under 2012 (Göteborgs 
stad, 2013, s. 9) 
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Uppföljningen av Göteborgs översiktsplan, antagen 2009, genomförs årligen av Stadsbyggnadskon-
torets strategiska avdelning och sammanställs i en rapport. Formerna för uppföljningen har gradvis 
förändrats genom åren och efterhand blivit mer geografiskt kopplad med hjälp av GIS-verktyg. Fak-
torer som följs upp är exempelvis; var nyplanerade områden är belägna, antalet planerade och fär-
digställda bostäder av olika byggnadstyper och upplåtelseformer och uppfyllelse av miljömål. Strate-
giska frågor i ÖP ses som extra viktiga, där ingår robusthet för klimatförändringar, näringslivsutveckl-
ing, mångfald och trygghet, hälsa samt natur och kultur. (Göteborgs stad, 2013) 

Genom att t.ex. studera var detaljplaner antagits och bygglov beviljats kan det utvärderas om det 
utvecklas inom översiktsplanens utpekade utvecklingsområden. Dagens utveckling bedöms i stort 
följa översiktsplanen. Det finns dock exempel på bygglov som inte har kunnat nekas ibland annat 
inom gamla avstyckningsplaneområden i kustmiljö. 

Även om årlig uppföljning görs för Göteborgs översiktsplaner, så uppges det fortfarande vara för 
sällan för att bygga upp rutiner för uppföljningen. Detta har delvis åtgärdats genom arbete med 
automatisering av dataextrahering ur GIS-underlag. Att ta hänsyn till hur uppföljningen ska kunna 
göras regelbundet redan när översiktsplanen utarbetades antas främja de efterföljande uppföljning-
arna.  

3.2.2 Älvstrandsmodellen 

Inom Älvstaden ingår flera stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg på båda sidor av Göta Älv. 
Projekten består huvudsakligen av förtätning och omvandling av tidigare industriområden och ham-
nar till blandstadsområden. En vision har utarbetats för att skapa en gemensam målbild för projekten 
där behovet av hållbara lösningar betonas. I visionsarbetet deltog förutom tjänstemän även repre-
sentanter från Chalmers och svenska Handelskammaren. Utmaningar som utpekades i visionsarbetet 
är bland annat vattenhöjning på grund av klimatförändringar, fysiska barriärer i form av vatten och 
trafikleder, segregation och behov av förändrat transportsystem. Då omvandlingen kommer att pågå 
under lång tid förespråkas tillfälliga aktiviteter i området för att fylla det med liv och testa idéer. (Gö-
teborgs stad, 2012) 

I projekten ställs ofta höga krav på ekologiska aspekter som t.ex. energianvändning, hållbara trans-
portslag och sociala aspekter t.ex. för att minska segregationen i Göteborg. För att skapa en socioe-
konomisk integration anser man att det krävs hyrestak på olika nivåer för en andel av bostäderna 
vilket man vill åstadkomma genom Göteborgs stads markanvisningspolicy där det också ställs håll-
barhetskrav. Många byggherrar visar stort intresse och driver ibland själva på hållbarhetsarbetet. För 
miljöprofilområdet Kvillebäcken har ett hållbarhetsprogram upprättats med stöd av delegationen för 
hållbara städer (Kvillebäcken, 2011). Flera byggherrar har samlats i ett konsortium för att tillsammans 
utveckla området. De har undertecknat Kvillebäcksfördraget, som syftar till att säkerställa en god 
helhetslösning och löpande erfarenhetsutbyte. I stort anses Kvillebäcken hittills ha utvecklats som 
avsett, men utvärdering har ännu inte genomförts.  

För att arbeta mer fokuserat med Älvstadsprojekten än vad som är möjligt inom kommunförvaltning-
arnas linjeorganisationer har en projektorganisation med bred kompetensbas skapats inom kommu-
nen. I projektets ledningsgrupp ingår förutom kommuntjänstemän även representanter från Business 
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Region Göteborg4 (BGR, 2014). En innovationsplattform där Stadsledningskontoret, Stadsbyggnads-
kontoret, Älvstranden Utveckling och Business Region Göteborg samt Chalmers Mistra Urban Futures 
och Johanneberg Science Park deltar ska bidra till ett brett samarbete (Göteborgs stad, 2014a). Följ-
forskning har genomförts av Göteborgs Universitet under Visionsarbetet och ska återupptas. 

Framgångsfaktorer för hållbarhetsarbetet inom Älvstaden anses vara den breda samverkan och ta till 
sig olika perspektiv inklusive medborgardialog. Inom organisationen strävar man efter att uppnå kon-
sensus mellan medborgare, byggherrar och näringsliv om hur Älvstaden bör utvecklas. Byggherrarna 
anses vara mer progressiva och positiva till nya koncept för byggande och exploatering än byggent-
reprenörssidan. Den frihet som ramlagsformatet för PBL uppskattas. Möjlighet för tillfälliga bygglov 
anses vara en tillgång för att klara akut bostadsbehov och skapa aktiviteter områden redan under de 
år som utveckling pågår. Möjlighet till lokala byggkrav anses också viktig. 

3.2.3 Konsekvensanalys för barn och sociala aspekter 

 
Figur 4: Matris för konsekvensanalys för aspekter rörande barn och sociala frågor (Göteborgs stad, 2011, ss. 2-3) 

I Göteborgs stad har en modell för konsekvensanalys för barn och sociala aspekter utvecklats inspire-
rad av forskning vid olika universitet och institut. Tankarna om varför och hur dessa aspekter ska 
analyseras, liksom generella resonemang om grader medborgarsamverkan, har presenterats i en 
skrift för respektive aspekt (Göteborgs stad, 2011). Skrifterna innehåller även en matris som stöd för 
genomförande av analyserna där ett antal frågor beaktas på olika nivåer, från byggnadsnivå till reg-
ionnivå. Matrisen har även tryckts upp på en golvmatta som används vid workshops och diskuss-
ionsmöten. Utbildningar hålls om modellen både intern och externt. Instruktioner för genomförande 
av diskussioner finns, liksom en processmall. Praktiska exempel för hur fysisk planering kan påverka 
de olika frågorna och nivåerna finns på en webbaserad plattform för social hållbarhet kallad social-
hallbarhet.se. Flera kommunala förvaltningar har deltagit i utarbetandet av modellen för social- och 

                                                           
4 Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs stad och representerar 13 kommuner 
i regionen. 
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barnkonsekvensanalys, med stöd av kommunens strategiska arbetsgrupp för socialt hållbar utveckl-
ing 2020 (Göteborgs stad, 2014b). Ambitionen är att barnperspektivet ska behandlas i en separat 
analys för att barns situation inte ska glömmas bort bland andra sociala frågor. De inkluderas dock i 
nuläget oftast som en del i socialkonsekvensanalyser. Barnkonsekvensanalyserna görs antingen ge-
nom att barn får ge sitt perspektiv, eller genom att vuxna beaktar faktorer som konstaterats vara 
viktiga för barn. Det första ger ofta bäst resultat men kräver en större insats varför det senare är 
vanligare. En så kallad arkitekturkonsulent har arbetat för att öka barns medvetenhet om arkitektur 
och stadens form, vilket gjort barn bättre rustade att delta i diskussioner om stadsutveckling.  

Analyserna sker löpande genom hela planprocesserna och görs för samtliga detaljplaner och efter-
strävas även på andra planeringsnivåer samt vid renoveringar. Vilken typ av barn- eller socialkonse-
kvensanalys, och hur utförlig, som krävs avgörs tidigt i planprocessen på möten där förvaltningarna 
för stadsbyggnad, trafik samt park och natur deltar. Även berörd stadsdelsförvaltning involveras då 
de har god kännedom om sociala frågor. Eftersom konsekvensanalyserna utgör en del av hela be-
dömningsunderlaget var det svårt för intervjupersonerna att peka ut hur konkreta åtgärder påverkats 
genom analyserna, men de upplevs få genomslag. Analyserna arbetas in i konsekvensbedömningarna 
för planer och formuleringar om dessa aspekter har inarbetats i mallar för detaljplaner. Modellen 
används även av andra förvaltningar inom Göteborgs stad liksom av konsultföretag. 

Den generella medvetenheten hos de parter som är involverade i socialkonsekvensanalyserna ska 
också ha ökat. Arbetet med analyserna har stöd från politiker och formuleringar i PBL om hållbarhet 
och konsekvensredovisning. Framgångsfaktorer som angetts är bred samverkan och att arbetet med-
för en lärandeprocess. Om drivande personal slutar är det viktigt att utbilda nyanställda för att säker-
ställa kontinuiteten. Utmaningar som framhålls är främst de nya PBL-reformerna för att förkorta pla-
neringsprocesser, vilket riskerar att de värdefulla analyserna inte hinns med.  

I Göteborgs stad görs avvägningar mellan olika intressen succesivt under detaljplaneprocesserna. En 
del avvägningar görs troligen i praktiken av tjänstemännen som arbetar fram planförslagen medan 
politiker främst tar ställning när planförslag är färdiga. Former för att öka tydligheten kring vilka av-
vägningar som faktiskt gjorts har diskuterats. Om så sker skulle i förlängningen politiker kunna invol-
veras mer i dessa ställningstaganden. Det skulle dock troligen kräva längre handläggningstider. 

3.3 Halmstad – 3 dimensioner i översiktsplan 
Halmstads kommun har en nyligen antagen ÖP benämnd Framtidsplan 2030 - Strategisk översikts-
plan för Halmstads kommun, som innehåller tydliga strategiska planeringsinriktningar baserad på 
förtätning i staden och längs strategiska stråk. I planen har en tydlig ambition för hållbar utveckling 
uttryckts. Kommunen är medlem i Sveriges Ekokommuner och har undertecknat EU:s borgmästarav-
tal5 avseende klimatarbete. Tematiska handlingsprogram har utarbetats för frågor som hållbar 
energi, ekologi och handikappolitik, där delar av dessa berör fysisk planering. Under arbetet med 
planen har en utomstående konsult anlitats för att bedöma ekologiska, ekonomiska och sociala kon-
sekvenser för olika strategier och ställningstaganden. Dessa bedömningar har inkluderats som ett 
kapitel i plandokumentet. I översiktsplanen utpekas följande faktorer som uttryck för ekonomisk 

                                                           
5 En europeisk rörelse som engagerar lokala och regionala myndigheter, som på frivillig väg åtar sig att öka 
energieffektiviteten mer än vad som krävs för att nå EUs mål om koldioxidutsläpp för år 2020. Mer information 
på: http://www.borgmastaravtalet.eu 
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hållbarhet: sysselsättningsgrad, rättvis fördelning av levnadsstandard, ekonomisk tillväxt samt reg-
ional balans och dess inverkan på samhällsekonomin. (Halmstad kommun, 2014)   

Översiktplanegruppen har först gjort förslag till avvägningar mellan de olika hållbarhetsdimensioner-
na i samråd med eventuellt berörda förvaltningar. Politikerna har sedan gjort justeringar och gett 
direktiv i frågor där förvaltningar och översiktsplanegruppen inte kunnat enas. Politikerna har varit 
relativt engagerade då kommunstyrelsen agerat styrgrupp för översiktsplanen och kommunfullmäk-
tige deltagit i workshops och mottagit förslag under arbetets gång. Översiktsplanen tycks vara ett 
prioriterat styrdokument för politiker. 

Kommunen har även deltagit i Interreg IV A – projektet Samhällsplanering och Medborgardialog i 
Samhällsplaneringen (SMS-projektet, 2014). Då en tillfällig extraresurs anställdes för detta arbete 
verkar detta dock ha fått begränsat genomslag i ordinarie fysisk planeringsverksamhet. Medborgar-
dialogen som genomfördes inför översiktplanearbetet har ändå inkluderat både öppna möten och 
uppsökande samrådsformer. Social konsekvensbeskrivning har i viss utsträckning börjat tillämpats 
och haft genomslag inom stadsutveckling på detaljplanenivå.  

Då översiktsplanen är nyantagen går det ännu inte att utvärdera hur väl dess ambitioner implemen-
teras i praktiken. Eftersom planen har stort politiskt stöd så bedöms så att ske. Den operativa plane-
ringen styrs till stor del av kommunfullmäktiges årliga planeringsdirektiv med tillhörande budget. 
(Halmstad kommun, 2010). Uppföljning av översiktsplanen är planerad att göras oftare än mandat-
periodernas aktualitetsförklaring. Relevanta och mätbara indikatorer för fysisk planering ansågs ha 
varit svåra att utveckla. Kommunen rapporterar nyckeltal till både Sveriges Ekokommuner och till 
Borgmästaravtalet, men dessa är ofta endast indirekt kopplade till fysisk planering, såsom utsläpp. En 
indikator med stark geografisk koppling som används är förändring av jordbruksmarksareal.  

3.4 Järfälla – Hållbarhetsbedömning av översiktsplan 
Järfälla kommun har antagit en ny strategisk översiktsplan (Järfälla kommun, 2014a). Det utpekade 
huvudmålet är ett hållbart samhälle, vilket bryts ner i fem delmål: urbana kvaliteter, levande natur 
och kultur, smart infrastruktur, kunskapssamhälle och Järfälla för alla. En målbild presenteras liksom 
planeringsprinciper för att nå dit. 

Planeringsprinciperna bedöms i en hållbarhetsbedömning (Järfälla kommun, 2014b) som även redo-
visas i något avkortad form i översiktsplanen. Sist behandlas allmänna intressen där även ekosystem-
tjänster inkluderas. Bland bilagorna återfinns bland annat en uppföljningsmatris för planen. 

Hållbarheten beaktas i alla tre huvuddimensionerna av hållbarhet, samt en fjärde dimension i form 
av rumsliga värden. Den rumsliga dimensionen beskrivs som en samordnande faktor för de övriga 
dimensionerna. Den ofta svårfångade ekonomiska hållbarhetsdimensionen beskrivs handla om att 
hushålla med och effektivt ta vara på mänskliga och materiella resurser och att skapa förutsättningar 
för försörjning. Ur kommunal synvinkel betonas investeringar och driftskostnader. Både regionala, 
nationella och internationella mål beaktas i bedömningen. I slutsatsen konstateras att tillväxten i 
Järfälla kanske inte är hållbar ur ett globalt perspektiv då den troligen kommer att orsaka ökad re-
sursförbrukning. Som motargument lyfts dock att Järfälla ändå kan växa på ett mer hållbart sätt än 
andra delar av Stockholmsregionen tack vare goda kommunikationer och försörjningsystem. (Järfälla 
kommun, 2014b)  



 

 17 

 
Figur 5: Målet om ett hållbart Järfälla bryts ner i fem delmål i översiktsplanen (Järfälla kommun, 2014a, s. 23) 

En extern konsult arbetade med översiktsplanen och förespråkade den så kallade Delfi-modellen för 
att utnyttja både interna och externa experters kunskap. Dessa expertgrupper genomförde hållbar-
hetsbedömningen. Först arbetades tre framtidsbilder fram vilka bedömdes retroaktivt. Efter ett sam-
råd kring dessa tre alternativ arbetades en utställningshandling fram, som löpande hållbarhetsbe-
dömdes. Någon kvantifiering av värdet på sociala och ekologiska värden för jämförelse med ekono-
miska har inte gjorts då det bedöms för resurskrävande.  

För att underlätta implementeringen av planen ges det i översiktsplanen tydlig vägledning i punkt-
form om hur specifika områden ska utvecklas i tillägg till planeringsprinciperna. Det anses för tidigt 
att avgöra hur väl dessa kommer att fungera, men uppföljning av resultatet är planerad. Uppfölj-
ningsmatrisen i översiktsplanen specificerar hur och när ett antal nyckeltal ska redovisas. Vissa nyck-
eltal ska redovisas i kommunens årsredovisning och hämtas från externa källor såsom Statistiska 
Centralbyrån eller internt från kommunens miljöövervakning och årliga medborgarenkäter. Ett antal 
analyser som t.ex. andel befolkning bosatt inom ett visst avstånd från kollektivtrafik ska framarbetas 
inför aktualitetsförklaring.  
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 Figur 6: Utdrag ur uppföljningsmatris med nyckeltal och uppföljningsintervall angivna i översiktsplanen (Järfälla kom-
mun, 2014a, s. 105) 

För att förverkliga en tidigare antagen fördjupad översiktsplan för Barkabyfältet har ett miljö- och 
gestaltningsprogram antagits. I detta ingår krav och riktlinjer avseende utformning och uppföljning 
inom en mängd områden som gatumiljöer, sophantering, grönstruktur, tillgänglighet med mera (Jär-
fälla kommun, 2012). 

3.5 Luleå – Från vision till verklighet 
Luleå kommun har en strategisk översiktsplan som kopplat samman kommunens vision med mjuka 
frågor och markanvändning. Översiktsplanen består av ett flertal dokument: sex tematiska program 
och ett antal bilagor. En Sammanfattning och läsanvisning summerar programmens övergripande 
mål och viktiga åtgärder samt beskriver hur programmen ska användas. Programmen bygger på fyra 
riktningar som utarbetats för att nå kommunens Vision för år 2050. Respektive program innehåller 
mål, strategiområden och listor över aktiviteter, åtgärder och fördjupat arbete. Konsekvensbedöm-
ningar redovisas kortfattat i samband med ställningstaganden i programmen och indikatorer för upp-
följning har specificerats i slutet av respektive program. En omfattande uppföljning ska ske i slutet av 
varje mandatperiod, men även där emellan ska resultatredovisas i delårsrapporter och årsredovis-
ningar. Programmen är inte strikt uppdelade efter hållbarhetsdimensioner men behandlar alla tre. 
(Luleå kommun, 2013a) 

Riktningarna antogs 2013 och för att underlätta förverkligandet bildades ett samhällsutvecklingskon-
tor i början av 2015. Inom detta kontor samarbetar en bredd av kompetenser, bland annat fysisk 
planering, trafik, folkhälsa, miljö och natur, demokrati samt samhällsekonomi. Målen i programmen 
inkluderas i kommunens balanserade ”styrkort”, som används för att inkludera andra perspektiv än 
kostnadsmässiga i den generella verksamhetsstyrningen. Hittills har främst frågor om ökad befolk-
ning och barn- och ungdomsfrågor prioriterats. En första uppföljning har gjorts av åtta förvaltningar 
som har samordningsansvar för olika frågor. Kritiska faktorer som framkom har tagits upp för diskuss-
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ion mellan politiker, tjänstemän och kommunala bolagsrepresentanter i blandade grupper. Samar-
bete med externa aktörer och uppföljning av material från medborgardialoger anses vara två stora 
utmaningar. Även ökat fokus på miljö och klimat bedöms behövas och en klimatstrategi ska utvecklas 
och införlivas i översiktsplanen.  

 
Figur 7: Bilden ovan illustrerar hur programmen i översiktsplanen hänger ihop med visionen. Vision Luleå 2050 i mitten, 

de fyra Riktningarna i rosa omger visionen. Varje riktning innehåller fyra avsiktsförklaringar som styr innehållet i pro-
grammen de tillhör. (Luleå kommun, 2013a, s. 3) 

Baserat på översiktsplanen görs utvecklingsprogram för stadsdelar och byar där invånare kommer att 
engageras. Dessa processer leds antingen av utbildningsförvaltningen eller stadsbyggnadskontoret 
men följer samma modell. Ett verktyg benämnt Hållbar Stadsdel (HåSta) har använts för att värdera 
befintlig hållbarhet (Luleå kommun, 2013b).  En modifierad variant kallad Hållbar By (HåBy) ska testas 
på ett antal prioriterade byar som ska förse landsbygden med service såsom skolor och sporthallar. 
Utvecklingsplaner som blir fysiska i sin natur kommer eventuellt utvecklas till fördjupade översikts-
planer. Ett annat alternativ är att de integreras i översiktsplanen. De upplevs motsvara områdespla-
ner som i dagsläget inte finns i PBL. En annan variant av mjukare program som används är så kallad 
målbild vilket motsvarar detaljplaneprogram men inte bedöms lika förpliktigande. Det upplevs som 
ett problem att projekt ibland övergått till detaljplaneuppdrag för tidigt och sedan visat sig inte följa 
hållbarhetsmålen. Genom att i stället först bedöma hållbarhetsfaktorerna i nya projekt och ge plan-
besked först när de stödjer hållbarhetsmålen, kan detta unvikas. Parkeringsnormer planeras att ses 
över för att minska antal arbetsplatsparkeringar och därigenom minska vardagstrafiken i centrum 
men ändå möjliggöra parkering för boende och besökande.  
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Framgångsfaktorer uppges vara samsyn kring hållbarhetsfrågor inom kommunen och det kommunala 
uppdraget. Att definiera hållbarhetsaspekter anges vara ett viktigt steg. En utmaning är det faktiska 
genomförandet av planen, men ett väl implementerat styrsystem kan underlätta detta. Medborgar-
dialog i flera olika former för att nå olika kategorier av medborgare anges också vara mycket viktigt. 
En utmaning vid medborgardialog är att hålla diskussioner fokuserade på den specifika frågan då 
deltagare ofta vill lyfta även andra frågor. 

3.6 Malmö – Kommission för social hållbarhet, områdesprogram och socialkon-
sekvensbedömningar 

I Malmö har stora satsningar gjorts för att bygga nya miljöprofilområden. Dessa satsningar har dock 
fått kritik för att inte bidra till att en mer socialt hållbar utveckling. Insatser för ökad social hållbarhet 
har genomförts på bred front på olika organisationsnivåer. Kommission för ett socialt hållbart Malmö 
tillsattes centralt av Malmö stad 2010 med uppdrag att finna vägar att minska skillnaderna i hälsa 
mellan olika stadsdelar. En tydlig indikator är att det är en markant skillnad i medellivslängd för invå-
nare i olika stadsdelar. Kommissionen tog ett brett grepp om problematiken och beaktade bland 
annat den fysiska miljöns inverkan på hälsa. (Malmö stad, 2013) 

Ungefär samtidigt som kommissionen tillsattes i kommunen började det i stadsdelsförvaltningar ut-
arbetas områdesprogram för fem särskilt utsatta områden. Områdesprogrammen har främst berört 
sociala frågor och har varit fristående, men ett visst utbyte har skett med kommissionen. Program-
men har anpassats för att matcha behovet i respektive område. 

3.6.1 Malmökommissionen 

I samband med arbetet inom Kommissionen för ett social hållbart Malmö (Malmö stad, 2013) har 
dess medlemmar bidragit till publiceringen av 31 vetenskapliga underlagsrapporter. I samband med 
detta har en mängd rekommendationer presenterats för olika frågor. Kommissionens slutrapport 
(Malmö stad, 2013) innehåller 74 åtgärdsförslag för vilka det anges vilken eller vilka kommunala för-
valtningar som har ansvaret för genomförandet. Ett antal av åtgärdsförslaget har tydlig anknytning 
till fysisk planering. Några handlar om problem med brist på bostäder i allmänhet och i synnerhet på 
bostäder som har överkomlig prisnivå i områden, som ger barn och unga en lämplig uppväxtmiljö och 
bostadslösa en plats att bo. Även den fysiska utemiljön vid och mellan skolor och bostäder betonas.  

Kommissionen anger också att allmänna mötesplatser också spelar stor roll för att minska trång-
boddhetens effekter. En blandning av bostäder med olika upplåtelseformer, arbetsplatser samt ser-
vice föreslås byggas, främst i lägen som kan skapa kopplingar mellan områden. Social- och barnkon-
sekvensbeskrivningar förordas också, liksom ökad delaktighet för invånare i planering och beslutsfat-
tande. Satsningar på socialt utsatta områden i likhet med satsningar på nyare miljöprofilområden 
såsom Västra hamnen förordas. I slutrapporten betonas att satsade medel ska förbättra inte bara en 
utan helst alla tre hållbarhetsdimensionerna.  

Kommissionen förordar en långsiktig syn på ekonomi där satsningars lönsamhet värderas på längre 
sikt och inte endast i pengar. Hälsoekonomiska beräkningar föreslås, och det påpekas att kostnadsef-
fektiva åtgärder inte alltid innebär en långsiktig kostnadsbesparing. Ett antal indikatorer på hälsa 
föreslås, däribland livslängd och tandhälsa. I Malmö följs många indikatorer redan upp i årliga väl-
färdsredovisningar. 
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Figur 8: Kommissionen betonar vikten av långsiktiga investeringar för ekonomisk hållbarhet (Malmö stad, 2013, s. 163) 

I Malmö pågår nu genomförande av åtgärder i linje med kommissionens arbete. Vissa ändringar har 
gjorts efter att samråd hållits, men delarna som berör stadsbyggnadskontorets ansvarområde ska 
inte ha påverkats nämnvärt. Att kommissionen fått mycket uppmärksamhet både inom Sverige och 
internationellt har satt ribban högt vilket upplevs som en drivkraft för att motivera det fortsatta ar-
betet. 

Ett projekt där sociala frågor lyfts är Bygga om-dialogen där kommunen samarbetar med byggföre-
tag, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att anställa arbetslösa boende i en stadsdel som 
byggarbetare vid upprustning i området. Ett annat projekt är Levande Malmö som fokuserar på att 
bryta ner barriärer av olika slag. De fysiska barriärerna upplevs vara mindre utmanande för föränd-
ringsarbete än de mentala och organisatoriska barriärerna. För att minska fysiska barriärer görs nu 
satsningar vid gränser mellan områden för att binda samman dem. I samband med detta föreslås fler 
verksamheter i områden med övervägande bostäder. 

Funktionsblandning upplevs lättare att säkerställa än blandade upplåtelseformer, särskilt på ej kom-
munägd mark. Detta då funktion kan specificeras som markanvändning i detaljplan. En risk är dock 
att byggda verksamhetslokaler inte används om det inte finns kundunderlag. Detta är särskilt ett 
problem för de första byggnaderna i nya områden som utvecklas under många år och initialt alltså 
har ett litet kundunderlag. Här föreslås så kallade bokaler, som en kombination eller flexibilitet mel-
lan bostad och lokal. Prissättning på bostäder hoppas kunna regleras främst genom markpriser. Att 
byggherrar höjer priser, så att det lägre markpriset inte kommer till nytta för de potentiella boende 
förväntas delvis förhindras genom att efterfrågan blir lägre i områden med lägre ekonomisk efterfrå-
gan. Men detta kan även medföra att det inte finns intresse för byggherrar att bygga i områden med 
svag efterfrågan. 

Vid förtätning av områden ges byggherrar främst lov att exploatera överblivna ytor för att spara på 
grönska och allmänna mötesplatser. En prioriterad aspekt för att bevara sådana allmänna intressen 
ska vara att se över parkeringsnormer för att minska andelen yta som används till bilparkering. Bygg-
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herrarna ställer sig ofta positiva till att satsa på sociala förbättringar i hela området, inte bara i egna 
fastigheter utan även i omgivningarna. De ser ekonomiska vinningar i att områden blir mer populära 
och underhållskostnader för skadegörelse minskar. Sedan Bo01 har det varit naturligt att bjuda in 
byggherrar tidigt i dialoger. Även forskare deltar ofta i tidiga skeden av exploateringsprojekt för att 
informera arkitekter med flera om den senaste kunskapen inom hållbar stadsutveckling. 

Stadsbyggnadskontoret har, som en del i att ta ett större grepp om områdens utveckling, börjat sam-
arbeta med till exempel skolor. Detta för att hitta lösningar för att samutnyttja lokaler till olika verk-
samheter under längre del av dygnet och veckan. GIS-verktyg används i stor utsträckning, bland an-
nat för att analysera om barn går i skolor i närområdet eller söker sig längre bort till alternativa sko-
lor. Även flyttströmmar kan analyseras, t.ex. stora omflyttningar inom och mellan stadsdelar. För att 
skapa möjligheter att byta bostadstyp och upplåtelseform utan att byta stadsdel föreslås att områ-
den med ensidigt bostadsutbud kompletteras med ett varierat utbud av bostäder. 

3.6.2 Socialkonsekvensbedömningar 

Socialkonsekvensbedömningar har börjat införas i Malmö stad, bland annat i projektet Amiralssta-
den. Processen är inspirerad av göteborgsmodellen (som beskrivits ovan), men har anpassats och en 
manual är under framtagande. Bedömningen sker hittills oftast först när förslag är klara, men plane-
ras integreras tidigare i processen. Samverkan med invånare sker i liten utsträckning, men ska öka i 
takt med att bedömningen påbörjas tidigare i planprocessen. Underlag för bedömning utarbetas 
gemensamt av projektets ledare, som har sakkunskaper, samt en processledare som är expert på 
socialkonsekvensbedömningar. Vid själva bedömningen deltar ett flertal kompetenser från kommun, 
samt byggherrar. Barnkonsekvensbedömningar görs inte separat i Malmö utan inkluderas i social-
konsekvensbeskrivningen. Hur stor effekt konsekvensbedömningarna haft på projekt har inte utvär-
derats, men det upplevs som att synsättet förändrats och medvetenheten för frågorna har ökat inom 
kommunens organisation. En utmaning som upplevs med konsekvensbedömningarna är dock att de 
kan bli väl optimistiska, delvis på grund av att de förutsätter att allt genomförs enligt planen. 

3.6.3 Områdesprogram för Herrgården 

Områdesprogrammen startade samtidigt som kommissionens arbete och pågår till och med 2015. De 
drivs huvudsakligen inom stadsdelsförvaltningarnas ordinarie budget med visst extra stöd från kom-
munen för programkoordinatörer, följforskning och uppföljning. Utgångspunkten är att istället för att 
arbeta med en typ av problem på flera ställen så ska flera problem hanteras på samma ställe. 
(Malmö stad, 2010)  

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag har haft skyldighet att stödja områdesprogrammen, 
vars specifika arbete dock huvudsakligen påverkats och utvecklats av respektive stadsdelsförvalt-
ningarna. Näringslivskontoret har medverkat i utvecklingen av Rosengård vilket annars ska ha varit 
ovanligt för områden utanför stadscentrum. En marknadsanalys av området, benämnd Rosenkraft 
har genomförts för att betona potentialen istället för problemen i området. I områdesprogrammet 
för Herrgården i Rosengård har de olika arbetsgrupperna ofta letts av personer från andra förvalt-
ningar för ökad kompetensbredd. Fokus för insatser har delvis ändrats då vissa frågor som inled-
ningsvis inkluderades har konstaterats redan ha hanteras inom linjeorganisationen. Prioritet har lagts 
på att hitta glapp i organisationen och ansvarsfördelning för att skapa bättre helhetssyn.  
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 Figur 9: Områdesprogram genomförs för flera olika stadsdelar i Malmö med målet att göra många saker på ett ställe 
(Malmö stad, 2010, s. 21) 

Samverkan med invånare har varit ett viktigt inslag i programmets arbete. Flera former har använts 
för kommunicera med medborgare, varav en kallas home party. Den genomförs i en av deltagarnas 
hem och anses vara särskilt lämplig för att nå föräldrar som annars har svårt att ordna barnpassning 
för att delta på möten. En viss ovillighet bland planerare att involvera invånare tidigt har anats, som 
kan vara orsakad av en rädsla för att deltagande boende ofta bygger upp för stora förväntningar på 
omedelbar och omvälvande förändringar. Områdesprogrammet ska ha haft stöd av tidigare arbete 
för t.ex. trygghetsfaktorer bland annat i Vänskapsparken. Även socitopkarteringar har varit till stöd.  

För att öka blandningen av bostadstyper i området har ett radhusområde planerats. Detta har dock 
tillfälligt avstannat då den aktuella entreprenören ansåg att det inte gick att bygga, då försäljningspri-
serna förväntas bli för låga för att täcka nybyggnadskostnaderna. Markpriset har sänkts för att göra 
affären mer lönsam för exploatörer, men kommunens policy begränsar hur mycket priset kan sänkas. 
En konfliktfråga mellan hållbarhetsdimensioner för nybyggnad av kompletterande bostadstyper har 
visat sig i en diskussion om miljöanpassning kontra låg byggkostnad.  

En annan framgångsfaktor som betonas är att inte betrakta områden som problematiska utan istället 
fokusera på potential och positiv utveckling. Detta behöver också genomsyra kommunikationen både 
internt och externt. En utmaning är hur problem som upplevs på lokal nivå men är stads- eller lands-
övergripande ska hanteras. Medel på nationell nivå upplevs främst ges till tematiska projekt som 
endast berör en sakfråga, och inte till holistiska projekt som t.ex. områdesprogrammen. 
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3.7 Staffanstorp – Klimatfrågor i risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 
Staffanstorp har studerats som exempel på en mindre kommun som arbetat med att utvidga risk- 
och sårbarhetsanalys (RSA) för att även inkludera klimatförändringar. Kommunen har på senare år 
drabbats av översvämningar och topografin medför att bebyggelse i det lågt liggande samhället 
Staffanstorp är mycket utsatt för sådana från den närliggande ån. Därför valde kommunen att delta i 
en försöksstudie för Försvarets Forskningsinstituts klimatanpassningsverktyg Climatools (Sonnek et 
al., 2013). Kommunen kom i kontakt med detta genom en serie klimatsaminarier som anordnades av 
länsstyrelsen. Resultatet blev en klimatfokuserad risk- och sårbarhetsanalys som kompletterar en 
tidigare, mer konventionell risk- och sårbarhetsanalys. Nu beaktas vattenfrågor redan innan detalj-
planering inleds vilket medför att exploatering på olämpliga ställen undviks.  

 
Figur 10: Sammanställning av sakägare för identifierade klimatförändringsaspekter (Staffanstorps kommun, 2011, s. 17) 
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Processen med den utökade risk- och sårbarhetsanalysen initierades av stadsbyggnadskontoret och 
räddningstjänsten. För att leda det praktiska arbetet anlitades en extern expert med erfarenhet av 
risk- och sårbarhetsanalysarbete. Experten arbetade sedan utefter Climatools-modellen, med vissa 
modifikationer, och samverkade med samtliga förvaltningar för att få med samtliga perspektiv. Att 
processen leddes av en person som inte tidigare varit anställd i kommunen ska ha varit en fördel då 
denne inte setts som partisk och kunnat betrakta kommunens organisation mer objektivt. Efter att 
experten informerat förvaltningsenheterna om hur klimatförändringar kan påverka verksamheten 
utredde tjänstemännen hur deras respektive enhets verksamhet kan påverkas. Genom workshopar 
sammanställdes sedan en helhetsbild och fördelning av ansvar för hantering av olika frågor mellan 
olika nivåer, från medborgarnivå till politisk nivå, diskuterades. Bland deltagarna fanns kommunpoli-
tiker, tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, räddningstjänst, miljö och hemtjänst samt kommundi-
rektören. Skolförvaltningen var också inbjuden men deltog inte. Mångfalden av kompetenser gav 
deltagare nya perspektiv. 

Frågor som inte kan hanteras inom kommunen identifierades, såsom magasinering av vatten upp-
ströms i åar utanför kommungränsen. Ett mellankommunalt samarbete har inletts men ett hinder för 
att lösa detta är att kommunala medel inte kan användas för insatser i en annan kommun. En fråga 
som hamnar på medborgarnivå är hårdgöring av privat mark som hindrar infiltration av regnvatten 
och därmed ökar mängd dagvatten i ledningssystemet. Kommunikationsinsatser till allmänheten ses 
som det främsta medlet för kommunen för att hantera sådana frågor. Kartillustrationer baserade på 
GIS-information nämns som ett sätt att göra informationen mer lättillgänglig. För att få ett brett ge-
nomslag i samhället planeras även informationsinsatser i skolor med förhoppningen att även föräld-
rarna ska nås genom barnen. 

Utöver risk- och sårbarhetsanalysen har en VA-plan börjat utvecklas där alla vattenrelaterade frågor 
ska behandlas. Detta arbete leds av en tjänsteman inom kommunen, och har underlättats av den 
ökade öppenheten inom kommunen som uppstått som följd av ovan nämnda insatser. Processerna 
för framtagande av både RSA och VA-plan ska ha tilldelats tillräckliga medel. För att säkerställa att 
åtgärder faktiskt genomförs ses en tydlig ansvarsfördelning för specifika frågor som en kritisk faktor. 
Ett annat hjälpmedel som förespråkas är checklistor för att säkerställa kontinuitet och att alla 
aspekter beaktas.  

3.8 Umeå – Flexibla fördjupningar av översiktsplan 
Umeå kommun har sedan 2011 antagit ett antal fördjupade översiktsplaner som tillsammans i stora 
drag ersätter översiktsplanen från 1998. Fördjupningen för Umeås framtida tillväxtområde täcker in 
Umeå stad med omland och fungerar som en paraplyplan (Umeå kommun, 2011). Andra planer täck-
er mindre områden i och runt staden eller områden längs älven och kusten. I paraplyplanen för det så 
kallade tillväxtområdet i centrala Umeå presenteras strategier som till stor del baseras på Aalborgså-
tagandena. Målet för staden är en tillväxt till 200 000 invånare där hänsyn tas till miljö- och hälsofrå-
gor liksom sociala, ekonomiska och kulturella frågor. Stort fokus ligger på att förtäta staden för att 
minska transportbehov och skapa stadsmässighet i centrala områden, t.ex. de som blir tillgängliga vid 
omledning av väg E4.  

I paraplyplanen ingår ett kapitel om genomförande och uppföljning. För att uppnå de uppsatta målen 
förespråkas ett aktivt markuppköp från kommunens sida för att i senare skede kunna påverka det 
faktiska byggandet i större utsträckning. Hårda medel som exploateringsavtal, markanvisningar och 
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flexibla markpriser föreslås, liksom mjuka medel som samverkan och partnerskap. Investeringar i ny 
infrastruktur som cykelvägar samt allmänna platser planeras att finansieras till stor del genom mark-
försäljning och exploateringsavgifter. (Umeå kommun, 2011) 

 
Figur 11: Översiktsplanefördjupningen för Umeås tillväxtområde introducerar nya strategier för hur kommunen ska 
utvecklas och ersätter till stor del den existerande översiktsplanen. (Umeå kommun, 2011, s. 11)  

Förtätning förespråkas i alla delar av staden liksom i omkringliggande byar. Ett verktyg som lyfts fram 
för en hållbar trafikomställning och effektivare markutnyttjande är parkeringsstrategi med minskade 
möjligheter till parkering i centrala staden. I situationer där förtätning medför att gemensamma och 
allmänna platser påverkas negativt ska exploatören åläggas att investera i allmänna värden: Till ex-
empel har en exploatör ålagts att förbättra kvalitén på återstoden av en park som blir mindre till ytan 
på grund av exploateringen. Projekt där sådana kompensationsåtgärder används pågår men har ännu 
inte färdigställts. En viss oklarhet råder kring hur kraven på sådana åtgärder ska utformas för att vara 
juridiskt bindande.  
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De fördjupade översiktsplanerna har arbetats fram av en mindre, operativ arbetsgrupp för att uppnå 
effektivitet i processen. För att ändå få med ett brett perspektiv och förankra processen i hela kom-
munen har experter från olika förvaltningar involverats efter behov. Styrgruppen har inkluderat an-
svariga för kommunens olika verksamhetsområden. Medborgare har involverats på flera sätt på olika 
nivåer. På platsnivå har till exempel en projektledare från förvaltningen av Gator och parker samar-
betat med ungdomsombud för att låta ungdomar ta ansvar för utformningen av en skatepark. Ett 
annat exempel är att tre konstnärer arbetade med att involvera människor på var sitt sätt inför ut-
veckling av ett torg på nyskapande sätt. Dialog har även förts med byggherrar och fastighetsägare 
under utarbetandet av den fördjupade översiktsplanen. Initialt diskuterades en gemensam vision 
fram och senare under processen har byggherrar och fastighetsägare fått lämna synpunkter på ar-
betsgruppens förslag i olika skeden. Att planen ger tydliga spelregler för byggherrar och fastighetsä-
gare sägs vara uppskattat från deras sida. 

Det anges att förtätning innebär vissa utmaningar då det ställer högre krav på kvalitet i den nya be-
byggelsen och antalet berörda närboende blir stort. Detaljplaneprocesser blir därmed ofta överkla-
gade vilket innebär större kostnader för kommunen. En svårighet är att nå ut till medborgare under 
planeringens tidigare skeden då många inte verkar intressera sig förrän planen ska genomföras. En 
annan aspekt som nämns och är relaterad till PBL är hur styrande en fördjupad översiktsplan kan 
vara. Besked inväntas från Mark- och miljödomstolen om fall där gällande fördjupade översiktsplaner 
hävdas vara otillräckligt detaljerade för att kunna ligga till grund för detaljplaner i förtätningsområ-
den utan att detaljplaneprogram tas fram först.  

Framgångsfaktorer som nämns är vikten av att parterna har en pragmatisk inställning och vilja att 
samarbeta för att utarbeta lösningar som gagnar flera parter. Att hitta en samsyn mellan tjänstemän 
och politiker och göra ett gediget grundarbete för planerna rekommenderas också. 

3.9 Östersund – Hållbar stadsdel Storsjö Strand 
Östersund är en medelstor kommun i Norrland med högt ställda hållbarhetsambitioner och kommu-
nen var tidig med att miljöcertifiera enligt ISO 14001. Fallstudien har fokuserat på utvecklingen av 
den nya stadsdelen Storsjö Strand, för vilken ett gediget hållbarhetsprogram (Östersunds kommun, 
2013) har utvecklats, delvis med stöd av medel från Delegationen för hållbara städer. Kommunen har 
haft en bred samverkan med referensgrupper (förvaltningar, bolag, medborgare, byggherrar, nä-
ringsliv och akademi) i arbetet med hållbarhetsprogrammet och har nu utvecklat den första detalj-
planen för området. Detaljplanen har överklagats så projektet har ännu inte börjat realiseras. 

Området där den nya stadsdelen planeras består till stora delar av ett avvecklat industriområde belä-
get intill Storsjön, avskuret från övriga stadskärnan av järnvägsspår. En fördjupad översiktsplan för 
utveckling av blandstad med bostäder och verksamheter antogs 2009. Medel från Delegation för 
hållbara städer ansöktes och beviljades för stimulering och bidrag till förstudier, programskrivning, 
sektorsövergripande planering och informationsinsatser. Konsulter anlitades för att utföra delar av 
detta, såsom programmen för hållbarhet och gestaltning. Arbetet framhölls i intervjun dock ha influ-
erat tankesättet även inom kommunens organisation. 

Hållbarhetsprogrammet baseras på miljömål för nationell, regional och kommunal nivå liksom certi-
fieringar som Miljöbyggnad 2.1 nivå GULD och BREEAM. Ambitionen är att tillämpa den kommande 
svenska Hållbarhetscertifiering för Stadsdelar (HCS) (Hållplatsen, 2014). Då denna till viss del kommer 
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baseras på BREEAM Communities följs under tiden BREEAM Communities. Programmet är även in-
fluerat av den kommunala politiska visionen som betonar även sociala och ekonomiska aspekter. Sex 
fokusområden för Storsjöstrand inkluderas i programmet och för varje område har mål formulerats 
för alla tre hållbarhetsdimensioner. Baskraven är dock miljömålen som nämndes ovan.  

 
Figur 12: Mål för respektive fokusområde och hållbarhetsdimension för Storsjö Strand (s.11) 
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Samverkan har skett dels med kommunens förvaltningar och bolag och dels med medborgare, bygg-
herrar, näringsliv och Mittuniversitetet. Näringslivet, inklusive kreativa verksamheter, har konsulte-
rats för att se vilket intresse det finns att ordna verksamhet i befintliga industrilokaler av byggnadshi-
storiskt värde. Av kommunens förvaltningsenheter och bolag deltog förutom samhällsbyggnad även 
kommunledningens näringslivskontor och utvecklingsenhet samt renhållningen, turistinformationen 
och energibolaget Jämtkraft. Andra förvaltningar med mer social verksamhet såsom barn- och ut-
bildning samt vård- och omsorg involverades till viss del. De var bland annat inkluderade i allmän 
workshop där även medborgare var inbjudna. Denna workshop anordnas i en centralt belägen teater 
för ökad tillgänglighet och hölls i ett tidigt skede. Praktiska övningar genomfördes där medverkande 
testade olika stadstyper och täthet med husmodeller på stora flygfoton, kompletterat med korta 
föreläsningar. Workshopen pågick en fredag eftermiddag samt följande lördag förmiddag för ökad 
tillgänglighet. Synpunkter kunde även lämnas via hemsida och en applikation för mobiltelefoner. I 
intervjun framhölls dock att applikationen inte använts i större utsträckning vilket antas bero på bris-
tande information om densamma. 

Byggherrar involverades tidigt i processen, vilket annars inte varit vanligt i Östersund. De inbjöds till 
den allmänna workshoppen och ett samarbete skedde med Mittuniversitetet för att öka deras kom-
petens om hållbarhetsfrågor. Teknikseminarier anordnades med fokus på bland annat dagvatten, 
energifrågor, soltillgång och vindskydd för ökad trivsel på allmänna platser. Byggherrar deltog även i 
en studieresa till Freiburg i Tyskland tillsammans med projektets styrgrupp och politiker. För att sä-
kerställa implementeringen av hållbarhetsåtgärder ges förmånligare markpris till byggherrar som 
visar att de ämnar följa hållbarhetsprogrammet. Kriterierna för förmånligt markpris inkluderar ekolo-
giska faktorer som låg energiförbrukning och sociala faktorer som hög andel hyresrätter. Bostäderna i 
området antas dock bli dyra på grund av det attraktiva läget vilket kan motverka socioekonomisk 
mångfald i området. Då området ligger på utfylld sjöbotten ställs krav på att bostäder och verksam-
heter inte placeras under nivån för beräknat 1000-årsflöde. Mindre känsliga funktioner såsom garage 
är undantagna.  

I hållbarhetsprogrammet ingår planer för att dokumentera processen inklusive checklistor, vilka ska 
ligga till grund för utvärdering av projektet. Byggherrarna ska rapportera till kommunens hållbarhets-
samordnare för varje avslutat projekterings- eller byggprojekt samt regelbundet under driftstiden. 
Samordnaren sammanställer sedan rapporter till kommunens lednings-och styrgrupper. Mittuniversi-
tetet ska också genomföra uppföljande forskning kring projektet. I hållbarhersprogrammet framgår 
också att ambitionen är att området ska växa fram dynamiskt i etapper där revideringar baserade på 
utvärderingar kommer att göras.  

Den främsta framgångsfaktorn uppgavs i intervjun vara ett tidigt och brett samarbete. Att få med alla 
förvaltningar i processen var dock en utmaning då vissa först tackat nej till att delta för att i ett se-
nare skede vilja komma med. Detta berodde eventuellt på vilken person som kontaktats på förvalt-
ningen. Barnkonsekvensbeskrivningar med samverkan av barn har genomförts inom andra projekt i 
samarbete med Boverket och Trafikverket. I de fallen har de ansetts mycket givande, men tids- och 
resurskrävande. Det underströks också att sådana insatser bör göras i tidiga skeden då de då kan 
påverka projektet ännu mer. 
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4 Analys av fallstudierna 

4.1 Strategisk översiktsplanering 
Om en översiktsplan är strategisk eller inte kan antas ha stor betydelse för hur mycket den kan på-
verka kommuners utveckling i hållbar riktning. Saknas en tydlig, holistisk målbild och strategier för 
hur utveckling och markanvändning lär en hållbar omställning bli svårgenomförd. 

Det finns exempel i både små och större kommuner på att översiktsplaner används som prioriterade 
styrdokument och att den fysiska planeringen integreras med andra planer för samhällsutvecklingen. 
Det är stor variation på planernas former och dokument. Arvidsjaurs kombinerade översikts- och 
tillväxtplan består endast av ett dokument, medan Luleås översiktsplan består av ett paket av tiotalet 
tematiska program och bilagor. Umeå är ett exempel planerat för staden genom strategier för ut-
veckling har antagits i flera fördjupade översiktsplaner istället för en ny kommuntäckande översikts-
plan. 

Det framkom att länsstyrelser kan uppleva att integrerade planer är svåra att bedöma. Om plane-
ringen är uppdelad i flera planer och dokument kan detta antas försvåras ytterligare, och göra plane-
ringen svåröverskådlig för medborgare och aktörer utanför kommunens organisation. Tydliga hänvis-
ningar i respektive dokument kan underlätta, liksom att sammanfatta huvuddragen i ett översiktsdo-
kument som i Luleås fall. En fara med att dela upp planen i flera planer och dokument kan vara att 
vissa delar utesluts i den fortsatta behandlingen. 

Att arbeta fram mer holistiska och strategiska översiktsplaner kräver samverkan mellan många par-
ter, vilket intervjupersonerna framhåller underlättar framtida samverkan. Det kan också medföra 
synergieffekter att slå samman planeringsprocesser vilket kan ge tid- och resurseffektivitet. Involve-
ring av många parter anges kräva både mer resurser och tid, men är värdefullt då en genomarbetad 
samsyn underlättar vid den fortsatta planeringen. Detta är tydligt vid samverkan både inom kom-
munförvaltningen och med externa aktörer och medborgare. 

Tydliga ställningstaganden, konsekvensbeskrivningar, ansvarsfördelning och uppföljningsstrategi är 
viktiga inslag i översiktsplaner som behandlas separat längre ned. 

4.2 Samverkan 
Det som är genomgående tema från alla intervjupersoner är betoningen på samverkan både inom 
och utanför kommunen. Det gäller i olika processteg och på olika nivåer, även om det i den mer dag-
liga planeringen inte verkar lika vanligt. Detta troligen på grund av brist på resurser eller tid.  

4.2.1 Förvaltningsövergripande samverkan 

Alla de kommunrepresentanter vi intervjuat beskriver hur de samverkar mycket aktivt både inom och 
mellan sektorsförvaltningarna och att det är en viktig nyckel till framgång i hållbarhetsarbetet. Att 
successivt arbeta fram förslag genom diskussioner mellan olika samhällssektorer garanterar att de 
tre hållbarhetsdimensionerna integreras i tidigt skede och fram mot ett genomförande. 

Vi ser kommuner som samverkar mellan alla typer av förvaltningar för både hårda/tekniska och 
mjuka/sociala frågor. I områdesprogrammen i Malmö har så hög grad av samverkan uppnåtts så att 
stadsbyggnadstjänstemän även deltar i mjuka frågor om t.ex. skolors utbildningsverksamhet. En ut-
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maning med att skapa samverkan är att olika förvaltningar har olika tidsperspektiv och använder 
olika termer och begrepp, vilket kan medföra svårigheter att förstå varandra. Därför kan det vara 
svårt för vissa sektorer att se att deras medverkan är värdefull och kan vara givande, vilket kan leda 
till att sektorsrepresentanter ibland prioriterar bort möten och aktiviteter de inte är berörda av i sitt 
vardagliga arbete. Läroprocessen mellan ämnesområdena kan leda till ökad förståelse mellan de 
olika sektorerna, vilket är ett av målen med samverkan.  

Vi hör att neutrala, externa processledare kan hjälpa till att bryta barriärer och skapa nya kontaktvä-
gar och tillföra ny kunskap. Detta har fungerat mycket väl i flera av våra fallstudier. I andra kommu-
ner finns interna processledare för till exempel konsekvensbeskrivningar som bistår övriga förvalt-
ningar. Inom större kommuner verkar kommunorganisationens storlek bidra till att försvåra samver-
kan mellan sektorer. Att som i Göteborg skapa en projektorganisation med blandad kompetens kan 
lösa detta. I Malmö leds arbetsgrupper inom områdesprogrammen av personer från olika sektorsför-
valtningar. Att på detta sätt blanda kompetenser i ordinarie organisation borde vara användbart även 
i mindre kommuner.  

I Umeå kommun har fördjupad översiktsplanering gjorts av en mindre grupp för ökad effektivitet i 
processen. Dessa har då konsulterat andra intressenter i sakfrågor för att skapa en helhetsbild. Ett 
sådant mer traditionellt arbetssätt kan troligen ge goda resultat, men ställer höga krav på planerarna 
att integrera kunskaper från andra sektorer i kommunen. 

I våra fallstudier är kommunpolitikerna olika mycket involverade i utarbetandet av planerna. Det går 
inte att tolka hur stor inverkan det har på planeringen baserat på denna studie. Från delstudie 1 såg 
vi att politikernas delaktighet genom hela processen har betydelse för uppföljning i senare planer och 
genomförandet av planernas intentioner. 

4.2.2 Samverkan med byggherrar 

Samverkan mellan planerare och byggherrar förekommer i flera av de studerade kommunerna. I 
Umeå involverades byggherrar tidigt och konsulterades regelbundet under fördjupad översiktsplane-
ring. Detta har lett till större samförstånd och byggherrarna har uppskattat klara direktiv för utveckl-
ing som framkom i planen. I Kvillebäcken i Göteborg har byggherrar skrivit på ett gemensamt fördrag 
om att samverka sinsemellan för kunskapsutbyte och för att alla delar av området ska bilda en väl-
fungerande helhet. I Östersund genomfördes teknikseminarier för att öka kunskapen hos byggherrar 
kring möjligheterna till miljövänliga och energisnåla hus. I Malmö ser byggherrar det ekonomiska 
värdet i att investera i social hållbarhet inom och kring sina områden. Utöver hårda styrmedel så 
verkar det finnas stor potential i att öka medvetenheten om hållbarhetsarbetes ekonomiska fördelar 
hos byggherrar.  

4.2.3 Medborgarsamverkan 

Flera typer av medborgarsamverkan har identifierats i studien, på olika nivåer och grad. Utöver van-
liga samråd har olika typer av medborgardialog anpassats efter målgrupp och planeringsfråga. Utma-
ningar som framkommit är både inre och yttre, t.ex. att det kan finnas en rädsla hos tjänstemän för 
att medborgare som involveras tidigt i processer kan få för stora förväntningar om omfattning och 
tidsramar för projekt. Detta kan delvis förklaras med invånarnas okunskap om planeringsprocessen 
eller att informationen från tjänstemännen har varit otydlig. Kunskapshöjande insatser som Göte-
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borgs arbete med en arkitekturkonsulent som lär barn om arkitektur och planfrågor är ett exempel 
på att tidigt lära barn om deras rättigheter som samhällsmedborgare.  

En annan utmaning med medborgardialoger är att deltagarna sällan utgör en representativ grupp för 
befolkningen. Att som i Malmö komplettera samråd med diskussioner med till exempel ungdomar 
som nås genom fritidsgårdar och hembesök hos personer som inte har möjlighet eller vågar delta 
annars är ett sätt att öka representativiteten. Andra sätt att nå en bredare grupp är att, som 
Staffanstorps kommun planerar, att informera skolbarnen för att indirekt nå föräldrar, eller som Jär-
fälla kommun genomföra årliga medborgarenkäter som även används för uppföljning.  

4.3 Förhållande till hållbarhetsbegreppen 
Flera av de studerade kommunerna har resonerat kring hållbarhetsbegreppet i de planer vi under-
sökt. Synen på den ekonomiska dimensionen saknar dock ibland även bland dessa en närmare be-
skrivning. Ibland används begreppet tillväxt vilket ibland förknippas med kortsiktigare värden snarare 
än samhällsekonomiska, långsiktiga värden. 

Halmstad och Järfälla är exempel där ekonomisk hållbarhet definierats tydligt. I Staffanstorp kan vi se 
en klar insikt om ekologiska aspekters påverkan på ekonomi på grund av översvämningar. Att visa 
sådana direkta potentiella ekonomiska konsekvenser av eventuell negligering av övriga dimensioner 
kan vara en nyckel till att öka förståelsen för betydelsen av hållbarhetsarbete. 

Det tydligaste exemplet på hur social hållbarhetsdimension samordnats med den ekonomiska är 
inom Malmökommissionen. Kommissionen förespråkar tydligt investeringar som inte är kortsiktigt, 
eller kanske inte ens långsiktigt, kommunalekonomiskt lönsamma, men som totalt sett ger sociala 
mervärden. En mer återhållsam inställning kan anas i Umeås paraplyplan där investeringar i offent-
liga anläggningar främst ska bekostas med medel från kommunens markförsäljning. Detta visar på en 
potentiell intressekonflikt för kommunen då det kan bli ett val mellan att subventionera hållbart byg-
gande eller sälja mark till högre pris för att få mer medel att investera i andra anläggningar eller åt-
gärder som kan gagna hållbarhet. 

4.4 Konsekvensbedömningar 
I flera kommuner som studerats används konsekvensanalyser och bedömningar inte bara för miljöa-
spekter utan även för sociala och i viss mån ekonomiska aspekter. Halmstad och Järfälla är exempel 
på kommuner där alla tre hållbarhetsdimensionerna tydligt beaktats i översiktsplaneringen. Bland de 
kommuner vi studerat tycks Göteborg ha nått längst i implementeringen av social konsekvensanalys 
på detaljplanenivå. Vi har inte funnit några ekonomiska konsekvensanalyser på denna nivå. Göte-
borgs målsättning att genomföra konsekvensanalyser för sociala frågor och barnfrågor för varje de-
taljplan är ambitiöst, och visar på att dessa frågor anses viktiga. Den reella skillnaden mellan de fall 
där analysen blir mindre omfattande jämfört med de behovsbedömningar som används i Halmstad 
kan dock eventuellt vara liten.  

i Malmö påpekades att socialkonsekvensanalyser och bedömningar kan bli missvisande då de förut-
sätter att planen realiseras i sin helhet. Eftersom det finns en risk att det inte sker kan någon form av 
säkerhetsmarginal eller justering behöva göras, eller att etapper av planen analyseras.  



 

 33 

Specialiserade processledare, antingen interna eller externa medför att processen följs bättre och att 
bedömningen blir mindre subjektiv. De intervjuade framhåller vikten av att konsekvenser bedöms 
och tas hänsyn till kontinuerligt genom hela planeringsprocessen. 

4.5 Avvägningar mellan hållbarhetsdimensioner 
Det är ofta otydligt hur avvägningar mellan olika hållbarhetsdimensioner gjorts under planeringspro-
cessen. Det anges så gott som aldrig i dokumenten men intervjupersonerna hade svårt att beskriva 
var och på vilken nivå avvägningar görs. När det gäller översiktsplaner så kan det framgå om det un-
der processen arbetats fram olika alternativ, som sedan konsekvensbedömts utifrån alla tre hållbar-
hetsdimensionerna varefter ett alternativ valts, som i Järfälla. I Halmstad har avvägningar inom över-
siktsplanen stämts av i fler steg med förvaltningar och politikerna. I vissa kommuner har dock konse-
kvensbedömning endast gjorts av det färdiga förslaget.  

Vid en intervju med en tjänsteman i Göteborg framgick att det finns risk att avvägningar under plan-
processen görs av de tjänstemän som utarbetar planen snarare än av folkvalda politiker. Om konse-
kvensbedömningar görs kontinuerligt under planeringen så finns möjlighet att politikerna beslutar 
om avvägningar underhand. Detta skulle kunna ge en mer demokratiskt förankrad process, men 
skulle vara mer tidskrävande. Detta avspeglar en större fråga om planeringen främst ska vara effektiv 
eller demokratisk. 

4.6 PBL – Översiktsplanering – detaljplanering – genomförande 
Vi har frågat kommunrepresentanterna om hur de anser att Plan- och bygglagen (PBL) fungerar i 
samband med hållbar utveckling. Då vi endast studerat 9 kommuner och intervjuat ca 15 personer 
kan vi dock bara ge exempel på hur dessa intervjupersoner uppfattar PBL i det kommunala plane-
ringsarbetet.  

Vi ser att kommunerna använder Plan- och bygglagen (PBL) och dess planeringsinstrument vid plane-
ring för hållbarhet. Någon av de intervjuade ansåg att ”PBL är en ramlag med frihet”, vilket gör det 
möjligt att använda lagen till det kommunen anser vara angeläget. Men vi fick också svar som visade 
på att detaljplaneinstrumentet inte kan användas för att ställa de krav på kommande markanvänd-
ning, som man i vissa fall skulle vilja.  

Järfälla kommun har gjort en hållbarhetsbedömning, som uppfyller plan- och bygglagens krav på 
redovisning av konsekvenser och miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I Göteborg 
motiveras socialkonsekvensanalyserna med de formuleringar som finns i PBL om konsekvensbeskriv-
ningar. Några av de intervjuade framförde bekymmer över de förändringar av PBL som föreslagits 
och genomförts med förenklade detaljplaneprocesser för att förkorta processerna för detaljplaner. 
Det innebär att det blir problematiskt att hinna med utvidgad samverkan både inom och utanför 
kommunförvaltningen, samt kontinuerliga analyser och uppföljningar som t.ex. social- och barnkon-
sekvensanalyser.  

Umeå kommun har de senaste åren utarbetat sju fördjupningar av översiktsplanen tillsammans med 
några tematiska tillägg, t.ex. för vindkraft och strandskydd. De har inte känt behov av någon kom-
muntäckande översiktsplan, den gällande är från 1998. Fördjupningarna är tydliga förtätningsplaner 
för de centrala delarna av staden. Umeå kommun har haft för avsikt att göra fördjupningarna så de-
taljerade så att de skulle kunna fungera som detaljplaneprogram och på det sättet förkorta detaljpla-
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neprocesserna. Detta har dock överklagats och frågan ligger nu för bedömning av Mark- och miljö-
domstolen. 

Luleå kommun har arbetat medvetet med en sammanhängande process för att hållbarhetsaspekter-
na ska följa med genom alla planeringsnivåer från Vision, genom Riktningar, Program och Strategiska 
verksamhetsplaner. Kommunen använder en variant av mjukare program som kallas målbild vilket 
motsvarar detaljplaneprogram men inte bedöms lika förpliktigande. Det upplevs annars som ett pro-
blem att projekt övergått till detaljplaneuppdrag för snabbt i stället för att nyttja planbesked för att 
bedöma om projektet är hållbart. 

4.7 Styrning av exploatering 
Då detaljplaner har en begränsad möjlighet att styra hållbarhetsaspekter i bebyggelsen framför våra 
intervjupersoner exempel på hur detta kan regleras med andra instrument och överenskommelser 
som ligger utanför PBL. Ett sådant som vi hört användas frekvent är hållbarhetskrav i markanvisning-
ar samt justering av markpris till förmån för exploateringsförslag som bedöms socialt hållbara. Om 
detta medel är verksamt har inte kunnat besvaras genom denna studie, då de intervjuade inte varit 
direkt involverade i genomförande av markanvisningar och exploateringsavtal. Att ställa krav i mar-
kanvisningar är ett begränsat medel, då det endast är verksamt om kommunen äger marken, vilket i 
sin tur kräver en mycket aktiv markpolitik. Det tycks dock råda oklarhet över vad som är möjligt att 
reglera i dessa. 

Krav på hållbarhetsfrämjande åtgärder vid nybyggnation har tillämpats både på centralt belägna 
platser i större städer som Göteborg och Umeå och i något mindre attraktiva områden där det är 
viktigt att komplettera med billigare hyresbostäder. Utveckling har genomförts av privata exploatörer 
avseende den förstnämnda kategorin, men inte den sistnämnda. Det tyder på att sådana krav är 
verksamma i attraktiva områden.  

Som nämnts ovan angående samverkan så verkar mjuka medel som tidig samverkan med, och ut-
bildning av byggherrar kunna leda till mer hållbar utveckling. Kvillebäcksfördraget där flera byggher-
rar tar ett gemensamt ansvar för deras respektive delprojekt samverkar och skapar en väl funge-
rande stadsdel. 

4.8 Uppföljningsmetoder och verktyg 
Hos de kommuner vi undersökt har uppföljning av hållbarhetsmål framhållits som en framgångsfak-
tor. Vi ser många exempel på metoder och verktyg för hur planerna kan följas upp för att se om 
kommunernas arbete går i önskad riktning.  

Årlig genomgång av översiktsplanen är ett exempel på hur Göteborgs stad regelbundet och systema-
tiskt går igenom översiktsplanen för att se att den är aktuell. Detta är en högre ambition än PBL:s 
rekommendation att göra en översyn i samband med den politiska mandatperioden vart fjärde år. 
Kommunen anser att det inte tar längre tid då det vid varje tillfälle blir mindre uppdateringar än att 
göra en mer omfattande översyn och kanske omarbetning efter en längre period. Under uppföljning-
ens gång har det dock visat sig något oklart hur uppföljningen ska genomföras och vad som ska beak-
tas då detta inte specificerats i översiktsplanen. Både Luleå och Järfälla är exempel där översiktspla-
nen innehåller uppföljningsmatriser som specificerar nyckeltal och uppföljningsfrekvens.  
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I Göteborg presenteras uppföljningen i separata rapporter, vilket ger en samlad bild, men rutiner för 
redovisning av resultaten är inte fastställda. Andra kommuner integrerar uppföljningen i andra do-
kument som t.ex. ordinarie årsredovisningar. Detta kan leda till en mer svåröverskådlig bild, men kan 
vara lättare att implementera då det kan inkluderas i ordinarie rutiner.  

Genom ett medvetet val av indikatorer kan kommunen kvantitativt mäta i vilken riktning hållbar-
hetsaspekterna går. Indikatorer kan även användas för att kvalitativt bedöma hur situationen ser ut 
för specifika både sakmässiga och geografiska områden. Att välja indikatorer verkar vara en utmaning 
då de behöver vara både relevanta och lätt mätbara. Endast två rumsliga indikatorer har identifierats 
i intervjuerna: förändring av jordbruksmarksareal samt andel planer och bygglov som utfärdats inom 
utpekade utvecklingsområden.  

4.9 Forskningssamverkan och kunskapsspridning 
De intressanta och innovativa exemplen på planering för hållbarhet har många gånger haft koppling 
till forskning. Forskningsunderlag om hur t.ex. bakgrunden ser ut för de samhällen eller områden som 
ska planeras anses ge ett pålitligt underlag för planeringsarbetet. Göteborgs stad är med i forsknings- 
och utvecklingskonsortiet Mistra Urban Futures tillsammans med Göteborgsregionens kommunal-
förbund, Chalmers, Göteborgs Universitet, IVL miljöinstitut, Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen (Mistra Urban Futures, 2014). Göteborgs stad är också involverad i flera 
forskningsprojekt som har koppling till hållbar utveckling, t.ex. ”Innovationsplattformar för hållbar 
stadsutveckling”, Governance, policy, knowledge in urban sustainability, etc. (Göteborgs Stad, 
2014a). Detta innebär att kommunen har möjlighet att samla ny kunskap och utveckla frågeställning-
ar som man arbetar med på ett djupare sätt. För Göteborgs stad ger Mistra Urban Futures även till-
gång till forskare för följeforskning, som görs för bl.a. ”Innovationsplattformar för hållbar stadsut-
veckling” (Mistra Urban Futures, 2015) och ”Lärande för förverkligande av Vision Älvstaden” (Mistra 
Urban Futures, 2015).  

Malmö kommun har i sitt arbete inom Malmökommissionen arbetat tillsammans med Malmö högs-
kola. Högskolan har bl.a. bidragit med statistik, faktagranskning och annan kunskap. Kommunen har 
haft användning av Malmö högskolas utredningar i sitt kommissionsarbete, t.ex. en rapport, som 
analyserar orsaker och samband bakom ojämlikhet i hälsa och belyser särskilt sambandet mellan 
tillväxt och välfärd (Malmö stad, 2013). Som ett led i att bygga kunskapsallianser har Malmö kommun 
tillsammans med högskolan föreslagit forskningscirklar. En grundläggande tanke med forskningscir-
keln är att organiserat kunskapssökande och kunskapsutveckling genom att yrkesverksamma söker 
kunskap kring ett problem som de själva formulerar. Forskningscirklarna leds av forskare från högs-
kola/universitet (Malmö stad, 2014). 
 
Staffanstorp har deltagit i ett forskningsprojekt med Försvarets forskningsinstitut (FOI) för en risk- 
och sårbarhetsanalys om klimathot. Analysen har gjorts enligt klimatanpassningsverktyget Climatools 
(Sonnek et.al, 2011). Med denna analys som grund har kommunen sedan utarbetat en klimatstrategi.  

Vi hör från intervjuerna av kommunrepresentanterna att de får kunskap om nya processer, metoder 
och verktyg genom konferenser och seminarier för planerare. Vid dessa tillfällen har de dessutom 
möjlighet att diskutera och lära sig om olika sätt att arbeta med hållbarhetsaspekter med sina kolle-
gor i andra kommuner. De läser också och jämför med andra kommuners översiktsplaner på Internet. 
Online-seminarier uppges vara viktigt för att öka informationsutbyte för en del kommuner. 
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