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UngBo arrangerade i Malmö 2012 Sveriges första boutställning av unga för unga.
Foto: Bojana Lukac
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L EDA R E

Bidrar du till social hållbarhet?
Får du ibland höra att du arbetar inom ”den hårda
sektorn”? Och att det finns en mjuk sektor som – till
skillnad från ingenjörer och arkitekter - arbetar med
människor.
Jag vill påstå att vi inom kommunaltekniken arbetar
med männsikor i allra högsta grad! Hur vi planerar, bygger
och förvaltar vår stad har stor påverkan på människors
livssituation – hur man mår och vilken möjlighet man har
till ett gott liv.
Alla behöver vi någonstans att bo. Att andas frisk luft
och ha tillgång till rent vatten är grundläggande behov i
livet. För att må bra behöver vi ha möjlighet till en
meningsfull och rekreativ fritid, oavsett ekonomiska
förutsättningar. För att kunna växa och utvecklas behöver
vi tillgång till en säker och trygg närmiljö. Vi behöver
platser där vi kan mötas med en känsla av tillhörighet och
där vi kan integrera med andra människor på samma
villkor. Att känna delaktighet och att kunna påverka sin
levnadsmiljö inger hopp och stärker människors
självkänsla. Allt detta och mycket mer kan vi bidra med!
Många kommuner rustar för ökande befolkningsmängder. Fler bostäder måste produceras, samhällsservicen ska
vara tillräcklig och vi skall kunna transportera människor

och varor på ett effektivt sätt. I denna utmaning är det av
största vikt att inte tappa bort de mjuka värdena som
bara vi inom den kommunaltekniska sektor kan bidra
med. Att utveckla staden med varsamhet och omsorg är
vårt ansvar!
I detta nummer av Stadsbyggnad kan du läsa exempel
på hur kommunaltekniken kan bidra till social hållbarhet.
Ännu mer kunskap och inspiration får du på Kommunal
Teknik 2016 – Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens
årskongress som hålls på Clarion Hotel & Congress Malmö
Live den 19–20 september. Temat är Planering och
byggande för ett socialt hållbart samhälle.
Välkommen!
Ingrid Persson Westberg
Styrelsesuppleant Svenska
Kommunal-Tekniska Föreningen
Bitr. avdelningschef Genomförandeavd. Gatukontoret, Malmö stad
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Fullt stöd för
digital förvaltning
Sokigos systemlösningar är utvecklade
utifrån varje process med målet att kunna
effektivisera alla delar av verksamheten.
Välj att gå över till en helt digitaliserad
förvaltning eller att komplettera det digitala
stödet vid behov för att vässa arbetet just
där det behövs som mest.

Papperslös förvaltning
Digitalt nämndstöd
Snabb och transparent
medborgarservice
Digitalt
myndighetsutbyte

Boka en personlig
demonstration
kostnadsfritt på
www.sokigo.se

Effektivare
handläggning
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direkt i mobilen

Mobil access till alla
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Snabb dialog med
handläggaren online

Digital leverans till alla
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Service dygnet runt
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TEMA STADSUTVECKLING

Nyttan med
allmännyttan
Portalen i Norrköping, ett projekt där allmännyttan bidrar till egenförsörjning. Foto: ÅWL Arkitekter AB.

Hur mycket samhällsnytta ska de allmännyttiga bostadsföretagen leverera? Och vad är den
viktigaste åtgärden för att bidra till en god samhällsutveckling? Det har ett team forskare, ledda av
Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö, studerat inom ramen för forskningsprojektet
Nyttan med Allmännyttan som initierats av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.
Forskarna konstaterar bland annat att de sociala projekten, så
som läxhjälp och arbetsförmedling, är viktiga delar i allmännyttans verksamhet. Men det är bostadsförsörjningen som är
den stora samhällsnyttan. Den måste uppmärksammas och
uppgraderas, skriver de.
Hans Lind vid KTH har gjort en av delstudierna och
konstaterar att byggandet av bostäder med rimliga hyror är
klockren samhällsnytta som går att kombinera med affärsmässiga principer. Många kommuner i landet kämpar med
bostadsbrist och tvingas då till mycket dyra nödlösningar,
till exempel hotellboenden. Ur det perspektivet blir byggandet
av bostäder också ett sätt att minska socialförvaltningens
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direkta kostnader, menar Hans Lind. Uppdraget att säkra
bostadsförsörjningen innebär att kommunen och dess
bostadsföretag snabbt måste engagera sig i bostadsbyggandet,
anser bransch- och intresseorganisationen SABO. Och för att
det ska ge framgångsrika resultat måste bland annat kommunerna se över sina ägardirektiv till allmännyttan och bygga fler
standardiserade flerfamiljshus.
”SABOs ramupphandlade flerbostadshus SABOs Kombohus
Bas, Plus och Mini har pressat byggpriserna så att de ligger
cirka 25 procent under övriga marknadspriset. Det är samhällsnytta som direkt går att omsätta i praktiken”, säger Kurt
Eliasson, vd för SABO.

TEMA STADSUTVECKLING

Örtagårdstorget, ett MKB-projekt i Malmö. Foto: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Även Gunnar Blomé vid Malmö högskola lyfter i sin delstudie i Nyttan med Allmännyttan fram nyproduktionen och
att den och renoveringar uppenbart har sociala och samhälleliga dimensioner. De allmännyttiga bostadsföretagen levererar
här värdefull samhällsnytta för kommunen och dess invånare,
konstaterar han.
SPARAR TID OCH PENGAR

”Det uppdraget skyms tyvärr ofta av stadsbyggnadsmässiga,
tekniska och finansiella svårigheter. I mina kontakter med
bostadsföretagen framkommer det att de skulle kunna bygga
mycket mer om kommunernas hantering av bygglov snabbades
upp och överklagandeprocesserna kortades. Många kommuner
är dock på god väg och nästa utmaning är att få det industriella
typhusbyggandet att slå igenom. Det sparar både tid och
pengar – vilket vi så väl nu behöver. Bostadsbristen gör att vi

måste öka byggtakten och göra det till priser som fler hushåll
har råd med”, säger Kurt Eliasson.
Utöver det viktiga uppdraget att bygga fler prisvärda
hyresrätter, tar många allmännyttiga bostadsföretag också ett
stort ansvar för att stärka och utveckla de stadsdelar där deras
hyresgäster bor. Ofta sker det i samband med renoveringar och
nyproduktion i bostadsområdena.
I Malmö har allmännyttiga MKB Fastighets AB uppmärksammats för sitt nytänkande i stadsutvecklingsprojektet
Culture Casbah, vars mål är att utveckla och vitalisera området
Rosengård till en trygg, eftertraktad och central del av Malmö.
Projektet är fortfarande i planeringsstadiet och diskussioner
pågår med tre privata fastighetsägare. 200 nya bostäder, 30
lokaler och ett 22 meter högt bostadshus finns med i planerna.
2013 vann Culture Casbah priset ”Best Futura Project”
vid MIPIM-mässan i Cannes för sin goda utgångspunkt i
hållbarhet, mänsklig skala och variation.
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arbetsträning eller praktik, och stöd till att bygga ett nätverk,
Bolaget har även uppmärksammats för sina bokaler. 2010
att delta i föreningslivet eller starta egen verksamhet.
invigdes en förnyelse av Rosengårdsstråket, det blev ett
För allmännyttiga bostadsföretaget Hyresbostäder är
startskott för att bygga nytt, skapa fysiska förändringar och
engagemanget en självklarhet. Som Tomas Lindquist, ansvarig
motverka utanförskap. Man skapade bland annat en ny
kontraktsform som ger småföretagare möjlighet att hyra bostad för stadsdelsutveckling på Hyresbostäder, säger på sajten
Allmännyttan.se: ”Varje människa är en värdefull tillgång i
och lokal i anslutning till varandra – en så kallad bokal.
Vikten av att underlätta för små verksamheter att etablera sig vårt samhälle och Portalens uppgift är att möjliggöra att dessa
lokalt, har även varit viktigt för Gårdstensbostäder i Göteborg. tillgångar kommer till sin rätt.”
Gårdsten 2025 är en vision som ska ligga till grund för
samverkan mellan Gårdstensbostäder och kommunen och är
INTEGRATIONSLÖSNINGAR
även en bas för samtal med intresserade byggare. Målet är att
För allmännyttan har det även länge varit naturligt att
bygga 1000 nya bostäder på tio år och de ska vara placerade så engagera sig i integrationsfrågorna och när antalet asylsökande
att de bland annat ökar tryggheten i området och till så låga
ökade i Sverige 2015 startade SABO det treåriga projektet "En
infrastrukturkostnader som möjligt. Och liksom MKB vill man hållbar integrationsstrategi". Ett av målen är att öka samarbetet
även skapa förutsättningar för nya småskaliga verksamheter
mellan de allmännyttiga bostadsföretagen och andra aktörer,
lokalt. Men man börjar inte från noll när det gäller att
men också att utveckla metoder och konkreta lösningar som
underlätta för människor att komma i jobb. Under år 2010bidrar till en ökad integration. Bostäder och boende hänger
2012 utmärkte sig Gårdsten genom att ha ökat andelen
nära ihop med övriga välfärdsfrågor som till exempel etableförvärvsarbetande med
ring på arbetsmarknaden.
5,3 procentenheter.
”Det här projektet
Gårdstensbostäders
handlar framförallt om
VD Michael Pirosanto
hur vi kan göra ett så bra
har i tidigare uttalanden
jobb som möjligt även på
slagit fast hur bostadslång sikt”, säger Anna
företaget ser på sin
Heide, som till vardags
verksamhet: ”Vi,
är CSR-chef på MKB i
Gårdstensbostäder,
Malmö men som nu
jobbar aktivt för att
är utlånad till SABOs
skapa jobb genom att
projekt.
nätverka, stödja och
För bostadsföretagens
vara idésprutor i
del kan det handla om att
samverkan med
bygga fler bostäder – till
näringslivet. Detta plus
exempel SABOs Komboatt vi medvetet jobbar
hus, att skapa fler boskolor
Gårdstensbostäder arbetar aktivt för stadsdelens utveckling. Foto: Gårdstensbostäder
med att vara en attraktiv
och bättre kommunikation
hyresvärd bidrar till vår stadsdels positiva utveckling”.
med nyanlända hyresgäster eller att internt arbeta med
Ett annat exempel på samhällsansvar som allmännyttan tar
värderingar på bostadsföretagen när det gäller synen på
för att främja invånarnas möjlighet till arbete, är Portalen i
människor från andra kulturer.
Norrköping. Där samarbetar det kommunala bostadsbolaget
”Redan idag pågår ett fantastiskt arbete och det finns en
Hyresbostäder med bland annat kommunen, Migrationsverket stor kunskap hos många allmännyttiga bostadsföretag om hur
och Arbetsförmedlingen för att öka graden av egenförsörjning
man bäst tar emot människor från olika delar av världen. Varje
i bostadsområdet Hageby.
dag pågår integration i praktiken ute i bostadsföretagen och
Portalen sjösattes 2011 på initiativ från bland annat Hyresdet finns många goda exempel att lyfta fram som kan inspirera
bostäder. Arbetet utgår från fyra grundförutsättningar för att
andra”, säger Anna Heide.
individen ska nå ut till egen försörjning: Man ska ha tillgång
Den 12–13 oktober 2016 kommer SABO ordna en
till språket, förstå de svenska koderna, förstå hur svensk
konferens i Göteborg med temat integration.
arbetsmarknad fungerar och förstå hur det svenska samhället
Text: Charlotta Lundström, pressansvarig SABO
fungerar. Utifrån dessa grundförutsättningar kan vägen till
arbete se olika ut, Portalen erbjuder till exempel språkträning,
8
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I HUVUDET PÅ ...

Hur kan vi skapa
trafiksäkra städer?
På mitt huvud har jag min cykelhjälm medan jag
drömmer om att få en Hövding när jag snart fyller
jämt när jag cyklar mina sju kilometer till jobbet.
I mitt huvud cirkulerar under cykelturen en massa
funderingar kring det jag färdas i på min väg till
arbetet. Min resa börjar på en statlig väg med
bashastighet 70 kilometer i timmen utan vare sig
belysning eller cykelbana. Det är en salig blandning
av fordon; bilar, gödselmaskiner, epa-traktorer,
mopeder, cyklister och barn som går till bussen. Jag
tar mig in på den kommunala gång- och cykelvägen
som har en bra tilltagen bredd men en varierande
kvalitet i beläggningen då en bredbandsentreprenör
för två år sedan grävde upp halva körbanan för att
lägga bredband och återställandet är högst tvivelaktigt gjort med djupa fåror i asfalten som kvarvarande resultat. Jag far vidare genom de tämligen
nybyggda bostadskvarteren och cyklar förbi portar
som om de öppnades skulle gå rätt ut över cykelbanan
och jag känner ett sting av oro för att jag ska dråsa
i backen. Staden tätnar och det blir mer och mer
trafik, fler och fler byggkranar och pågående
byggen. Byggen som medför avstängda gator med
hänvisningsskyltar för fotgängare och cyklister
medan bilarna ofta kan fortsätta köra på obehindrat. Svettig och härlig låser jag fast min cykel, tar
trapporna upp och hoppar in i duschen. Tankarna
blandas ut med schampobubblorna och jag försöker
få en viss frustration att rinna av mig tillsammans
med tvålen. Mitt tvåliga jag undrar varför det inte
händer mer för att få ner hastigheterna och få upp

hastighetsefterlevnaden när forskningen så tydligt
visar den stora effekt den har på trafiksäkerheten?
Hur ska vi få till ett bättre återställande från våra
entreprenörer? Vad behövs för att få till tillräckligt
stora ytor för både fotgängare och cyklister och då
utifrån ett framtidsscenario där allt fler går och
cyklar istället för att ta bilen? Hur ska vi få till en
helhet för medborgarna i de tätorter där gator/vägar
delas mellan statlig och kommunal eller enskilda
väghållare? Hur kan vi få till en ännu bättre helhet
för att bygga en hållbar stad?
En sådan till synes vardaglig sak som cykelturen
till jobbet ger mig en ypperlig lektion i trafiksäkerhetens många delar. Den visar på alla de olika
professioner som behöver samarbeta och som
påverkar helheten med sina respektive beslut i
olika faser i kedjan. Den väcker frågor om hur vi
kan skapa trafiksäkra och hållbara städer, samhällen
och landsbygder. Vi har fortfarande stora utmaningar framför oss för att nå de uppsatta etappmålen i trafiksäkerhet till år 2020. Därför är det
glädjande och mycket spännande att se den
nysatsning som regeringen nu tar på trafiksäkerhetsarbetet. Förhoppningsvis kan denna nysatsning
ge en nytändning i arbetet och bidra till ökat
fokus på de utmaningar vi i kommunerna står
inför rörande det växande antalet skadade cyklister
och fotgängare.
Text: Tove Västibacken
Trafikplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen
Uppsala kommun
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Torgen – viktiga mötesplatser.

Culture
Planning

– en kartläggning av kulturella resurser
Örebro kommun valde att under hösten 2015 pröva Culture planning i en förstudie inför en planering
för utveckling i innerstaden. En förstudie och resurskartläggning syftande till att lyfta fram inneboende
kvaliteter i form av bebyggd miljö, kultur och kulturell identitet, dagliga verksamheter och aktiviteter, de
boendes och andras syn, företagande och inte minst en berättelse. Kanske den är traderad eller inflyttad
och omformad men en möjlig utgångspunkt. Kort sagt, sökandet efter en platsens själ, en genius loci.
Culture planning har sina rötter hos den skotske sociologen
och planeraren Patrick Geddes (1854–1932) som brukar citeras
”Survey, then plan”, i det han menade att all samhällsplanering
borde utgå från de lokala förhållandena och relationerna mellan
människor, plats och arbete. Han anses som en av pionjärerna
och nydanarna inom stadsplanering med modernare efterföljare
som Jane Jacobs (1916–2006).
Örebro har en stor tillväxt vilket har inneburit att bostadsbyggande och förnyelsearbete har förändrat både staden och
stadskärnan. För den aktuella delen av centrum, Södercity har
ganska få förändringar förändrat stadsdelens karaktär sedan
den stora saneringen och nybyggnationen mellan 1955 och
1970. Mellan de åren revs det mesta av de gamla byggnaderna
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och samtidigt tillkom en samlad storskalig nyproduktion av
bostäder. Gator försvann och nya kom till. De största byggnadsmässiga markörerna blev varuhuset Krämaren (1963)
med sina två höghus placerade på varuhusets takterrass och
Medborgarhuset (1965). Tillsammans med de omgivande
torgen skapade de en lockande mötesplats för dåtidens Örebro.
Under åren fram till idag har dock den dragningskraft som
fanns i form av handel och kultur blivit försvagad och Södercity har inte fått del av de satsningar som gjorts i övriga city
och som lockat till sig flanerare, kunder och restauranggäster.
Södercity i sig är en ganska väldefinierad stadsdel med tät
bebyggelse och också en stadsdel som många örebroare på
olika sätt anknyter till historiskt sett. Bilden av den gamla kåk-

TEMA STADSUTVECKLING

Biblioteket och det offentliga kulturlivet belystes.

Workshops resulterade
i information och idéer.

bebyggelsen som de flesta idag inte upplevt lever ändå på något
vis kvar. Nu behöver den 50-åriga delen i stadskärnan förnyas
för att kunna utvecklas.
KONKRET PROCESS

Skulle nu dagens Södercity ha inneboende resurser, idéer och
möjlighet till en förnyelse som utgår ifrån det befintliga och är
det möjligt att få fram idéer och tankar som kan fogas till en
konkret planeringsprocess? Som konsult fick jag uppdraget att
utveckla och leda förstudien #vårtnyasöder som genomfördes
under hösten/vintern 2015. Uppdragsgivare var Örebro
kommuns stadsbyggnadskontor i samarbete med föreningen
City Örebro. Örebrobostäder, ÖBO som är den största fastighetsägaren i stadsdelen medverkade också. Syftet var att se hur

stadsdelen såg ut med delvis andra ögon, vilka upptäckter
kunde man göra genom att studera händelser och rörelsemönster? Den inledande stadsvandringen tillsammans med
uppdragsgivarna och andra intressenter visade sig ge deltagarna
många nya tankar när de fick andra glasögon tillsammans i en
ny konstellation människor. I en webbaserad enkät och vid två
öppna workshops under sammanlagt en vecka fick boende och
intresserade berätta om sitt söder. Genomslaget blev gott, cirka
200 personer deltog i aktiviteterna eller besvarade enkäten.
Workshoparna utformades som en interaktiv utställning och
konstnärlig installation. Olika former av inspiration och bilder
användes för att öppna för samtal och idéskapande. Jag fick
under hösten också gott om tillfällen att prata med verksamma
i området, kaféer, kvarterskrogar, butiker och föreningar.
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Biblioteket och det offentliga kulturlivet har också belysts.
Vad som gjorde studien annorlunda var att den var i princip
ett vitt ark och den genomfördes under en ganska lång period;
augusti–december, det fanns inte heller detaljplaner att ta
ställning till. Det är det som ”survey, then plan” innebär i
praktiken. Att försöka söka sig ned genom lager på lager av
aktiviteter och företeelser. Eftersom jag arbetade utanför
kommunens organisation upplevdes jag som en friare aktör
eftersom jag då heller inte behövde (eller kunde) svara för
kommunens del. Detta uppskattades i mötet med medborgare
och verksamheter. Det visar sig att det finns gott om idéer och
tankar men också många minnen som diskuteras. Man skulle
kunna säga att platsens minne gestaltas. I enkäten fanns bland
annat frågan om Södercity har en själ, varpå flera svarade att
den fanns, ibland lite vag men flera pekade på granngemenskap och vissa platser. Att stadsdelen inte är gentrifierad i
någon större utsträckning och att befolkningen är blandad
kommer också fram som tydliga kvaliteter. En stark återkoppling under förstudien kom från en Reggio Emilia-förskola, där
barnen tillsammans med pedagogerna gjorde en egen kartläggning av sitt närområde i Drottningparken. En park som idag
lever ganska undanskymd men har en stor potential att utvecklas för alla. Att de tre sammanhängande torgen; Krämartorget,
Olof Palmes torg och Näbbtorget sågs som viktiga mötesplatser,
om än i behov av förnyelse var nog heller inget förvånande.
Mötesplatser är ett ofta återkommande tema i planeringssammanhang, jag är också övertygad att den goda mötesplatsen
inte kan planeras utan en noga genomförd survey. Behovsoch förväntanstyrd.

Workshoparna utformades som en interaktiv utställning och konstnärlig
installation.

UNIKA PLATSER

Varje plats är unik och god planering är platsunik. Jag ser
i förstudien och i min analys både en potential för utveckling
i dessa centrala kvarter och en resurs hos de människor som i
olika sammanhang och med olika ord relaterar till densamma.
Många vill också engagera sig i någon form för att diskutera
sin stadsdel.
I möten med planerare där jag presenterat resultatet har
gensvaret varit positivt. Det har varit enkelt att tänka utifrån
dessa teorier och de borde nog användas oftare. Men dagens
planering måste i så fall vända perspektiv; det går visserligen
fortare att ställa ut färdiga planprogram för samråd eller vid
dialogmöten, men frågan är om man får de bästa svaren då när
frågeställningen inte är formulerad av de som det planeras för.
Text och foto: Tomas Dahlberg, urban utvecklare/cultural planner,
Creative Communities
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Stadsvandring gav nya tankar.
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Använd ungas idéer
för att lösa den
akuta bostadsbristen
Idag saknar 353 000 unga människor i Sverige en egen bostad . Det är en siffra som är ganska svår att
greppa; nästan var tredje person mellan 20 och 27 år. Mer än hela Malmös befolkning. 353 000 unga
som bor kvar hemma hos mamma och pappa; betalar höga hyror på andra-, tredje- eller fjärdehandskontrakt och sover på kompisars soffor. 353 000 unga som saknar ett eget hem. Så borde det inte vara.

Rundbordsamtal mellan Funky rooms samarbetspartners. Samtalet syftade till att hitta vägar framåt för ett ökat bostadsbyggande samt att undersöka hur idéerna från
Funky rooms kan bli verklighet. Foto: Bojana Lukac
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Hipsters i grönsakslandet”, ett bidrag i UngBos första idétävling. I bidraget föreslås ett modernt kollektiv, med en minimal bostadsenhet som man
upplever som sin egen. Illustration: Beatrice Eckord och Lukas Malm

UngBo är ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö
stad i samarbete med byggbranschen för att väcka debatt om
bostadsbristen bland unga. Med idétävlingar, genomförandet
av Sveriges första boutställning för unga och en nationell
bostadskonferens har projektet samlat bostadsmarknadens
aktörer för att ta gemensamt ansvar för ökat byggande med
unga som målgrupp.
Den främsta anledningen till att bostadsbristen slår hårt
mot unga är att de som grupp har begränsade ekonomiska
resurser. Som 20-någonting har du haft lite tid att arbeta
dig upp till en god lön, att spara pengar på banken, få goda
referenser och skapa stora kontaktnät. De flesta 20-någonting
har haft fullt upp med att utbilda sig och ta steget in på arbetsmarkanden. Om de har turen att få ett jobb vill säga.
För en annan orsak till ungas utsatthet på bostadsmarknaden
är den utbredda arbetslösheten. Har en inget arbete och ingen
inkomst är det svårt att efterfråga en bostad. Samma sak gäller
omvänt; har en ingen bostad kan det i många fall vara svårt
att efterfråga ett arbete.
Det kan också vara svårt att få bostad trots att en har
ett arbete, till och med om en har en god lön. För både
banken och de flesta hyresvärdar kräver en fast inkomst för
att bevilja lån och teckna förstahandskontrakt. Hälften av
15–24 åringarna och en fjärdedel av 25–29 åringarna arbetar
på tidsbegränsade anställningar och har därmed ingen
möjlighet att hyra i första hand eller köpa en bostad. Istället
är de förvisade till en dyr andrahandsmarknad.
Vad händer då när unga inte får arbete eller bostad; när de
står utanför systemet? Konsekvenser ser vi i form av en negativ
inställning till det system som stängt dem ute. Att en slutar att
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värna demokratin. I den världsomspännande undersökningen
World Value Survey visade resultatet 2011 att svenska ungdomar är allt mer positivt inställda till diktatur. Bostadsbristen är ett hot mot demokratin.
Bostadsbristen är också ett hot mot ekonomin. I takt
med att unga får allt svårare att etablera sig på bostads- och
arbetsmarknaden tar det längre tid innan de blir självförsörjande och tar plats i samhället. Swedbank har visat att
Malmö-regionen går miste om 5 miljarder i utebliven tillväxt
varje år bara på grund av bostadsbristen . Det här är en
utveckling vi måste motverka.
BOSTÄDER INTE BARA TILL RIKA

Bostadsbrist är ett problem som Sverige har brottats med
under många år. Den har förvärrats under de fyra år som jag
har arbetat med frågan för att under hösten 2015 bli akut.
Förra året sökte totalt 163 000 människor asyl i Sverige. Inte
alla men många av dessa människor kommer att skapa sig en
framtid i Sverige. Och de behöver någonstans att bo.
Denna grupp kommer att ha svårare att få arbete eftersom
de har färre kontakter och erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden och svårare att efterfråga en bostad eftersom de
inte har fasta anställningar och sparat kapital. Förutsättningarna för denna grupp liknar i många delar ungas situation.
Skulle vi kunna använda kunskapen om ungas bostadssituation
och erfarenheterna från UngBo för att möta den utmaning vi
står inför idag med en stor grupp människor som behöver bra
och billigt boende snabbt?
I UngBo bestämde vi oss för att använda ungas tankar och
idéer för att väcka debatt om deras situation på bostadsmark-
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”Dynamiskt boende i centrum” från UngBos första idétävling. Detta förslag har som mål att använda och återanvända de gamla järnvägsspåren norr om Malmö
Central och därmed skapa ett unikt boende för studenter och unga. Illustration: Amr Balah och Anders Langegård

naden och hitta förslag på lösningar. Hösten 2011 startade
UngBo 12:s idétävling som samlade in över 350 förslag på hur
unga vill bo i framtiden. När vi analyserade de inkomna
bidragen kunde vi se fem utmärkande trender för hur unga vill
bo: flexibelt, grönt, kollektivt, bilfritt och med fler funktioner
kopplade till sitt boende. (Du kan läsa mer om trenderna på
vår hemsida). De vinnande bidragen byggdes upp på Sveriges
första boutställning av unga för unga i Malmö i september
2012. Under en månad lyssnade, samtalade, diskuterade och
debatterade branschen, unga, tjänstemän och politiker om
hur vi kan lösa bostadsbristen bland unga.
Det hela resulterade i ett UngBo-initiativ som stipulerar vad
kommun, bransch och stat kan göra var och en för sig för att
det ska byggas fler bostäder som unga kan efterfråga. Men
framför allt fokuserar det på vad vi kan göra tillsammans.
Bostadsfrågan är nämligen alldeles för komplex för att kunna
lösas av en part.
Efter utställningen stod vi inför den stora utmaningen
att överföra teori till praktik. Att det faktiskt börjar byggas.
Hösten 2012 bjöd våra samarbetande bostadsföretag in till en
markanvisningstävling för ett utvecklingsprojekt med hög
experimentnivå. Vann gjorde Byggvesta och Utopia arkitekters
kompislägenheter som förenklar för unga att bo tillsammans.
Toppen tyckte vi, men det räcker inte för att lösa bostadsbristen. Små lägenheter är det som unga främst efterfrågar och
samtidigt de lägenheter som är dyrast att producera. Hösten
2014 startade UngBo idétävlingen Funky rooms med syftet att
utmana invanda föreställningar om hur en kan bo, var det kan
byggas och om det alltid måste vara dyrt med kvalitet. Våtrum tar proportionellt stor plats i små lägenheter och är dyra

att producera. Uppgiften i Funky rooms var därför att ta fram
idéer på hur dessa ytor kan göras mindre och billigare utan
att kompromissa med funktion eller tillgänglighet.
Och några lyckades. Genom att låta ytorna få dubbla
funktioner såsom att diskbänken kan bli ett skrivbord och
dörren en hylla löste en deltagare boende på elva smarta
kvadrat som är både funktionellt och tillgängligt.
LYCKADE LÖSNINGAR

Lika innovativa ska vi vara nu. För att lösa bostadsbristen
måste vi med varje åtgärd slå många flugor i samma smäll.
Bidragen i UngBos idétävlingar ger förslag på hur vi kan bo
billigare och med mindre miljöpåverkan genom att minska
energiförbrukningen. De visar hur vi genom att dela ytor och
funktioner kan få hög kvalitet till lågt pris. De har idéer på
tillfälliga boendelösningar som kan anpassas efter plats och
behov. De pekar på att vi genom att minska bilens utrymme
kan få plats för mer kollektivtrafik och fler bostäder. Och de
visar att vi måste våga tänka nytt och samarbeta för att ta oss
ur den här situationen.
Det är en stor utmaning vi står inför nu. Det gäller att hålla
många bollar i luften samtidigt för att lösa bostadsbristen både
på kort och på lång sikt. Vi vill vara en del av lösningen och
delar gärna med oss av kunskap och idéer från UngBos arbete.
Text: Hannah Wadman, Projektledare UngBo

Fotnot: Unga vuxnas boende 2015, Hyresgästföreningen http://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/rapporter/unga-vuxna-2015/sverige-2015-hur-bor-unga-vuxna---hur-vill-de-bo.pdf
LO arbetsmarknad, anställningsformer 2014 https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_anstallningsformer2014_pdf/$File/Anstallningsformer2014.pdf
DN ”Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar” http://www.dn.se/debatt/demokrati-inte-sa-viktigt-for-dagens-unga-svenskar/
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Det där mellan husen
Det ekar en uppmaning i alla läger för närvarande: Bygg bostäder!
Ingen tvekar på bristanalysen och lösningar små som stora diskuteras
och sätts i rullning. Högst antal nyproduktioner per år vinner och
retoriken blir alltmer skarp kring eventuella hinder för den höga
byggnationstakten. Huskropparna måste på plats.
Men vi måste fråga oss: Vad är det för stad vi bygger och vilken stad vi vill ha? Man kan
naturligtvis argumentera att staden är sina byggnader, men byggnaderna är inte bara sina
bostäder. Att bo är ju förutom att ha tak över huvudet även att ha tillgång till parker, torg,
gator, cykelbanor, busshållplatsen, belysningen och den offentliga konsten och mycket annat.
Bostadsbyggandet måste förutom att lösa det uppenbara också bära det långsiktiga identitetsskapandet på sina axlar. Det måste bygga gemenskap, självkänsla och stolthet för stadens nya
och gamla invånare.
Stolthet och självkänsla har blivit signum för Malmö som många gånger rest sig upp, borstat
av dammet och jobbat upp ny glans. Den tillväxthungrande industriepoken fann ett slut och
staden förvandlades till en kunskapshungrande, ung, modern och global stad. Vi vågade
riskera allt för en dröm om ett bättre Malmö. Nu står flera huvudkontor i kö för att etablera sig
i stationsnära lägen i Malmö – företag som Aller media, Orkla Foods och Ikea är på plats,
eller i alla fall väldigt snart.
I den nya stadsdelen Hyllie som i allt högre grad tornar upp sig mot slätten i söder har
ambitionen kring kompletta lösningar varit förhärskande. Det både syns och märks när man
promenerar längs de nya gatorna. Byggkranarna trängs med köande kontorsetableringar och
nybyggarrusiga, nyinflyttade Hylliebor. När jag frågar en företrädare för ett kontor som
nyligen flyttat till Malmö, får jag det lite svävande svaret att Malmö, Malmö har något.
Detta något handlar så klart om förutsättningarna i de nya lokalerna, men också om känslan
av att finnas i Malmö, att röra sig i stadens rum, att umgås med dess invånare. Att Malmö,
även i kristider strävar efter att bygga en stad där insikten om de olika delarnas värde, små som
stora, skapar den attraktiva helheten. Inte bara idag utan förhoppningsvis även i morgon.
Ett företag som verkar ha uppmärksammat även det långsiktiga stadsbyggandets kvaliteter
är det globala klädesföretaget Vans. Vans har i flera år varit huvudsponsor för en beryktad
skateboardtävling på Huntington beach i Kalifornien: The Van Doren Invitational. Nu vill
de kika på tävlingskoncept i Europa, och har hittat till Malmö. Till hösten blir det VM i
skateboard i Malmö. Inte SM, utan VM. Inte i Kalifornien, utan i Malmö. I staden där antalet
skejtdagar är långt, långt mycket färre jämför med amerikanska västkusten. You´re years ahead.
We want to open the eyes of the world to how skateboarding can work within any city, sa
Justin Regan som är Senior Manager på Vans apropå att välja Malmö.
Malmös nya översiktsplan beskriver hur vi på bästa sätt kan och ska hantera ett växande
Malmö. Vi ska bygga en tät, grön och blandad stad, genomtänkt och strategiskt över åren
som kommer. Under hösten 2015 förändrades förutsättningarna för flera av dessa strategier.
Ett Europa i brand med människor i nöd utanför dörren i desperat behov av skydd, värme,
trygghet, framtid och bostad. Det råder ingen tvekan om att bostadskrisen är här och verklig.
Så hur kan vi lösa den? Hur kan vi bygga tillräckligt många bostäder de närmaste åren? Hur
kan vi göra det utan att försaka de värden som skapar attraktivitet och långsiktighet. För även
i ett Malmö med fem hundratusen invånare vill vi ju att stolthet, självkänsla, men också
kreativitet och helhetstänk blir självklara signum.
You’re integrating skating in the city, säger Justin Regan. Alla kommuner kan bygga
skejtramper och starta skejtskola. Men det är bara Malmö som kan göra Justin Regan lyrisk i
augusti i år, säger jag.
Text: Ola Melin, Malmös stadsträdgårdsmästare och planeringschef på gatukontoret i staden
Foto: Magnus Franzén
Den nya Malmöstadsdelen Hyllie växer fram.
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Manchester – staden
som ändrat ansikte
En studieresa till Manchester 2015

Etihad Stadium, Manchester City FC:s hemmaarena. Foto: Daniel Nordholm

I stadshuset från sent 1800-tal bjöds vi på en kopp te och två kommunala planerare berättade översiktligt om Manchester, både historiskt och i nutid. En digital presentation visade hur staden vuxit och
krympt genom århundradena.
Manchester var tidigt centrum för Storbritanniens textilindustri mycket tack vare sitt klimat (den
fuktiga luften gjorde det möjligt att hantera den dammiga bomullsfibern som togs emot i balar från
kolonierna) men även tack vare det hamnnära läget och en stark ägarstruktur.
Europas industriella revolution utvecklades i hög grad i Manchester där textilhanteringen tidigt
automatiserades. Här byggdes fabriker och magasin.
Arbetarbostäder i typisk engelsk “semi-detached” stil låg i
lägerliknande områden som bredde ut sig över det flacka
landskapet och kolkraftverkets karakteristiska volymer skapade
stadens siluett.
I slutet av 1800-talet byggdes stadshuset och ett antal offentliga
byggnader upp. De står till stor del kvar eller har återuppförts
och reparerats efter andra världskriget.
Efter krigsåren ökade befolkningen till som mest 703 000
invånare 1951 och under en byggboom på 60- och 70-talet
uppfördes en form av miljonprograms-byggnader av dålig
18
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kvalitet i och omkring stadens centrala delar. Efter kriser
i industrin i slutet av 1900-talet tappade staden en mängd
arbetstillfällen och därmed en mycket stor del av sin befolkning.
2001 hade invånarantalet sjunkit till 422 000. För- slumning
av många områden följde då fastighetsägare slutade underhålla
i det närmaste helt tomma byggnader. Stora industrikomplex
från 1800-tal stod övergivna och koleldningen som drivit
industrierna upphörde.
Idag är Manchester Englands andra stad storleksmässigt,
med drygt 500 000 invånare.
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The Green House och alternativfika. Foto: Agneta Niklason

MetroLink är en viktig transportled. Foto: Anne Pettersson

Regionen, Greater Manchester, skapades 1974, ur områden
som tidigare tillhörde Lancashire och Cheshire, och samlar idag
10 städer och drygt 2,5 miljoner invånare.
Kommunen har, tack vare framsynta ledare, tagit fram en
City Centre Masterplan och visioner för hur staden ska
utvecklas. I centrum har befolkningen ökat från, som lägst,
500 till idag 50 000 och det finns ett stort behov av nya
bostäder i hela staden.
Enligt visionerna ska den etableringen i huvudsak ske i den
övergivna miljonprogramsbebyggelsen och i de nedlagda
industriområdena. Fastighetsutvecklare vill gärna exploatera
stadens gröna ytterområden där det är billigare och enklare att
bygga (det föreligger inget saneringsbehov på den jungfruliga
marken), men kommunens tanke är att man ska ha in boende
i centrum och att spara de gröna områdena i utkanten för
rekreation.
En storsatsning på MetroLink pågår – det är stadens spårbundna allmänna kommunikationer i marknivå som byggs ut
till ytterområdena redan från början. Cykelstråk saknas i stort
sett helt. Man ser fortfarande cykling som ett särintresse, en
sport, men intresset växer och man sneglar på exempelvis
Danmark som föredöme. Att Manchester har ett fuktigt klimat
med många regndagar kan kanske också vara en förklaring till
det ljumma intresset.
De olika stadsdelarna har fått olika karaktärer sport, bostäder,
shopping etcetera och man har planerat olika procentkvoter för
bostäder i de olika delarna.
Tillsammans med kommunens tjänstemän besökte vi
Manchester Citys arena, Etihad Stadium, en imponerande
anläggning, där lagets utländske ägare har investerat inte bara
i arenor och velodromer, utan även i en anläggning med
fotbollsskola och ungdomsverksamhet. Bland annat så har
bostadsområdet Beswick fått ett nytt lokalt bibliotek.

Det är ett viktigt privat/kommunalt samarbetsprojekt som
skapar förutsättningar för kommunen att få ekonomiska
förutsättningar även för sociala verksamheter där annars
ekonomin ofta drar det kortaste strået. Företaget har för avsikt
att investera ytterligare 1 miljard pund i området på sikt.
NÄRINGSLIVET

Vi fick träffa företrädare för näringslivet genom företaget Peel
i Media City i Salford Quays. The Quays ligger egentligen i
grannstaden Salford som avgränsas mot Manchester av floden
Irwell, vilken leder ut till havet via Liverpool.
Media City, liksom övriga kvarter inom Salford Quays, är
omvandlade hamnområden. Här ligger en mängd olika publika
verksamheter bland annat Salford University, BBC, konstmuseet
the Lowry, Imperial War Museum, stora gallerior med mera.
I Media City finns studior och lokaler för TV-produktion där
olika bolag som BBC och ITV hyr in sig. I dagens pressade
ekonomiska situation har det visat sig vara en god idé att hyra
studiotid istället för att äga sina inspelningslokaler själv.
Peel äger stora delar av det gamla hamnområdet och har
arbetat för att få dit verksamheter med viss inriktning. Man
har även byggt en ”företagskuvös” – the Green House – en
byggnad med ett innovativt uttryck.
Här finns också bostäder och hotell och man har jobbat
mycket med att skapa intressanta torg och allmänna platser där
man skapar egna offentliga event. En av nycklarna till områdets
positiva utveckling är, enligt Peels företrädare, att man fått
MetroLink att angöra med en station här ute.
KONSULTERNA

Tillsammans med ingenjörsfirman Civic Engineers besökte vi
delar av östra Manchester, Picadilly Basin, New Islington och
STADSBYGGNAD 6
3 · 2016
2015
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Imperial War Museum, arkitekt Daniel Liebeskind. Foto: Mattias Bjellvi

Modern arkitektur. Foto: Agneta Niklason

Ancoats. Företaget har samarbetat med kommunen runt
bebyggelseomvandling och den offentliga miljön. Ambitionsnivån har varit hög och detaljerad.
Här handlar det om äldre industrimiljöer som man renoverat
och tagit i bruk för bostäder. Tanken är att det så småningom
ska komma in verksamheter i bottenvåningarna, nu upplevs
kvarteren väldigt slutna och ödsliga. Men man har tagit vara på
historiska influenser i utsmyckning av gator och torg – här finns
vackra granitfundament från gamla maskiner och sittmöbler i
trä som imiterar bomullsbalar.
Man har bevarat och kompletterat kanalstrukturen i området
vilket ger möjligheter för ett båtliv inne i staden. Den äldre
bebyggelsen har berikats med ny arkitektur i olika skala. I ett
projekt har man samarbetat med de boende vilket bland annat
har resulterat i annorlunda och lekfull fasadutsmyckning.
Ambitionen är att skapa blandad stadsbebyggelse med olika
funktioner även om det fortfarande är en lång väg kvar att gå.
I stadens centrala delar saknas ännu barnfamiljerna, lekplatserna
och skolorna och nybyggda kvarter ligger vägg i vägg med gamla,
halvt raserade industribyggnader.
Konsultfirman menar ändå att man kommit långt och att
man är på rätt väg. En sådan total omvandling som Manchester
genomgår måste få ta tid och kräver eftergifter under tiden.
MEDBORGARNA

Tillsammans med en proffsguide från Manchester Guided
Tours gick vi runt i stadskärnan och fick lokal och initierad
information om äldre och nyare bebyggelse. Vår guide hade
bott och arbetat i Manchester under lång tid och det var
intressant att få hans synpunkter på den förvandling staden
genomgått. Koleldningen har i stort sett helt upphört och i
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stora delar har de nersotade fasaderna tvättats. Ny innovativ
bebyggelse har kunnat uppföras där ett stort område i stadskärnan utplånades 1996, efter ett bombattentat utfört av IRA
(Irländska Republikanska Armén). Utbyggnaden av MetroLink och busstrafiken pågår i centrum och man arbetar med
platser och logistik i och runt stadshuset. Picadilly Circus är en
omdiskuterad platsbildning, med en betongvägg som ibland
omnämns som Berlinmuren, omvandlad av Tadao Ando.
Vi besökte The Civil Justice Centre som ser ut som en byrå
med utdragna lådor men är en av Manchesters mest avancerade
byggnader när det gäller miljöteknik. Vi tittade på Beetham
Tower, som fått pris för ”bästa höga byggnad” 2007 trots att
byggnadens glasfasad genererar ett svagt hummande ljud vid
speciella vindförhållanden, och vi besökte Urbis, det nationella
fotbollsmuseet. I centrum ligger flera enorma gallerior och
shoppingcenter men även en del äldre renoverade affärsbyggnader,
kyrkor och små tehus.
I programmet fanns inplanerat en ledig dag, då vi diskuterat
möjligheten att valfritt åka till närbelägna Liverpool eller ut på
landet till Peak District National Park, men vi insåg snabbt att
Manchester hade mycket mer att erbjuda och beslöt oss istället
för att åter besöka stadskärnan och dess närområde. I the
Northern Quarters äldre bebyggelse har alternativ handel,
caféer, restauranger med mera etablerats spontant. Kommunen
lyfte fram stadsdelen som den mest kreativa och kulturtäta
och påpekade också att det är den mest oplanerade delen.
Vi tog också tillvara på det rika utbudet av olika matkulturer
och hann prova både inhemsk ”Fish & Chips”, ett Afternoon
Tea samt det grekiska, japanska och indiska köket.
Manchester är ett intressant exempel på hur en kommun
genom medvetna val kan ändra en stads karaktär och ändå
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Media City. Foto: Mattias Bjellvi

behålla dess grundidentitet. Här är grunden naturligtvis det
industriella arvet vilket tar sitt uttryck i stora, övergivna industriområden med markföroreningar. Men det erbjuder också
möjligheter till kreativt nytänkande och tillvaratagande av
befintliga kvalitéer i de gamla industribyggnaderna. Man har
på ett självklart sätt låtit nytt och gammalt mötas.
Andra resurser är också stadens etniska och kulturella mångfald vilket sätter sin prägel på olika stadsdelar. Integration och
segregation är en fortsatt framtida utmaning. Manchesters
befolkning är förhållandevis ung, cirka 40 procent yngre än
25 år. Här finns ett universitet med över 100 000 studenter.
En viktig attraktivitetshöjande faktor är utvecklingen av
kollektivtrafiken som binder samman nya och gamla områden.
En annan är satsningar på innerstaden, de offentliga rummen
och utbyggnaden av centralt belägna bostadsområden. Givetvis
behövs fler sociala och näringslivsmässiga insatser. Intressant
är att vi inte upplevde någon tydlig inriktning på ”hållbar
utveckling” och energieffektivisering utan att det verkade vara
upp till de olika byggherrarnas egna initiativ. ”Quality housing”
nämndes, men då handlade det i huvudsak om 2-glas fönster.
Kommunen och privata intressen har arbetat långsiktigt
mot samma mål. Grundläggande är gemensamma visioner och
organisationer för samverkan, som kan se lite olika ut beroende
på vem som styr utvecklingsprocessen. Här kan man se en
skillnad mellan Salford Quays/Media City som utvecklats av
privata intressen vilka också är markägare, och East Manchester
där flera aktörer ingår i utvecklingsprocessen.
Initiativen till utveckling kan komma från många håll, men
det är viktigt att kommunen/staden är en sammanhållande
faktor. Ibland handlar det om att stödja en process, ibland om
att driva den, vilket ställer stora krav på planeraren som i sin

roll ska vara både förhandlare, samordnare med mera.
Det är ofta med utgångspunkt i en krissituation som möjligheter till förändring uppstår även om förnyelseprocesser tar lång
tid att genomföra. Efter den finansiella krisen 2008 har den
positiva utvecklingen stoppats upp något men visionen ligger
fast och nya investerare är på gång.
Text: Agneta Niklason, ledamot i Stadsbyggnadskommittén och
privatpraktiserande arkitekt MSA

FAKTA/ STUDIERESAN
Sex medlemmar ur kommunaltekniska föreningens stadsbyggnadskommitté genomförde under ett par dagar i april en
studieresa till Manchester i västra England, i syfte att bland
annat se på omvandling och utveckling av nerlagda industriområden, så kallade ”Brownfield areas”.
Programmet tog sitt avstamp i den studieresa som MEX-kommittén gjorde 2011 och som förmedlade positiva intryck från en
intressant omvandlingsprocess av en nergången industristad
till en expansiv, modern storstad. Med ledning av deras
program fick vi tag på några av de människor som kunde visa
och informera oss om staden. De kontakter vi satte samman
belyser på sina olika vis olika aktörers erfarenheter av en stad
och dess utveckling.
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Det byggs, exempelvis som på bilden i Flemingsberg – men inte tillräckligt.

Nya grepp krävs
för bostadskrisen
Att behovet av nya bostäder är så stort att det formar en bostadskris är inte unikt, det har
präglat flera perioder under 1900-talet. Den stora invandringen har bara accentuerat det problem
som har växt sedan krisen i början på 1990-talet då avskaffade kreditmarknadsregler gjorde att
bostadsbyggandet störtdök.
För att antalet nybyggen skall kunna möta dagens behov krävs
både starka politiker och en bygg- och fastighetsbransch med
större social medvetenhet.
Den kombinationen har kunnat möta problemen förr, som
under rekordåren. Men hur ser förutsättningarna ut i dag?
Under hela 1900-talet, eller åtminstone sedan 1917 har
bostäder varit en politisk angelägenhet av social karaktär. Då
kom de första statliga insatserna för att stoppa ockerhyror och
godtyckliga vräkningar. Under rekordåren stärktes statens syn
på bostadspolitikens sociala sida ytterligare. Politiska ambitioner
kring både kvalitet och ekonomi fogades in i de målsättningarna:
Hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till
rimliga kostnader.
De visionerna har bleknat, samtidigt som ambitionerna med
samhällsutvecklingen har knutits allt starkare till näringslivet
och en politik för ökad tillväxt. I bostadsfrågan kan det
innebära storheter som inte går att förena. En vändpunkt
skulle kunna sättas till 2004 då Göran Persson kallade till en
särskild socialdemokratisk ”Tillväxtkongress” och lyfte fram
EU:s Lissabonstrategi. På sex år, fram till 2010 var målet att
”Europa skall vara den mest konkurrenskraftiga och dynamiska
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kunskapsbaserade ekonomin i världen”.
Efter det har politiker steg för steg backat från bostadspolitikens ambitioner och låtit marknad och ekonomisk tillväxt ta
över. Utvecklingen symboliseras av att det nu är finansministern som leder arbetet i Riksdagen med att få fram stöd också
från något borgerligt parti för att lösa problemen med bostadsbristen. Inte många vågar tro på stora framgångar i det riksdagsarbetet, men parallellt höjs röster som pekar framåt genom
att visa på både destruktiva myter och behoven av kunskap och
långsiktighet i bostadsfrågan.
MYTSPRIDNING

På KTH i Stockholm sitter forskaren Erik Stenberg och skakar
på huvudet åt de myter som sprids och den lobbyverksamhet
som pågår kring behoven av upprustning av rekordårens
bostadsområden. Det är områden med stora kvaliteter på
många håll, med stora möjligheter till flexibilitet och anpassning till dagens behov. Det som byggs just nu är för mycket
1:or och 2:or, samtidigt som många familjer har behov av stora
bostäder, 4-rummare och uppåt
Den kunskap som byggdes upp under 30- och 40-talen var
ett stabilt underlag för god planering och bra bostäder. Men
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var byggs kunskapen i dag och vad utgår den ifrån, frågar han sig.
De industriellt prefabricerade modulhusen i miljonprogrammet fungerade som byggsatser med mycket hög teknisk kvalitet
och de är lätta att bygga om, anpassa efter dagens behov.
Enligt Erik Stenbergs beräkningar skulle en sexrummare efter
en ombyggnad inte behöva kosta mer än 11 000 kr/mån
jämfört med 22 000 som standard i nyproducerat.
Erik Stenberg påpekar att rent byggnadstekniskt är miljonprogramhusen mycket bättre än de nybyggda husen i till
exempel Hammarby sjöstad i Stockholm. De kommer att bli
rätt jobbiga att renovera.
– Jag brukar fråga de jag pratar med om de äger en bostad
i Hammarby sjöstad. Min rekommendation är "Sälj innan det
är dags renovera". För det kommer att bli mycket kostsamt att
renovera dessa bostadshus, säger Erik Stenberg.
Starka motståndare till den här synen på miljonprogrammets byggen blir säkerligen både byggbolag och banker, några
av bostadskrisens viktigaste aktörer. Den som sett kommunikationsavdelningen hos Byggföretagen eller Svenskt Näringsliv
inifrån vet vilka resurser som finns att sätta in för att driva
både samhällsdebatt och lobbyverksamhet utifrån sina egna
intressen.
Med politikens ökande förtroende för marknadskrafterna
de senaste decennierna har den kommunikationen goda
förutsättningar att få genomslag.
ÅTSKILDA STUPRÖR

För att hitta lösningar på den nu aktuella bostadskrisen kommer
nya grepp att vara nödvändiga, nya synsätt, inkluderande
metoder. Att Boverket lyfter upp nödbostäder, eller med nyspråk
Social Housing, leder förmodligen inte särskilt långt. Billigare
och snabbare blir alltid dyrt i längden.
Bostadsmarknadens aktörer rör sig i väl åtskilda stuprör där
nya, hållbara modeller ofta ses med största skepsis. Men i både
Frankrike och Tyskland finns exempel att hämta på lösningar
som hindrat segregation i nybyggnation och med framgångs-

rika byggemenskaper som i Hamburg. Stockholm erbjuder nu
möjligheter till det senare i två områden, medan Malmö sagt
blankt nej.
På flera håll hade allmännyttan kunnat spela en mer aktiv
roll, men i flera städer som Gävle och Karlstad har företagen
dränerats på kapital som förts över till kommunens budget.
Men det är Stockholm som ligger i täten på den ligan. Beräkningar som Hyresgästföreningen låtit WSP göra pekar på att
de 4,8 miljarder som Stockholm lyfte ur allmännyttan under
två år i stället hade kunnat bli mellan 10 000 och 14 000 nya
hyreslägenheter.
Boverkets beräkningar att 700 000 nya
bostäder krävs under de kommande åren
visar på frågans politiska tyngd. Men den
är ändå mycket större än så, större än de
flesta vågar inse. Arkitekten Dan Hallemar,
som står bakom den nya utställningen om
våra bostäder på ArkDes i Stockholm, påpekar lite försynt att
700 000 bostäder också betyder många torg, kommunikationer,
lokaler, kultur, vägar och grönområden – allt det som stadsplanering innebär.
Regeringen har satt finansministern att leda diskussionerna
om bostadspolitiken i Riksdagen. En av våra viktigaste sociala
frågor ligger i händerna på en ekonom med svagt gehör hos
allianspartierna.
Att tilliten till både Riksdag och regering redan sjunkit till
katastrofala nivåer i SOM-institutets förtroendebarometer är
nog bekymmersamt. Att förtroendet för både kungahuset och
Systembolaget samtidigt ökar gör knappast saken bättre.
Rätten till arbete, bostad och utbildning har vi inskrivet
tidigt i grundlagen. Att förtroendet för de politiker som har
ansvaret minskar så drastiskt är oroande. Samtidigt är det
viktigare än någonsin för de många inom branschen med
sociala och humanistiska perspektiv på bostadsfrågan att
genom sitt kunnande lyfta upp frågorna till debatt.
Text och foto: Kajsa Althén, frilansjournalist

ARWIDSSONSTIFTELSEN

FAKTA/ FRÅN UTSTÄLLNINGEN PÅ ARKDES:

Efter många år i byggbranschen och med många miljoner på banken
arbetar Per Arwidsson genom sin nya stiftelse för bättre stadsbyggnad och bättre bostäder. Just nu pågår arbetet med att skapa en ny
professur kring temat på KTH i Stockholm. En lång erfarenhet från
branschen ger möjlighet till överblick.

I boken 13 myter om bostadsfrågan har gruppen Crush, Critical
Urban Sustainability Hub ringat in 13 vanliga myter kring
stadsbyggande och fastighetsförvaltning, två av dem:

Hur förklarar han dagens krisläge?
– För att kapitalismen skall fungera måste politiken fungera som
en tydlig motvikt. Men politikerna har tyvärr backat från sin roll
de senaste decennierna.
Starka röster höjs för enklare planprocesser, men samtidigt ligger
färdiga projekt på hyllorna i stället för att förverkligas.
Hur kan det förklaras?
– Det är ju ekonomin som bromsar, de projekten är inte tillräckligt
intressanta ur ekonomisk synvinkel. Men de behöver inte vara
förlustprojekt för det.

Myten om att mer marknadsekonomi är lösningen på bostadsbristen
Jakten på vinster driver fastighetsutvecklarna till den dyraste
delen av bostadsmarknaden där investeringar ger både högre
och säkrare avkastning. Det lämnar ett gapande tomrum
av otillfredsställd efterfrågan i andra änden av marknadsspektrumet.
Myten om att vi måste sänka kvalitetskraven
Det problem vi vill peka på här, är att antagandet att sänkta
krav skulle leda till billigare bostäder först och främst tar
hänsyn till produktionskostnaderna, det vill säga marknadens
kostnader för att bygga bostäderna. Om kostnaderna för den
enskilde och för samhället tas med i beräkningarna borde
kraven i stället behållas, eller rättare sagt återinföras.
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Social hållbarhet – ett
svenskt varumärke?
”I staden finns ingen socialdioxid.” Citatet sammanfattar en
problemställning som är mer aktuell än någonsin: Hur mäter
vi social hållbarhet och jämställer dess faktorer mot ekologi
och ekonomi som är mycket lättare att kvantifiera i form av
koldioxid och kronor? Förra sommaren blev Johan Rockströms
sommarprat om klimatfrågan det som skapade flest reaktioner
på sociala medier, vilket visar vilket genomslag frågan fortfarande har hos allmänheten. Den kritiska siffran är två,
jordens medeltemperatur måste hindras från att höjas mer än
två grader. Vilken kritisk siffra ska vi måla på väggen inom
social hållbarhet? Att se hur ens stad påverkas om havsytan
höjs med två meter genom visualiseringar är lättare att ta
till sig än segregation. Är det dags att vi också visualiserar
skräckscenarier av social utanförskap och segregation med
bilbränder och människor som står utan lägenheter?
Att det inte finns någon kritisk siffra för det sociala är
såklart inte sant. Studier från Linnéuniversitet visar att 94
procent av Sveriges unga anser bostadsbristen är den viktigaste
politiska frågan, 42 procent är oroliga för sin egen framtid och
bara 20% har förtroende för de styrande politikerna som ska
lösa utmaningen. Att som efter förra årets stora flyktingströmmar säga att vi inte kunde förutse påföljderna är inte bra nog.
Här måste politiker, arkitekter och planerare ha verktyg för att
göra rimliga sociala analyser. Vi har i Sverige blivit rätt bra på att
tala om att bygga städer, inte bara bostäder och se möjligheterna

i att motverka rumslig segregation. Är nästa steg att ta fram
verktyg som integrerar människan ytterligare? I Danmark har
den sociala debatten omkring bostadsbyggandet långt ifrån
samma tyngd. Däremot fokuseras det på att hitta lösningar för
att uppfylla Europas hårdaste energikrav till 2020 där nya
byggnader maximalt ska konsumera 20 kWh/m2. Det kan
jämföras med Boverkets förslag för nära noll-hus till 2021 på
max 55 kWh/m2. Energikraven sätter press på innovationskraften hos alla aktörer, och skapat en stor exportmarknad för
Danmark på innovativa energilösningar. Nu har Sverige ett
tydligt mål till 2025, 700 000 bostäder. Vi har möjlighet att ta
vara på debatten som skapats och satsa på verktyg för både
kommuner, arkitekter och medborgare som skapar socialt
innovativa stadsmiljöer. Är det här vi finner Sveriges nya export
och varumärke, och ett framtida utbyte mellan sociala och
ekologiska innovationer över sundet?
VERKTYG FÖR ATT BYGGA SMART

Att konstant ropa på förenklingar skapar inte den stad vi
eftersträvar. Förenklingar är bra, men i synnerhet handlar det
om att bygga smart. För att kunna se helheten och ta smarta
beslut krävs verktyg för att bryta ut såväl ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer på ett likvärdigt sätt. Uppdelningen
mellan det sociala och ekologiska har cementerats bland annat
genom miljöbalken och de 16 miljökvalitetsmålen befriade

Diagrammet förklarar processen bakom en social konsekvensbeskrivning. Forskning, visioner och checklista bildar ett ramverk, som sedermera ligger
till grund för en plattform som medborgare, politiker och planerare kan ta del av för att vara medskapare i att stärka den sociala hållbarheten.
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Övergången från Industrisamhälle till Informationssamhället skapar nya möjligheter. Information har blivit det nya grundfundamentet i vår
behovspyramid, vilket skapar nya möjligheter för att mäta den sociala hållbarheten samt att skapa nya stadsmiljöer inom den cirkulära ekonomin.

från sociala aspekter. Här kan SKB (sociala konsekvensbeskrivningar) vara ett verktyg för mer jämnvikt. Den största kritiken
mot social hållbarhet beror på att begreppet är ett orienteringsbegrepp. Det kräver en kompass, och det är upp till var och en
av oss att hjälpa till att ta fram den. SKB är ett ramverk och
diskussionsunderlag för att motverka begreppsförvirring och
hantera de sociala aspekterna i stadsbyggandet. Syftet är att
översätta välmenande övergripande visioner, till specifika
definitioner som kan utnyttjas i praktiken. En SKB ska inte
användas för att besluta huruvida ett projekt ska lovges, utan
assistera till en bättre dialog genom hela processen. Kärnan
i en SKB utgörs av ett kunskapsunderlag som tas fram av
kommunen, baserat på aktuell forskning kring bland annat
livsstil, trygghet, värderingar, jämställdhet, och sammanställs
i förhållande till kommunens visioner, därefter tas ofta en
checklista fram som ska säkerställa att dessa frågor diskuteras
och behandlas i planeringen.
Men en SKB handlar inte bara om att identifiera, analysera
och utvärdera. Det handlar lika mycket om att undervisa
invånarna i teorin och tekniken bakom, om att omvandla
sociala data till en nivå så att alla kan förstå dess innebörd,
samt att vara lyhörd för kulturella skillnader i samhället. Allt
fler arbetar aktivt med detta, där Göteborg är en av de
kommuner som kommit allra längst med arbetet genom deras
Sociala konsekvensanalys (SKA) med en öppen hemsida med
samtalsmaterial, processtöd och kunskapsmatriser som alla
invånare kan besöka och där den sociala hållbarheten definieras
från regional nivå ned till grannskapsnivå. Detta kan med
fördel kombineras med trend- och omvärldsanalyser, där
Helsingborgs kommun byggt upp en webbsida där de årligen
med hjälp av forskning och prognoser försöker förutspå
förändringar i värderingar, demografi, teknik, miljö och
globalisering, och vilka konsekvenser detta kan ge kopplat till
deras visioner. Att öppet och transparent skapa plattformar för
medborgare, planerare, arkitekter och politiker för att göra
rimliga analyser ur ett socialt perspektiv är nödvändigt i en
värld som blir allt mer mångfacetterad, där arkitektur och

planering blir allt mer tvärvetenskaplig. Om vi kan lära oss
kombinera sociologens sätt att identifiera problem, med
arkitektens sätt att se potential, och skapar lättillgängliga
plattformar som lyfter den sociala aspekten i planeringen, så
tror jag vi kan skapa platser som kommer att känneteckna
Sverige socialt, också internationellt. Information och statistik
har blivit vår nya olja, det finns mer data att hämta än någonsin
bara vi är kreativa. Det viktiga är att komma ihåg att social
hållbarhet måste komma underifrån, grannskapsnivån är
kärnan.
VERKTYG FÖR ATT BYGGA SMART

Men det handlar inte bara om ram-skapande, vi måste våga
utnyttja de sociala trenderna i samhället, och lyfta dem i
stadsplaneringen. Sverige har nått peak-ownership. Vi skyltar
inte längre med vad vi äger, utan med vad vi gör. Nya socioekonomiska situationer gör att lastpallar och containers har
blivit en lika stor symbol för den kreativa staden som guggenheim-museer. Den cirkulära ekonomin är en global trend,
världens största taxiföretag äger inte längre egna bilar och den
största hotellkedjan inga rum. Den cirkulära ekonomin bygger
grannskap. Samtidigt riktar populärkulturen in sig på den
växande generationen äldre (bland annat med 100-åringar
som kryper ut genom fönster) som lever längre och är friskare.
Denna generation är lika mycket en resurs för den framtida
staden som milleniumgenerationen som föds trådlösa in i en
värld där vi alla är vandrande nätverksstationer. Är det dags att
vi bygger en plattform där vi inte bara kickstartar företag, utan
där invånarna själva har möjlighet att kickstarta bostadsbyggandet och stadsdelar med bottom-up initiativ? Sverige, med
bostadskrisen, har möjlighet att integrera verktyg som SKB
tydligare i stadsbyggandet och öppna upp för den innovationskraft som finns både bland företag och medborgare för att
göra social hållbarhet till ett varumärke på samma sätt som
lågenergihus är påväg att bli ett varumärke för Danmark.
Text: Viktor Becke, urban designer
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Stort tryck på
nya bostäder

Ett av de största bostadsområdena som just nu byggs
i Katrineholm är det centrala
kvarteret Hästen med 132 nya
lägenheter.
Foto: Hanna Maxstad

Trycket på nya bostäder är högt i Katrineholm – och kommunen möter efterfrågan med flera nya och
spännande bostadsprojekt. – Vi kommer att bygga 500 nya bostäder fram till 2017, säger Erik Bjelmrot,
planarkitekt på Katrineholms kommun.
Medan många mellanstora svenska städer tappar invånare
flyttar allt fler till Katrineholm. Katrineholms kommun går
under namnet Sveriges Lustgård och ligger i en naturskön och
varierad miljö och en timmes tågresa från Stockholm. Här bor
idag 33 462 personer. Men redan 2030 är målet att 7 000 fler
ska bo i Katrineholm. För att möta den ökade befolkningsmängden bygger kommunen flera nya bostäder.
”500 NYA BOSTÄDER”

Listan på byggprojekt i Katrineholm kan göras lång. Just nu byggs
och planeras det för flera olika typer av boendeformer så som
flerbostadshus (både hyres- och bostadsrätter), småhus (villor,
parhus och radhus) och ett nytt modernt och spännande torghus.
– Totalt kommer vi att bygga över 500 nya bostäder fram till
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2017. Vi har sett en väldigt positiv anda bland byggherrarna.
Det är många aktörer som vill vara med och det är glädjande
att det satsas på olika typer av bostäder och upplåtelseformer,
säger Erik Bjelmrot, planarkitekt på Katrineholms kommun
och fortsätter:
– Vi är väldigt glada över att befolkningen ökar. Det ger
bättre underlag för handel och restauranger.
Ett av de största bostadsområdena som just nu byggs är
kvarteret Hästen, med 132 nya lägenheter. Intresset har varit
skyhögt och de första personerna flyttade in i december 2015.
– I det område där kvarteret Hästen ligger var det tidigare
mycket trafik. Tanken har varit att sluta kvarteret för att läka
ihop staden. Många vill bo centralt och det är kul att kunna
uppfylla deras önskemål, säger Erik Bjelmrot.

Kvarteret Pionen i centrala
Katrineholm skapar goda
förutsättningar för centralt
boende och ett levande centrum.
Illustration: White Arkitekter AB

Ett annat intressant område är Kvarteret Pionen. Här planeras
det för bostadshus med plats för cirka 48 nya lägenheter, fortsatt
kommunal parkering i gatuplan och närhet till Katrineholm
Centralstation (150 meter). Bebyggelsen vid kvarteret Pionen sker
i linje med Katrineholms kommuns översiktsplan där förtätning
av staden har en central roll. Bebyggelsen skapar dessutom goda
förutsättningar för centralt boende och ett levande centrum.
Andra intressanta områden är Kvarteret Hjorten, ungdomshuset
Hemgården, Kvarteret Hämplingen, Eriksbergsvägen samt ett
parkeringshus för att förbättra parkeringssituationen för pendlare
och handlare.
– Katrineholms kommun befinner sig i ett fantastiskt skede. Jag
tror att många lockas hit på grund av det perfekta läget. Att åka
till Stockholm tar under en timme och Norrköping 20 minuter.
Samtidigt kan du bo centralt och ändå alltid ha naturen nära.
Text:Josefine Karlsson, kommunikatör Katrineholms kommun
För mer information kontakta gärna:
Erik Bjelmrot, avdelningschef i Katrineholms kommun
0150-571 96 / erik.bjelmrot@katrineholm.se

NYHET!

GÄRDSGÅRDSRÄCKE
by Smekab

HÅLLBAR DESIGN
GER URBAN TRIVSEL

saferoadsmekab.se
Saferoad Smekab AB Box 12160, 291 12 ÖNNESTAD
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Gestaltad livsmiljö
Den gällande arkitekturpolitiken, formulerad i handlingsprogrammet ”Framtidsformer” har tjänat oss väl,
men glöden har falnat och omvärlden har förändrats. Christer Larsson vill med betänkandet Gestaltad
livsmiljö gjuta nytt liv i arkitekturpolitiken.
Christer Larsson tänker sig att en väl gestaltad livsmiljö ska kunna vara lösningen på flera stora utmaningar som samhället står inför. Det gäller klimatförändringar, globalisering, bostadssegregation, en
åldrande befolkning med mera. Det sammanfattas som krav på en hållbar samhällsutveckling. Sett mot
bakgrund av dessa höga målsättningar innebär betänkandets förslag att ”det bidde en tumme”.
Christer Larsson förslår ingen ny lagstiftning, utan konstaterar
att de lagändringar som följde på handlingsprogrammet
Framtidsformer är tillfyllest. Huvudförslaget innebär inte
heller att ökade resurser tillförs politikområdet. Utredarens
förslag rör nästan enbart administrativa förändringar; förändringar som är mer ägnade att försvaga arkitekturpolitiken
än förstärka den.
Huvudförslaget är inrättandet av en ny myndighet med
arbetsnamnet Myndigheten för gestaltad livsmiljö. Myndigheten
ska arbeta med allt från synål och silverskål till byggnad och
landskap. Den nya myndigheten skapas genom att Statens
centrum för arkitektur och design (Arkdes) ombildas. Det
ansvar Arkdes har för tidigare Arkitekturmuseets samlingar
överförs till någon annan – eventuellt Moderna museet. Även
ansvaret för utställningsverksamhet försvinner även om den
nya myndigheten ska ha möjlighet att göra utställningar.
Utredarens förslag är enligt honom kostnadsneutralt. De
ökade kostnader som den nya myndigheten för med sig
finansieras genom utträngning av verksamhet som idag är
kopplad till Arkdes.
SVÅRHANTERLIGT

Den vidgning av ansvarsområdet inom arkitektur och design
som ombildningen av Arkitekturmuseet till Arkdes innebar
har blottlagt det svårhanterliga med ett så brett fält. Arkdes har
i stort sett under hela sin verksamhetstid varit utsatt för kritik.
Kritiken har i hög grad skjutit in sig på brister i ledningen av
verksamheten, men i själva verket har nog uppgiften att vidga
tidigare Arkitektmuseets uppgifter till att även omfatta design
varit olämplig. Genom vidgningen till Arkdes och med chefer
med inriktning inom designområdet blev verksamheten otydlig.
Även om arkitektur, form och design kan passa ihop i
kulturpolitiska frågor är det allt för mycket som skiljer
behandlingen i lagstiftning, i forskning och hos myndigheter.
Arkitektur och stadsbyggande – den byggda miljön – är av
sådan tyngd när det gäller de samhällsutmaningar som
utredningen tar upp, att de kräver ett eget politikområde. I
den aktuella debatten, som i hög grad är präglad av önskan om
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ökat bostadsbyggande, tenderar kvalitetsfrågor som rör hela
den byggda miljön att dessutom komma på mellanhand. De
bostadspolitiska samtalen mellan partierna verkar inte leda
till fler bostäder, bara sämre städer. Regler om finansiering,
skatter, bostadsbidrag, hyror med mera ska stimulera efterfrågan och göra att tillräckligt många bostäder byggs. Regler
i PBL, Miljöbalken med mera ska se till att det som byggs blir
bra och hållbart. Det är två olika uppgifter, som blandas ihop.
Bostadspolitikerna gör som mannen som letade efter sina
tappade nycklar under gatlyktan. Det var visserligen inte där
han tappade dem, men det är lättare att leta där.
Christer Larssons uppdrag är mot bakgrund av hur diskussionen om bostadsbyggandet förs idag ytterst angeläget. Det
behövs uppenbarligen en av Riksdagen fastlagd arkitekturpolitik, som också omfattar stadsbyggandets konst. En politik som
lyfter fram arkitekturens och stadsbyggandets betydelse för en
hållbar livsmiljö för de människor som ska bruka den.
En myndighet med ett samlat ansvar för arkitektur- och
stadsbyggnadspolitik behövs likaså.
Det omvandlade Arkdes som utredaren föreslår får en oklar
roll i förhållande till andra myndigheter. Det gäller främst
Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten
och Tillväxtverket, som tillsammans på regeringens uppdrag
bildat en plattform för hållbar stadsutveckling. Att ombilda
Arkdes till en myndighet med ett överordnat ansvar utan att ha
en egen lagstiftning att luta sig mot riskerar att stjälpa arbetet.
Sveriges arkitekter föreslår i sitt remissvar att Boverket får
den samordnande roll som var tänkt för Myndigheten för
gestaltad livsmiljö. Det kan vara en naturlig lösning. De
lagändringar som genomfördes i anslutning till den gällande
arkitekturpolitiken – Framtidsformer – tillhör Boverkets
ansvarsområde. Boverket har under sin levnad sedan 1988
sorterat i tur och ordning under Bostadsdepartementet, Finansdepartementet, Inrikesdepartementet, Miljödepartementet,
Socialdepartementet och tillhör nu Näringsdepartementet.
Boverkets vandring mellan departementen illustrerar det faktum
att verket till skillnad från alla sina samarbetspartner inte är en
sektorsmyndighet. Av utredningens egen genomgång framgår
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att de länder som lyckats bäst med sin arkitektur- och
designpolitik är de där olika politikområden samverkat i
uppdragen.
Det är dock i kommunerna politiken blir verklighet. Boverket hade tidigare upparbetade kanaler med såväl länsarkitekter som stadsarkitekter. Nu har många av dessa befattningar
försvunnit, men med en nationell arkitekturpolitik i ryggen
kan de kanske ges ny livskraft.
Arkdes kunde då fortsätta utan förändringar, men i grunden
bör verksamheten återgå till att behandla enbart arkitektur.
Namnet Arkitekturmuseet kunde återtas. Form och design
kunde som ämnesområde överföras till Moderna museet eller
Nationalmuseet.
DJUP HISTORISK KUNSKAP

Det förefaller finnas en rädsla för beteckningen museum, som
något som sysslar med det förgångna utan koppling till
dagsaktuella frågor. De flesta museer idag är vitala organ som
är mycket aktiva i frågor som mot bakgrund av vad som
händer i omvärlden pockar på uppmärksamhet, även om de
ofta gör det mot bakgrund av djup kunskap om historien. En
kunskap som sällan är överflödig.
Arkitekturmuseet/Arkdes har påverkat det svenska kulturlivet med utställningar, debatter och aktivt utökande av
samlingarna. Samlingarna representerar ett brett urval av
landets byggnadsverksamhet under mer än 100 år. Arkivet
är en omistlig plattform för forskning och rymmer en stor
potential för utställningar av både nationellt och internationellt intresse. Samlingarna har också använts i utbildningen.
Deras tillgänglighet är därför viktig. Ritningarna är dessutom av stor vikt för restaurering och varsam ombyggnad.
Christer Larssons intentioner är goda. Hans utredning kan
utgöra grund för en nationell arkitektur- och stadsbyggnadspolitik, som värnar kvaliteten i den byggda miljön; även om
genomförandet av en sådan politik behöver ske i andra former
än de han föreslår.
Text: Gösta Blücher, Tekn. dr. h c
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Sanningen
om planprocessen
I Stockholm överklagas alla planer! Det var den bilden gemene man hade innan stadsbyggnadsbenchens databas över lagakraftvunna planer i åtta Stockholmskommuner år 2012 visade att inte ens
hälften av alla planer överklagades. Databasen visar också att mediantiden för en plan från uppdrag
till antagande är cirka två år. Hur många fler myter finns att slå hål på inom stadsbyggnadsområdet?
Den här artikeln handlar om utmaningen att försöka mäta
om stadsbyggnadsprocessen är effektiv. Frågan inställer sig
då varför detta är viktigt. Det finns minst tre goda skäl. I
diskussionerna om vad som behöver göras för att få bostadsförsörjningen att fungera bättre har ofta den kommunala
stadsbyggnadsprocessen hamnat i skottgluggen.
 Genom att då försöka avgöra på vilket sätt och hur mycket
den bidrar kan å ena sidan ges möjlighet till viktiga förbättringar eller å andra sidan att avvisa kritiken mot processen
som osaklig.
 Det andra skälet är mer principiellt. Har kommunerna ett
monopol på planering så är det närmast ett självklart krav att
kunna visa att den sker så effektivt som möjligt.
 Det tredje skälet handlar om behovet att veta om de specifika
stadsbyggnadsprojekten når sina mål. Här kan det naturligtvis skilja sig åt mellan såväl olika projekt som olika kommuner.
Många mål för stadsbyggandet är ändå ganska allmänna som
till exempel hur många bostäder som ska planeras/byggas,
vilken tid det ska ta och att kommunikationen med berörda
fungerar bra.
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”Kundernas” mål kan vara kvantifierade och på det sättet
mer ”objektiva”. Men det kan vara lika viktigt att bedöma
åsikter och tyckanden som till exempel fångas i enkäter.
Sådan ”subjektiva” mått uttrycks ibland som nöjdkundindex.
En annan dimension man behöver ta ställning till är om det är
själva processen som ska mätas eller vad som åstadkommits i
slutändan – själva resultatet. Nedan ges några exempel på olika
mått i de olika dimensionerna.
Process

Slutresultat

”Objektivt”

Ledtider i processen
Antal planer/år
Antal planlagda bostäder/år
Andel överklagade planer

Byggda bostäder
Förändrade fastighetsvärden
Projektkostnad/bostad
Projektkostnad/anläggningsmeter
Förändringar i ”service”-utbudet
Kommunalekonomisk påverkan

”Subjektivt”

Nöjdkundindex för berörda;
• Byggherrar
• Sakägare
• Förtroendevalda
• Tjänstemän

Nöjdkundindex för berörda;
• Användare (t.ex. inflyttade)
• Näringsliv
• Allmänhet

KUNDNYTTA INOM STADSBYGGNADSPROCESSEN

HUR MÄTER MAN EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD?

Men vad menas då med effektivitet i stadsbyggandet. Begreppet
effektivitet har många teoretiska definitioner men i praktiken
är det svårt att få grepp på vad man menar. Vi brukar bolla
med begreppen tid, kostnad och kvalitet. Tid och kostnad
kopplas ofta till produktivitet och resursförbrukning medan
kvalitet handlar om leveransen, värdeskapande och kundnytta.
Man kan därför beskriva effektivitet som en lämplig avvägning
mellan kundnytta och resursförbrukning, förenklat att tillfredställa ”kundens” behov med minsta möjliga insats. Problemet
är att stadsbyggnadsprocessen har många ”kunder” vilkas nyttoprioriteringar inte alltid är lätt att känna till eller fånga på ett
enkelt sätt. Vad vill byggherrar, sakägare, näringsliv, boende,
allmänhet, politiker, tjänstemän med flera uppleva i en process
eller få som slutresultat av ett stadsbyggnadsprojekt. Inte sällan
är ”kundernas” målbilder olika och ibland helt oförenliga.

Om nu bostadsförsörjningen är den viktiga frågan kan man
också fundera lite över det nationella målet; ”Bostadspolitikens
mål är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud som svarar mot
behoven”. Nyckelordet här är ”kunden” det vill säga konsumenten och hens efterfrågan och behov. Men vilka konsumenter
som man tänker på avgör också frågan om det är efterfrågan
eller behoven som styr. Om det är köpstarka hushåll som avses
kan nog bostadsmarknaden sägas fungera men om det till
exempel är de som efterfrågar/behöver en första bostad blir
svaret ett annat. Indikatorer på en väl fungerande bostadsmarknad för ”alla” typer av konsumenter skulle nog behöva
vara mer av typen andel trångbodda, andel bostäder med
årshyra under ett basbelopp och andel hushåll som inte har
en egen bostad.

STADSBYGGNAD 3 · 2016

EN FÖRSTUDIE OM KOMMUNAL BENCHMARKING

Men hur ser det ut med uppföljningen av stadsbyggnadsprocessens effektivitet i landet?
Nationellt följs bland annat upp nya bygglov, färdigställda
bostäder, handläggningstider vid länsstyrelser och domstolar
och en del ekonomiska mått som byggkostnader samt marknadsvärden och avkastning på kommersiella fastigheter.
Någon ”standard” för uppföljning av den kommunala
processen saknas dock. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har inlett ett arbete med att göra så kallade ”öppna
jämförelser” inom området. Genom att avgränsa sig till
detaljplaneområdet vill man göra det mer hanterbart i ett
första steg. För att ta in erfarenheter av kommunala samarbeten
inom benchmark och nyckeltalsanvändning fick jag i fjol
uppdraget att göra en förstudie.
Uppdraget omfattade en inventering av samarbeten när
det gäller kommunala jämförelser av frågor/indikatorer för
planprocessen och erfarenheterna från dessa samarbeten. Med
denna bakgrund skulle jag även föreslå ett 10-tal lämpliga
indikatorer.
Efter kontakter med ett 50-tal kommuner väl spridda i
landet kunde jag konstatera att ganska många försök görs
eller har gjorts men att det är svårt att få till ett uthålligt
genomförande. Huvudfokus har också ofta varit ett internt
och administrativt fokus på ärendevolymer och handläggningstider, inte så mycket på ”kundnyttan” mera brett.
Förstudien visade ändå på ett stort intresse för benchmark
med nyckeltal men också ett behov av att någon sätter ner
foten och bestämmer vad som ska jämföras – gärna med
knivskarpa definitioner.
Fasta kommunala samarbeten inom planeringsområdet
förekommer ofta i landet men är i flertalet fall mest inriktade
på informellt kunskap–erfarenhetsutbyte eller rena gemensamma planeringsuppgifter som till exempel Götalands- eller
Ostkustbanan. Men några intressanta exempel på konkreta
och kontinuerliga benchmark-samarbeten vill jag ändå lyfta
fram;
”Nycketal Norr” – där Östersund, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå, Umeå, Piteå och Luleå jämför sig inom plan,
bygglov och miljö.
”Planeraren” – ett samarbete mellan Lund och Helsingborg om ett gemensamt verksamhetssystem med överenskomna
indikatorer att följa upp.
”3KHV” – bokstäverna står för Kalmar, Kristianstad,
Karlskrona, Halmstad och Växjö vars samarbete kring
planeringsprocessen under åren 2001–2009 innefattade ett
välorganiserat jämförelsearbete.
”Planlakanet” – Jönköping, Borås, Norrköping och Lin
köping följer gemensamt upp verksamhetsvolymer och resurser

”Stadsbyggnadsbenchen” – nio Stockholmskommuner
(Stockholm, Södertälje, Botkyrka, Huddinge, Nacka,
Sollentuna, Upplands-Väsby, Täby och Haninge) har sedan
2011 bland annat byggt upp en omfattande gemensam
projektdatabas och gör regelbundet enkätundersökningar hos
bland annat aktuella byggherrar.
”NoBo” – i norra Bohuslän samlar Tanum, Strömstad,
Lysekil, Såtenäs och Munkedal systematiskt in kunskaper om
bland annat rollfördelning i politiken och erfarenheter av
plankonsulter.
Nedan en lite förenklad sammanställning över vilka
uppgifter man jämför i de olika samarbetena;
Nyckeltal
Norr

Planlakanet

Lund/
Helsingborg

Inkomna ärenden

X

X

X

Beslutade ärenden

X

X

X

Ärendebalans

X

Benchen

X
X

X

X

Årsarbetare

X

X

X

Handläggningstid

X

X

X

X

Kostnadstäckning

X

Antal bostäder i planer

X

X

X

Överklagade planer

X

X

Nöjdkundindex

3KHV

X

X

X

X

SAMSPELET MELLAN KOMMUN OCH BYGGHERRE

Av ovanstående samarbetsprojekt har kanske ”stadsbyggnadsbenchen” kommit längst när det gäller att omsätta vunna
erfarenheter i förbättringsinsatser. I projektdatabasen som nu
omfattar mer än 500 laga-kraftvunna planer från de fem
senaste åren kan man se att mediantiden för en plan från
uppdrag till antagande varierar från cirka 600 till 800 dagar
för de flesta kommunerna det vill säga cirka två år. En
gemensam nämnare för de med längst tider är att de behöver
ovanligt många nämndbeslut för att komma till antagande.
Att förenkla den politiska hanteringen har genomförts eller
pågår för närvarande i flera kommuner.
En annan unik sak med ”stadsbyggnadsbenchen” är den
omfattande enkäten mot byggherrarna som genomförts 2012
och 2014. Att öka förståelsen för varandras arbetssätt och
behov är kanske den viktigaste åtgärden när det gäller att få
fram nya bostäder. Egentligen är det ju bara byggherren och
kommunen som gemensamt är motorerna i stadsbyggandet.
De flesta andra berörda är oftast mest ute för att hindra eller
begränsa. I ett stort antal uppföljningsseminarier och samarbeten
med bland annat Stockholms Byggmästarförening har
benchen identifierat några gemensamma nyckelfaktorer;
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SKL planerar nu att gå ut med en enkät som delvis kommer att
utgöra underlag till en första version av öppna jämförelser för
detaljplaneprocessen.

u Förstudiefasen: Framgång i förstudiefasen uppfattas som
den absolut mest avgörande fasen för en framgångsrik
stadsbyggnadsprocess i sin helhet.
v Förutsägbarhet: Hellre korrekta om än långa tidplaner än
romantiserade drömbilder som vi vet att vi sviker.
w Projektledarkompetens: Kommunikativ projektledare
med rätt sakkunskap och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Även Sveriges Byggindustrier arbetar med hur samarbetet
mellan kommuner och byggherrar ska utvecklas. I region
Syd och Väst genomfördes under 2013 enkäter riktade till
byggherrar i kommuner med utvecklingstryck. Slutsatserna
som drogs var att förutom kortare handläggningstider fanns en
önskan om större flexibilitet och kreativitet i kommunerna.
Samtidigt ville man slå vakt om de som man upplevde goda
kontakterna med tjänstemännen och kanske lite överraskande
den höga tillgängligheten hos dessa.
ETT EFFEKTIVT OCH HÅLLBART STADSBYGGANDE

Det som verkar mest outvecklat när det gäller att mäta
effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen är indikatorer på en
hållbar stadsutveckling. De mest intressanta exemplen har
jag hittat i Nyköpings översiktsplan med planindikatorer för
tillgänglighet (till service, kollektivtrafik, vatten och rekreation), funktionsblandning, restidskvoter med mera. Detta tror
jag är ett viktigt utvecklingsområde, inte minst för att skapa
en större entusiasm för benchmarking hos de professionella
tjänstemännen.
En mycket intressant bieffekt av den förstudie som genomfördes var möjligheten att ta del av ett ganska stort antal
beskrivningar av den egna önskade stadsbyggnadsprocessen
som gjorts ute i kommunerna. I nästan samtliga förekom tre
framgångsfaktorer som gemensamma röda trådar;
 Tidig och stark politisk förankring av målen för ett projekt.
Det verkar bli alltmer uttalat att planprocessen mer handlar
om hur en tydlig idé ska genomföras än att mer fritt pröva
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vad marken ska användas till och vad som är möjligt att
genomföra.
 Det behövs ett fastställt system för att prioritera vilka
projekt som ska tas fram. Det är svårt att jobba med allt
samtidigt och för många projekt per handläggare blir ofta
inte effektivt. Eftersom det är svårt att ”avveckla” eller lägga
gamla projekt i väntläge måste prioriteringsmodellen vara
tydlig och politiskt förankrad.
 Mer fokus på projektstyrning. I alla projekt uppstår det
mål- och intressekonflikter som utmanar den ofta förhärskande konsensuskulturen. Projektledningen behöver själva
ha resurser eller befogenheter att snabbt kunna avgöra
sådana. Alternativt att det finns något annat beslutforum
som utan dröjsmål kan hantera svåra vägval.
ÖPPNA JÄMFÖRELSER KOMMER

SKL planerar nu att gå ut med en enkät som delvis kommer att
utgöra underlag till en första version av öppna jämförelser för
detaljplaneprocessen. De uppgifter som det kommer handla
om är planläggningsvolymer, tidsåtgång, planberedskap och
utnyttjande av denna för bostäder samt överklagandefrekvens.
Det är viktigt att notera att de jämförelser som kommer att ske
är mellan likartade kommuner enligt den kommunindelning
man normalt tillämpar på SKL. På så sätt tas ändå största
möjliga hänsyn till att kommunerna har mycket skiftande
förutsättningar.
Text: Anders Ekengren, tidigare bl.a. stadsbyggnadsdirektör i Nacka,
numera sporadisk konsult

TIPS
Intressanta indikatorer på en fungerande bostadsmarknad
kan man hitta i Boverkets rapport 2015:14 (Mål och resultatindikatorer för samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande) och Västerås stads program med riktlinjer för
bostadsförsörjning.

Bostadsbyggandet tar
skada av vanföreställningar
Inom de närmsta tio åren behövs 700 000 bostäder byggas i Sverige. För att möta det behovet är en
bättre samverkan och ökad kunskap om förutsättningarna för bostadsbyggande nyckeln. Jag vill därför
ringa in vad beslutsfattare bör känna till för att kunna fatta rätt beslut kring förändringar i lagstiftning
och regelverk.
En fungerande bostadsmarknad med god tillgång på olika
sorters bostäder är avgörande för Stockholmsregionens
attraktionskraft. Det är så vår region stärks och det är så vi
behåller vår position som hela landets tillväxtmotor.
I diskussionen om varför det inte byggs tillräckligt mycket,
tillräckligt snabbt, är det grundläggande att peka på relevanta
fakta. Det finns en del vanföreställningar om hur det förhåller
sig vad gäller förutsättningar för bostadsbyggandet. Låt mig
därför peka på fyra punkter som inte stämmer.
Till att börja med finns det en uppfattning om att kommunerna underlåter att planera för bostäder. Mellan åren 2012
och 2016 har kommunerna i Stockholms län tagit fram drygt
130 000 bostäder i detaljplaneförslag, varav nästan hälften
planerades 2015. Verkligheten är alltså att samtliga kommuner
i länet har planer för bostäder. Vissa kommuner fler än andra,
men bostadsplaneringen är beroende av en rad grundläggande
förutsättningar. Det handlar då inte minst om infrastrukturens utbyggnad, tillgången till lämplig mark och kombinationen av dessa faktorer.
Ett annat påstående är att alla detaljplaner överklagas med
långdragna processer som följd. Delvis kan detta sannolikt
förklaras av att den mediala uppmärksamheten oftast är större
när någon plan stoppas av det ena eller andra skälet.
Mer sällan rapporteras när planer glider igenom systemet
utan överklagande. En genomgång av samtliga 5 140 planer,
som kommunerna antagit under de senaste 15 åren ger en helt
annan bild. I snitt är det 25 procent av planerna som överklagas.
Ett tredje påstående är att överklagandeprocessen kan kortas
med upp till fyra månader när instansordningen ändrats.
Riksdagen har nyligen klubbat förslaget att länsstyrelserna inte
längre ska vara en del av överklagandeprocessen av detaljplaner.

Istället ska överklagade kommunala beslut om detaljplaner
prövas direkt av mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsens genomgång av samtliga överklaganden av
detaljplaner i länet visar en helt annan bild. Tidsvinsten
kommer i själva verket att bli en tidsförlust. Detta då domstolen
har betydligt längre handläggningstider än länsstyrelsen.
Ändringen innebär att domstolen får fler ärenden att
handlägga. Detta kommer att göra processen mer saktfärdig –
vilket är tvärtemot vad bostadsmarknaden behöver. Dessutom
kan domstolen inte dra nytta av det grundarbete som länsstyrelsen gjort om de enskilda ärendena, genom sin kunskap om
de faktiska regionala förhållandena.
Ytterligare ett påstående som förekommer är att myndigheterna (länsstyrelsen och miljödomstolarna) stoppar ambitionen
att bygga bostäder. Verkligheten är att de överklagade planerna
ytterst sällan leder till ändring varken hos länsstyrelsen eller
hos miljödomstolarna.
För att underlätta processen från idé till färdigställande av
bostäder måste samtliga aktörer göra sitt yttersta för att kapa
tidsåtgången. Ökad kunskap om kommuners behov, om
branschens villkor och det statliga regelverket är vägen framåt.
Låt oss fokusera på en bred samverkan för att förenkla
plan- och byggprocessen på riktigt. Från länsstyrelsens sida
kommer vi att fortsätta trimma vår process. Det vill säga bli
ännu bättre på proaktiv rådgivning, att ge tydliga besked och
korta handläggningstiderna.
Allt för att underlätta och bidra till den byggboom vi så väl
behöver.
Text: Chris Heister, landshövding i Stockholms län
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DEBATT/NOTISER

Att bygga social hållbarhet
Går det att bygga jämlika städer? Ja. Det är min bestämda
uppfattning att samhällsplanering, rätt använd, kan utgöra en
motor i arbetet för jämlikhet och påverka mer än den fysiska
miljön. Stadsbyggnad och samhällsplanering är i stor utsträckning frågor som påverkar integration och människors upplevelse
av trygghet och delaktighet. En socialt medveten bostadspolitik
är därmed avgörande för god och jämlik folkhälsa, liksom för
en hållbar samhällsutveckling i ett bredare perspektiv.
Idag kämpar många kommuner med att trygga bostadsförsörjningen. När bostadsbristen blir allt mer akut finns det
emellertid risker att det sociala perspektivet får stå tillbaka.
Sveriges kommuner måste nu ta chansen att bygga för integration och social trygghet, det kan faktiskt ses som en del i
arbetet att uppnå regeringens jämlikhetsmål om att sluta
hälsoklyftan inom en generation.
Utmaningen inte minst för allmännyttan är att bygga både
prisvärt och attraktivt för en bred och blandad grupp av
hyresgäster. Genom blandade upplåtelseformer och bostäder
i olika storlek finns möjligheten att rigga för integration.
Genom att förtäta i befintliga områden finns möjligheten att
nyttja befintlig infrastruktur och att göra miljömässiga vinster.
Genom att planera för tillgängliga bostäder i attraktiva lägen
för äldre och för personer med olika funktionsvariationer
skapar vi en inkluderande stad.

Att redan i ett tidigt skede planera för mötesplatser där
människor över generations- och kulturgränser kan mötas, är
ett sätt att bygga för trygghet. Att tillsammans med medborgarna föra dialog om mötesplatsernas utformning och läge för
att locka till flitig användning är också viktigt. För att
möjliggöra delaktighet på riktigt för alla kommuninvånare
behöver vi också nå de grupper som inte är vana att göra sin
röst hörd, annars riskerar medborgardialoger och samråd att
bli ytterligare en arena för redan röststarka grupper.
Som nationellt nätverk i världshälsoorganisationen WHO
har Healthy Cities samlat kunskap och erfarenheter från
kommuner runtom i landet när det gäller just att nyttja
samhällsbyggnad för att skapa strukturer för jämlikhet. Våra
medlemmar, kommuner och regioner som sätter folkhälsan
högt på den politiska agendan, delar erfarenheten att tvärsektoriellt arbete under lång tid borgar för att uppnå hållbara
resultat. Därför rekommenderar vi kommuner att ta ett brett
grepp om samhällsplaneringen som även inkluderar mjuka
värden och som tydliggör konsekvenser för jämlikhet.
Visst, frågan om folkhälsa låter sig inte reduceras till hur vi
bygger våra städer, men att även inkludera samhällsbyggnad
som en betydelsefull del i lösningen ger oss fler verktyg när vi
ska bygga den jämlika staden.
Text: Ida Legnemark (V), ordförande Svenska Healthy Cities

Hallå!

Intresserad av fördjupat engagemang inom
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen?
Du som är intresserad av ett fördjupat engagemang inom
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen är välkommen att
kontakta någon av föreningens 9 kommittéer som har den
profil som passar din intresseinriktning. Kommittén kan
behöva förstärkning – omgående eller på sikt. Varje kommitté
arrangerar gemensamt en årlig konferens eller annat kunskapsutbyte, som organiseras via möten och telefonmöten. För att
göra detta behöver ledamöterna hålla sig informerade om
omvärlden vilket gör att den nationella och internationella
kunskapen inom respektive kommitté ständigt utvecklas.
Arbetet i kommittéerna ger också trevlig samvaro med
professionella kollegor, ett utvidgat nätverk och ständig
kompetensutveckling.
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Vilken kommitté passar dig?
I föreningen finns följande kommittéer:










Chefskommittén
Bygg- och förvaltningskommittén
Lantmäterikommittén
Gatukommittén
Stadsbyggnadskommittén
Mark- och exploateringskommittén
Trafikkommittén
Kommittén för hållbar samhällsbyggnad
Internationella kommittén

Mer information om kommittéernas verksamheter samt
kontaktuppgifter hittar du på: skt.se/kommittéer

KALENDARIUM

FÖRENINGSKALENDARIUM
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Årskongress/Kommunal Teknik 2016
Mex-dagar 2016 - mark & exploatering
Kommunala Lantmäteridagar 2016
Strategidagar och styrelsemöte

9 juni, avresa 8 juni
19 september
19–20 september
8–9 november
23–24 november
29–30 november

Åland
Malmö
Malmö
Karlskrona
Stockholm
Mölndal

FÖRENINGSKALENDARIUM, INTERNATIONELLT
FAME årskongress

9–11 juni

Mariehamn, Finland

EAME årskongress

september–oktober,

Estland

IPWEA Sustainability in Public Works Conference

24–26 augusti

Melbourne, Australien

APWA Public Works Congress,

28–31 augusti

Minneapolis, USA

KTC årskongress

27–28 oktober

Jylland, Danmark
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Läs Stadsbyggnad
på läsplatta!
Numren finns på tidningens
hemsida:
www.stadsbyggnad.org
Du loggar in med användarnamn och lösenord som du
har fått som medlem i Svenska
Kommunal-Tekniska Föreningen eller som betalande
prenumerant.

Kolla in vår
nya hemsida!
Nu lanserar vi en uppdaterad hemsida,
samma adress – www.stadsbyggnad.org
– med en vassare profil. Surfa in och kolla
på vår nya hemsida!

STADSBYGGNAD 3 · 2016

35

Returadress
Svenska Kommunaltekniska föreningen
118 82 Stockholm

PORTO
BETALT

Bli medlem i
Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningen!
Medlemsavgiften är 250 kronor/år.
I medlemskapet ingår prenumeration på tidskriften Stadsbyggnad
och rabatter på föreningens kurser och konferenser.
Du ansöker om medlemskap på www.skt.se/registrera

Etablerad 1902

ELLER

Prenumerera på tidskriften
Stadsbyggnad!
300 kronor/helår (150 kronor/helår för studerande).
Du tecknar en prenumeration på www.stadsbyggnad.org/prenumerera

6 | 2015
Svenska KommunalTekniska Föreningen

4 | 2014

VATTEN
TEMA KLIMAT OCH
Svenska KommunalTekniska Föreningen

◗ "Kommunerna är vårt hopp!"
◗ Skåne förbereder sig
Svensk
◗ ER
: geoprocess banar väg
BARA STÄD

TEMA HÅLL

◗ Älvstaden växer fram
◗ Göteborg klimatrustar
◗ En vässad medborgardialog
◗ Urban grönska på riktigt
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