Fem tips
för tillväxtskapande samhällsplanering

Tillväxtverket har identifierat fem om
råden som hjälper lokala och regionala
utvecklingsaktörer att skapa attraktiva
miljöer. Tillsammans ger de förutsätt
ningar för tillväxtskapande
samhällsplanering.

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag, företag som
utvecklar nya produkter och tjänster och som gör ett mera
hållbart samhälle möjligt.
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1. ÖKA KUNSKAPEN OM PLATSEN!
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att utgå ifrån platsen och funktionen den fyller i
förhållande till uppgiften som ska lösas. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv
behöver planeringen bygga på gemensam kunskap om platsen och dess sammanhang.

Hur konkurrenskraftiga företagen är beror naturligtvis till stor del på dem själva. Men av särskilt
stor betydelse är den miljö och de villkor som finns där företagen verkar. Det är något som vi
offentliga aktörer, från lokal till nationell nivå, kan påverka. Vi på Tillväxtverket arbetar för att utvecklingskraften ska kunna tas tillvara i alla delar av landet.

2. HITTA GEMENSAMMA MÅL OCH RESURSER!
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att skapa arbetssätt och metoder för att uppnå 		
gemensamma mål. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv krävs gemensamma
resurser. Då kan samordningen öka och gemensamma mål uppfyllas.

Samarbete är nyckeln då ansvaret för samhällsplanering och offentlig service främst vilar på kommuner
och nationella myndigheter, medan ansvaret för det regionala tillväxtarbetet har sin hemvist på regional
nivå. För att främja näringslivsutveckling behöver kommuner, regioner och myndigheter ha ett tydligare
helhetsperspektiv på näringslivets behov. Därför behövs tillväxtskapande samhällsplanering.

3. SAMARBETA ÖVER GRÄNSER!
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att se helheter, identifiera och tillvarata synergier
och hantera potentiella konflikter. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv
behövs samarbeten mellan olika sektorsområden.

För oss handlar tillväxtskapande samhällsplanering om att göra det enklare att stärka regioners och
kommuners förmågor att strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov utveckla
platser där företag vill, kan och vågar.

4. INKLUDERA FLERA!
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att göra avvägningar mellan olika aktörers intressen.
För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv behöver dessa intressen representeras
och ges en röst i planering och genomförande.

Ett av de verktyg som används för att uppnå detta är att investera i pilotprojekt. Dessa utvecklar kunskap som i sin tur inte bara stärker just den platsen som projektet avser utan även kan inspirera andra.
Följande text presenterar projekt som Tillväxtverket har investerat i. Genom att presentera fem projekt
som framgångsrikt arbetat med tillväxtskapande samhällsplanering vill vi inspirera fler.

5. HANTERA EN FÖRÄNDERLIG FRAMTID!
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att planera för en okänd och föränderlig framtid. För
att planera utifrån ett helhetsperspektiv med blicken mot framtiden behövs arbetssätt och metoder
för kontinuerlig eftertanke, revidering av idéer och anpassning av rutiner och processer.

1. ÖKA KUNSKAPEN OM PLATSEN!

Ny kunskap för ett
starkare skånskt
näringsliv
Kunskapen har tagits fram med hjälp av statistik, geografiska informations
system (GIS), kommunintervjuer, samt omvärldsanalys och framtidsspaning
om trender och scenarier.

Jessica Ulfgren
samhällsplanerare på Region Skåne.

Region Skåne har tagit fram en kunskapsrapport om
det regionala näringslivet. Den beskriver hur regionens
näringsliv har utvecklats och de megatrender som
har påverkat förutsättningarna för samhällsplanering
och näringslivsutveckling. Rapporten diskuterar olika
utvecklingsscenarier för det skånska näringslivet och
innehåller även rekommendationer till kommunerna
och regionen. Kunskapen har tagits fram med hjälp
av statistik, geografiska informationssystem (GIS),
kommunintervjuer, samt omvärldsanalys och framtidsspaning om trender och scenarier.

– En av de viktigaste lärdomarna från projektet är insikten om hur tydlig kopplingen är mellan de fysiska
strukturerna i en region och näringslivets utveckling. Nu tar vi fram ett diskussionsunderlag för en
intern och extern tankesmedja som ska resultera i olika temaområden. Dessa kommer sedan ligga till
grund för en seminarieserie där slutresultatet ska bli ett Tema-PM om framtidens näringslivsplanering
ur ett fysiskt planeringsperspektiv, säger Jessica Ulfgren, samhällsplanerare i Region Skåne.

En av de viktigaste lärdomarna från projektet
är insikten om hur tydlig kopplingen är mellan
de fysiska strukturerna i en region och närings
livets utveckling.

En av de viktigaste lärdomarna från projek
tet är insikten om hur tydlig kopplingen är
mellan de fysiska strukturerna i en region
och näringslivets utveckling, säger Jessica
Ulfgren, samhällsplanerare i Region Skåne
och fortsätter:

Genom att öka kunskapen om näringslivet på platsen och hur det kan utvecklas, blir det lättare att göra
avvägningar och insatser inom fysisk planering som möter företagens behov. Kunskap om olika platsers
funktionella samband och förhållanden, underlättar samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer,
på lokal- och regional nivå.
Ett exempel på en pågående förändring inom samhällsplanering och näringslivsutveckling som lyfts
fram i rapporten, är att företagen följer människorna och inte tvärtom. Tidigare var andra lokaliseringsfaktorer för företagen viktigare. Företagens behov handlar därmed i ökad grad om åtgärder som leder
till platser som attraherar människor.
Region Skånes rapport lyfter fram flera exempel på hur företagsklimatet kan förbättras på en plats,
som strategier för attraktiva stadsmiljöer, tillgängliga lokaler i stadskärnor eller omvandling av mark
till effektivare användning som
passar näringslivets behov. Men
det finns inga givna recept som
1. Öka kunskapen om platsen!
passar alla kommuner utan
mycket handlar om att hitta
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att utgå
platsens egna nisch och bygga
ifrån platsen och funktionen den fyller i förhållande
vidare på den potential som
till uppgiften som ska lösas. För att planera strategiskt
finns och som gör den unik.
och utifrån ett helhetsperspektiv behöver planeringen
Samhällsplaneringen behöver
bygga på gemensam kunskap om platsen och dess
ta hänsyn till en större omvärld
sammanhang.
och dess påverkan på platsens
förutsättningar.

Strukturbilden ska tjäna som en inspiration
och ledstjärna för kommande regional,
delregional och kommunal planering.

2. HITTA GEMENSAMMA MÅL OCH RESURSER!

Höghastighetsjärnväg
har skapat nya arbetssätt
i Södra Vätterbygden
Fyra kommuner har skapat ett tydligt forum för samverkan kring planerings
frågorna, både för tjänstepersoner och politiker, samt tagit fram en gemensam
strukturbild för delregionen.

Stefan Lind
Samhällsbyggnadsstrateg
på Jönköpings kommun.

Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner har målet
att bygga 14 000 nya bostäder fram till 2035. Kommunerna
räknar med att växa och bli mer tillgängliga i samband med den
planerade höghastighetsjärnväg som ska passera Jönköping.
Projektet Samverkande planering i Södra Vätterbygden har fått
stöd från Tillväxtverket för att skapa en mer integrerad fysisk
planering i de fyra kommunerna. Projektet har handlat om att
skapa ett tydligt forum för samverkan kring planeringsfrågorna,
både för tjänstepersoner och politiker, samt att ta fram en
gemensam strukturbild för delregionen.

– En viktig effekt är att ett forum för fortsatt och fördjupat samarbete nu är etablerat. Projektet har
identifierat flera viktiga nyckelprojekt för vidare arbete. Bland annat fokuserar arbetet på samverkan
kring översiktsplanering, stationsnära utveckling och systeminriktad trafikering, säger Stefan Lind,
samhällsbyggnadsstrateg på Jönköpings kommun.
I genomförandet av den delregionala planeringen för Södra Vätterbygden har projektet använt en
metod som utvecklats vid Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet. Metoden bygger
på några grundläggande steg för analys och syntes som bearbetas i tre planeringsvarv med hjälp
av olika kvalitativa och kvantitativa processverktyg. En central del är att engagera deltagarna till ett
med- och samskapande i alla steg och i samtliga tre planeringsvarv:
1. Samla in kunskap, analysera förutsättningar, nyckelfrågor, mål och vision
2. Utveckla och utvärdera alternativa delregionala scenarier eller strukturbilder
3. Organisera och genomföra fortsatt arbete
När projektet avslutades våren 2018 fanns en gemensam organisationsstruktur för fortsatt arbete och
grunderna för en gemensam strukturbild.
– Syftet med projektet har varit att skapa en mer sammanhållen och integrerad fysisk planering i de
fyra kommunerna. Genom att delta i Tillväxtverkets nationella satsning har vi fått ett större nationellt
nätverk vilket gett oss ökad kännedom och nya kontakter med kompetens kring utvecklingsfrågor.
Fördelarna med en strukturbild är uppenbara. Den pekar ut kvaliteter man vill nå i form av sammanhängande stråk, stationsnära utveckling och tydliga grön- och blåkilar. Dessutom underlättar en
strukturbild för att kunna identifiera
avvikelser och överensstämmelse
mellan regionala och kommunala
2. Hitta gemensamma mål och resurser!
planer och program. Den politiska
styrgruppen har beslutat att arbeta
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att
vidare enligt projektets förslag med
skapa arbetssätt och metoder för att uppnå gemenambitionen att strukturbilden ska
samma mål. För att planera strategiskt och utifrån ett
tjäna som en inspiration och ledhelhetsperspektiv krävs gemensamma resurser. Då kan
stjärna för kommande regional, delsamordningen öka och gemensamma mål uppfyllas.
regional och kommunal planering.

3. SAMARBETA ÖVER GRÄNSER!

Gränslösa samarbeten
för framtidens
Kristianstad
Arbetet har involverat kommunala politiker, befintliga och potentiella före
tag i Krinova Incubator & Science Park, högskolans ledning, studenter och
forskare.

Projektet Vision Kristianstad innovation garden har arbetat
fram en gemensam vision för platsen på och kring Högskolan
i Kristianstad, ”Krinova Park”. Tillväxtverket beviljade finansiering under våren 2017 och projektet arbetade under fyra
månader med att färdigställa och kommunicera visionen.

Charlotte Lorentz Hjorth
Vd Krinova Incubator & Science Park.

Genom intervjuer och workshopar har projektet tagit fram
en långsiktig vision för Krinova park. Arbetet har involverat
kommunala politiker, befintliga och potentiella företag i
Krinova Incubator & Science Park, högskolans ledning,
studenter och forskare. Projektet bjöd även in exploatörer
som är intresserade av att investera i stadsdelen för att
dela med sig av sina tankar om framtiden.

– De samtal och den samverkan som projektet initierat med olika investeringsobjekt och bebyggelse
har påverkat framtagningen av översiktsplanen för området och parterna är överens om målbilden för
den framtidsresa som Kristianstad innovation garden vill se, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova
Incubator & Science Park.

Med en stark framtidstro och ett uppmuntrande
innovationsklimat går det att skapa attraktiva
miljöer där människor vill leva och arbeta.

Förutsättningarna för området är goda, både Högskolan i Kristianstad och Krinova Incubator & Science
Park utgör starka kunskapsmiljöer. Båda organisationerna har till uppdrag att starta och stödja sam
verkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.
Projektet har resulterat i en färdig vision och ett kommunikativt underlag som visualiserar en resa
framåt i tiden till Kristianstad Innovation Garden. Visionen har presenterats både i form av en kort film
och en rapport. Med en stark framtidstro och ett uppmuntrande innovationsklimat går det att skapa
attraktiva miljöer där människor vill leva och arbeta. Det är devisen som ligger till grund för arbetet.
I framtidsvisionen syns planer på ett unikt innovationscentrum kantat av linbanor, entreprenöriella
smältdeglar och nya, klimatsmarta bostäder mitt i det intilliggande UNESCO-biosfärområdet Vattenriket.
– De som tog fram visionen har
enats om att förverkliga den och
det arbetet har nu startat.
Materialet som projektet
resulterade i används som
utgångspunkt för den ”Road
Map” som tas fram för att börja
förverkliga visionen.

3. Samarbeta över gränser!
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att se
helheter, identifiera och tillvarata synergier och hantera
potentiella konflikter. För att planera strategiskt och
utifrån ett helhetsperspektiv behövs samarbeten mellan
olika sektorsområden.

Följ med på en resa till Kristianstad Innovation Garden

Sundsvallspusslet bygger på tillit och samverkan mellan flera aktörer, i första hand Sundsvalls kommun
och Trafikverket, men i förlängningen även näringslivet, invånarna och fler därtill. Projektet är ett bra
exempel på hur viktigt det är att informera om vilka investeringar som görs, för att få alla berörda
aktörer att förstå sammanhanget. Detta bidrar i sin tur till att skapa delaktighet och engagemang,
känna stolthet och gemensamt bli ambassadörer för Sundsvallspusslet.
En viktig framgångsfaktor i projektet är att Sundsvalls kommun fick tid att sätta sig ner med samverkansparter och gemensamt reflektera kring Sundsvalls roll som transportnod och hur de objekt som bildar
Sundsvallspusslet bidrar till den lokala, regionala och nationella utvecklingen. Projektet har resulterat i
tydligare kommunikation om trafikstörningar i Sundsvall, och att Sundsvallspusslets kommunikatörs
grupp har fått fördjupad kunskap och möjlighet att kommunicera de nyttor som skapas genom
infrastrukturinvesteringarna.
– Informationsmaterialet, som finns i både tryckt och digital form använder vi när vi är ute på mässor
och när vi har transportrelaterade besök till Sundsvall, till exempel regerings- och riksdagsföreträdare.
Jag som infrastrukturstrateg har dessutom alltid några exemplar av den tryckta versionen med mig när
jag är på diverse event i landet, säger Martin Södergårds, infrastrukturstrateg på Sundsvalls kommun.

4. INKLUDERA FLERA!

Tillit och samverkan
viktiga bitar i Sundsvalls
transportpussel

Syftet med Sundsvallspusslet var att ta fram ett material de praktiskt kunde ha nytta av. Något som
också lyckats.
– Informationsmaterialet har gjort att
kommunen har bättre förutsättningar
att fördjupa, konkretisera och utveckla
arbetet med Transportnoden Sundsvall.
Nu har företrädare för såväl kommun,
logistikpark, hamn och flyg återkommande träffar där de tillsammans sätter
upp långsiktiga mål och handlingsplaner
för hur de kan utveckla Sundsvalls roll i
transportsystemet.

4. Inkludera flera!
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar
om att göra avvägningar mellan olika aktörers
intressen. För att planera strategiskt och utifrån
ett helhetsperspektiv behöver dessa intressen
representeras och ges en röst i planering och
genomförande.

Bra kommunikationer betyder mycket för en ort. Sundsvalls kommun har
fokuserat på att visa på vinsten med samverkan, och samtidigt skapa stolthet
för det dagliga pusslet.
Sundsvalls kommuns projekt Sundsvallspusslet har fokuserat på
de många infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som pågår
och planeras i Sundsvall. Syftet har varit att öka kunskapen
om dessa investeringars betydelse ur ett lokalt, regionalt och
nationellt tillväxtperspektiv. Projektet fick medfinansiering från
Tillväxtverket våren 2017 och har tagit fram ett kommunikativt
material som förmedlar och illustrerar Sundsvallspusslet på ett
hållbart, begripligt och tilltalande sätt.
Martin Södergårds
Infrastrukturstrateg på
Sundsvalls kommun.

Nu träffas företrädare för kommun, logistikpark, hamn och flyg regelbundet och sätter
upp långsiktiga mål och handlingsplaner för
transportsystemet.

5. HANTERA EN FÖRÄNDERLIG FRAMTID!

Digitaliseringen
förändrar framtidens
samhällsplanering
Boverket har ordnat framtidsverkstäder för att hjälpa kommuner att integrera
digitalisering i samhällsplaneringen.

Digitalisering är en megatrend som påverkar samhällsutvecklingen starkt. Samtidigt är det svårt att
veta hur man ska förhålla sig till den, inte minst
inom samhällsplaneringen. Digitaliseringen på
verkar både samhället och människors beteenden.
Rumsliga strukturer förändras genom människors
förändrade sätt att bo, arbeta, resa och leva. Men
i vilken grad och i vilken riktning tar förändringen
oss? Det råder det osäkerhet kring.
Daniel André och Caroline Stigsdotter
Projektledare för Digitaliseringens
rumsliga påverkan vid Boverket.

Boverket har kartlagt hur 36 kommuner har arbetat
med digitalisering inom översiktsplanering.
Kartläggningen visade att digitalisering ofta fanns
med i översiktsplanerna, men snarare som en del i
ett kapitel om omvärldsanalys eller framtidsspaning, och avståndet är stort till att digitalisering genom
syrar översiktsplanerna genom konkreta åtgärder. Av den anledningen har Boverket genomfört tre
framtidsverkstäder. Syftet är att inspirera kommuner, regioner och andra aktörer inom samhällsbyggnad
till ett mer proaktivt förhållningssätt till digitalisering och teknisk utveckling.

Syftet är att inspirera till ett mer proaktivt
förhållningssätt till digitalisering och teknisk
utveckling.

– Framtidsverkstäderna var en bra metod för att öka förståelsen för hur tekniken kan bidra till att uppnå
olika värden och kvaliteter och hantera utmaningar i den fysiska planeringen, säger Daniel André,
projektledare för Digitaliseringens rumsliga påverkan vid Boverket.
Framtidsverkstäderna, som hölls i Uppsala, Karlskrona och Malmö, fungerade som interaktiva arenor
med utgångspunkt i platsspecifika förutsättningar. Sammantaget deltog ett hundratal representanter
från akademi, näringsliv, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. Utöver att Boverket
samlade in egen kunskap och gjorde omvärldsanalyser tog två forskare fram diskussionsunderlag kring
resultaten från framtidsverkstäderna. Här diskuterar och problematiserar forskarna digitaliseringens
betydelse för samhällsplaneringen.
– Boverket har därefter valt att gå vidare med ett fortsättningsprojekt där målet är att ge fysiska planerare på kommunal och regional nivå konkret stöd för att kunna väga in hur digitalisering och ny teknik
kan påverka den byggda miljön.
Boverkets projekt lyfter fram att digitaliseringens påverkan och möjligheter behöver genomsyra hela
översiktsplanen och hela organisationen, och inte begränsas till ett kapitel eller till en person. Det
behöver finnas en grundläggande idé om vilka värden och kvaliteter som digitaliseringen möjliggör,
och som ska finnas med i framtidens goda samhälle.
– Vi ville delta i Tillväxtverkets nationella satsning för att lättare nå ut till aktörer som Boverket traditionellt sett inte samarbetat mycket med. Projektet blev också en motor för att driva dessa frågor på nya
sätt internt på Boverket.
När vi nu väljer att gå vidare
5. Hantera en föränderlig framtid!
med detta arbete kan vi
vidareutveckla kunskap och
Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att
nätverk som byggts upp under
planera för en okänd och föränderlig framtid. För
projektet, avslutar Caroline
att planera utifrån ett helhetsperspektiv med blicken
Stigsdotter, projektledare för
mot framtiden behövs arbetssätt och metoder för
Digitaliseringens rumsliga
kontinuerlig eftertanke, revidering av idéer och
påverkan vid Boverket.
anpassning av rutiner och processer.
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Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft
Vi skapar bättre förutsättningar för företagande och bidrar till attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas. Våra verktyg är kunskap, nätverk och finansiering: Kunskap om företag
och regioner. Nätverk för effektiv samverkan. Och finansiering som stärker näringslivet.
Tillväxtverket är en myndighet under Näringsdepartementet med 400 anställda och med
kontor på nio orter.

