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L EDA R E

Samverkan – en nödvändighet!
VAD MENAR man egentligen när man pratar om
begreppet samverkan? En bra definition är svår att hitta.
Man kan till exempel roa sig med att kolla upp saken på
Wikipedia. Här beskrivs samverkan/samarbete som när
flera personer, grupper, organisationer eller länder
genomför arbetsuppgifter tillsammans. För mig är
samverkan när två eller flera parter tillsammans försöker
lösa och utveckla olika frågeställningar. Samverkan
kan bedrivas inom många områden och i olika stor
omfattning.
Tittar vi globalt så förekommer exempelvis en
omfattande samverkan bland världens länder för att
lösa klimatfrågan. Även Ebolaepidemin i Afrika är
förhoppningsvis på väg att dämpas med hjälp av
gemensamma insatser från en rad olika länder. Här i
Sverige är samverkansfrågorna på tapeten på högsta
nivå i vår riksdag och regering.
På det kommunaltekniska området finns det också bra
exempel på samverkan. Inom lantmäterisektorn, där jag
själv är verksam, bedrivs ett omfattande samarbete
mellan Lantmäteriet och SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) inom projektet Svensk Geoprocess. Här
diskuteras hur den framtida försörjningen av geodata ska
nå ut i samhället på ett tillfredställande sätt. Den i mars
planerade konferensen Position 2015 i Stockholm är ännu
ett bra exempel på samverkan. Här går fem ideella
föreningar samman och arrangerar en av de hittills största
konferenserna inom bland annat karta, mätning och
lantmäterifrågor. En av föreningarna som ingår i detta
samarbete är Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen.
På hemmaplan i södra Dalarna och norra Västmanland
har vi sedan ett antal år en samverkan mellan Avesta,
Fagersta och Norbergs kommuner. Samarbetet omfattar

plan-, bygg-, miljö- samt kart- och mätfrågor. Verksamheten bedrivs i en gemensam förvaltning med en
gemensam nämnd. Avesta fungerar som värdkommun
där även all personal är stationerad.
Samarbetet tillkom på ett politiskt initiativ och grundar
sig på ett samarbetsavtal mellan kommunerna. En ny
förvaltningschef rekryterades utifrån. En chef som skulle
få en tuff start med att forma den nya organisationen
utan några förberedande utredningar. Idag är de flesta
frågorna på väg att landa och fokus kan i första hand
sättas på det vardagliga arbetet.
Fördelarna med samarbetet är flera. I en större
organisation går det att hålla en högre kompetens
då utrymme finns att fördjupa sig i olika frågor. Större
ekonomiska ramar har gett möjlighet att investera i bra
hjälpmedel såsom datorer och program vilket också
ger förutsättningar för ett bra utvecklingsarbete. Även
sårbarheten vid sjukdom och ledigheter är mindre än
tidigare och vid nyrekrytering är det förhoppningsvis
mer attraktivt att söka sig till en större arbetsplats där
förutsättningarna är större att utvecklas.
Samverkan är framför allt positiv för de mindre
kommunerna som får möjlighet att snabbt höja sin
kompetens och servicenivå. För de större kommunerna
kommer fördelarna på lite längre sikt.
För oss vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har samverkan med största sannolikhet
kommit för att stanna.
Ulf Lademyr
Styrelseledamot KT
Kart- och mätchef
Västmanland-Dalarna miljö och bygg
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Nu gäller nya regler
för mark- och exploatering
Riksdagen beslutade i juni om nya ändrade regler i plan- och bygglagen och om att införa en ny lag
om kommunala markanvisningar. De nya reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 och innebär
bland annat att de kommuner som anvisar mark för byggande och de kommuner som ingår exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sina markanvisningar respektive exploateringsavtal.
Många kommuner har sedan tidigare riktlinjer för sina markanvisningar. Några regler om detta har dock inte funnits,
varför innehållet i befintliga riktlinjer kan skilja sig åt ganska
mycket mellan olika kommuner. Riktlinjer för exploateringsavtal är någonting nytt och mycket få, om ens några kommuner
har sedan tidigare sådana riktlinjer.
Riktlinjerna är vägledande. De är alltså inte bindande,
varken för kommunerna eller för de byggherrar och exploatörer
som kommunerna kommer att ingå avtal med. En kommun
kan alltså i det enskilda fallet frångå sina riktlinjer.
Eftersom riktlinjerna avser mål och riktlinjer för kommunens verksamhet är det kommunfullmäktige som ska besluta
om riktlinjer för såväl markanvisningar som för exploateringsavtal. Kommunfullmäktiges beslut att anta riktlinjer går att
överklaga enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap.
kommunallagen.
Med de nya reglerna kommer legaldefinitioner av markanvisningar och exploateringsavtal. En markanvisning definieras
som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som
ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller
upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Ett exploateringsavtal definieras som ett avtal som rör genomförande av en
detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen.
RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR

Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för
markprissättning. Formellt gäller riktlinjerna även markupplåtelser, främst tomträtter.
Med utgångspunkter och mål avses principer för fördelning
av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner
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samt andra förhållanden som har betydelse för konsekvenserna
av att ingå avtal om försäljning eller upplåtelse av mark.
Fördelning av kostnader och intäkter kan ske på en rad olika
sätt. I normalfallet köper en byggherre mark och får då även
bekosta den infrastruktur i form av gator/vägar och allmänna
platser som hör till området. Även kostnader för vatten och
avlopp brukar regelmässigt ingå. Andra konsekvenser av att
ingå avtal om försäljning kan vara att kommunen fastställer
tidplaner för byggnationen, uppställer utformningsvillkor och
i övrigt säkerställer att planen blir genomförd på sådant sätt att
krav på ett väl fungerande bebyggelseområde blir tillgodosedda,
till exempel krav på bullerskydd, skydd mot ras och skred eller
översvämningar. Eftersom det kan vara fråga om en rad olika
villkor i det enskilda fallet bör riktlinjerna vara ganska allmänt
hållna i denna del.
Vad som kanske kan vara intressantare för byggherren
att få information om är vad det innebär att träffa ett markanvisningsavtal, till exempel hur länge markanvisningen är
bindande, om en given markanvisning kan återtas under
bindningstiden, vilka plankostnader byggherren ska svara för,
vilka projekteringar byggherren förväntas svara för, vilka
eventuella kommunala mål- och policydokument byggherren
förväntas följa, vad som händer om projektet inte blir av
etcetera. När det gäller kommunens egna mål- och policydokument bör dessa analyseras med beaktande av de nya
reglerna om att så kallade kommunala särkrav kommer att
sakna verkan, se SKL:s cirkulär nr 14:36: Nya regler om
exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav
på byggandet.
Av riktlinjerna ska framgå hur kommunen hanterar
inkomna intresseanmälningar från byggherrar, hur beslutsgången ser ut i sådana ärenden, vilka krav som ställs på en
sådan intresseanmälan för att den ska bli behandlad samt
något om kommunens bedömningsgrunder vid utvärdering
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av förslag. Här kan det bli fråga om att kort ange vilket
underlag kommunen i ett första skede förväntar sig. Det bör
också översiktligt anges hur inkomna intresseanmälningar tas
om hand, till exempel var intresseanmälan behandlas och hur
ärendegången ser ut samt vilken instans som fattar beslut i
fråga om markanvisning och eventuellt senare marköverlåtelse.
Vilka bedömningsgrunder som kommunen har vid sin utvärdering av ett projekt är svårt att ange och blir av naturliga skäl
beroende av frågor i det enskilda fallet. Det kommer därför att
bli mycket övergripande bedömningsgrunder som kan anges
i riktlinjerna. Förutom rent allmänna villkor kan det bli fråga
om bedömningar beträffande till exempel val av upplåtelseformer, kvalitets- och miljöprofil hos byggherren, möjligheten
att bygga kostnadseffektiva bostäder, kvalitet och nytänkande
i fråga om utformning och bebyggelsestruktur.
Slutligen ska riktlinjerna innehålla principer för markprissättning och i riktlinjerna ska kommunen tyddliggöra på
vilket sätt man avser att säkerställa att mark inte försäljs under
marknadspriset, detta mot bakgrund av förbudet mot stöd till
enskilda näringsidkare i kommunallagen och EU:s statsstödsregler. Det finns alltså ett mycket begränsat utrymme för att
ha någon annan princip för sin prissättning än att mark ska
överlåtas till sitt marknadsvärde. Marknadsvärdet påverkas
dock av de villkor och krav som kommunen uppställer för sin
försäljning, till exempel krav på viss andel hyresrätter. Av riktlinjerna kan det framgå hur kommunen arbetar med värderingsfrågor samt om kommunen tillämpar öppna anbudsförfaranden för att säkerställa marknadspris.
RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL

Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande
principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har
betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå

exploateringsavtal. Av lagens förarbeten anges att riktlinjerna
på en översiktlig nivå kan redovisa:
– under vilka förhållanden och inom vilka geografiskt
avgränsade områden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal
– de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader
som kommunen avser att få täckning för genom ingående av
exploateringsavtal och på vilka grunder detta ska ske
– på vilket sätt kommunen tidsmässigt och formellt avser att
bereda frågan om exploateringsavtal
– andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera
i exploateringsavtal och som det kan vara av betydelse för byggherrar och fastighetsägare att ha kunskap om för att i förväg
kunna bedöma konsekvenserna av en framtida planläggning.
Eftersom kommunerna i princip alltid ingår exploateringsavtal när det krävs för att säkerställa genomförandet av en
detaljplan bör detta framgå av riktlinjerna.
Någon närmare redogörelse i riktlinjerna för vilka kostnader
kommunen avser att få täckning för är svårt att ge i riktlinjerna.
Efter den nya lagändringen framgår det tydligare av planoch bygglagen vilka kostnader en kommun kan lägga på en
exploatör. Av riktlinjerna bör det därför mycket övergripande
framgå vilka principer för kostnadsfördelning mellan parterna
som kommunen tillämpar och grunden för det i plan- och
bygglagen, till exempel att kommunen avser ålägga exploatören
att bekosta anläggande av gator, vägar och andra allmänna
platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp
samt andra åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen
ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Här kan en
exemplifiering ges av vilka kostnader i övrigt som kan komma
ifråga, till exempel krav på skydd mot störningar. Avser
kommunen att i vissa fall begära att säkerhet ställs bör också
det framgå av riktlinjerna.
Slutligen ska det framgå av riktlinjerna hur kommunen
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tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om exploateringsavtal. Några fasta tidsramar går knappast att ge, utan här
kan det bli fråga om att ange hur den fortsatta hanteringen
kommer att ske, till exempel att kommunen så snart planarbete
påbörjas avser inleda förhandlingar i syfte att teckna exploateringsavtal, att kommunen senast inför plansamråd ska
redovisa avtalets huvudsakliga innehåll samt att förhandlingarna ska vara slutförda så att parterna kan teckna ett exploateringsavtal i samband med planens antagande. Här kan en
jämförelse göras med de nya kraven på redovisning av
exploateringsavtal i planprocessen som också införts.
Text: Olof Moberg, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting.

Ny generation.
Nya miljömotorer.
Nya 20-serien är nu i full produktion.
Givetvis utrustad med de nya miljömotorerna
som kombinerar låga utsläpp med kraft
och driftsäkerhet.

www.lundberghymas.se
Tel. 0910-710 000
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Fotnot: Artikeln är en bearbetad förkortning av SKL:s cirkulär nr 14:46.

TEMA MARKPOLICY & LAGÄNDRINGAR

Kar tor: Vaxholms

kommun

Så genomför du
detaljplaner på bästa sätt
Vi har under de drygt två decennier vi arbetat med genomförandet av detaljplaner fått en del frågor
som senare lett till att vi studerat ämnet lite mer. En del genomförande-beskrivningar är ofattbart korta
och intetsägande medan många andra är jättebra. Varför är det så? Vi är säkra på att om man belyser
och hanterar alla genomförandefrågor där de hör hemma, det vill säga i planskedet, kommer många
genomförandeprocesser att förkortas och förenklas med stora ekonomiska vinster som följd.
En detaljplans genomförande kan beskrivas som alla åtgärder
som vidtas för att genomföra syftet med detaljplaner och andra
beslut om markanvändning. Genomförandet ska också ske på
ett samordnat och ändamålsenligt sätt och man ska tydliggöra
konsekvenserna.
För att kunna uppnå detta är det viktigt att alla ingående
kompetenser får och kan delta i arbetet. Insikten, förståelsen,
ledarskapet och viljan att samarbeta spelar en avgörande roll
för hur genomförandet blir effektivt och lyckat.
I Byggnadslagen från 1947 fanns inget krav på att beskriva
genomförandefrågorna särskilt utan det kom först med

Plan- och bygglagen 1987. Man ansåg då att det var särskilt
viktigt att beskriva genomförandefrågorna i en separat
handling och som även skulle utgöra bakgrundsmaterial för
själva planbeslutet. I samband med Ny PBL 2011 införlivades
genomförandefrågorna helt i planbeskrivningen för att särskilt
tillse att man verkligen arbetade med genomförandefrågorna
under hela planprocessen.
Nu 2015 har lantmäteriet fått en utökad roll i samband med
granskningen av detaljplanerna då man inom myndigheten
ska belysa genomförandefrågorna ur ett fastighetsrättsligt
perspektiv.
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} Så genomför du detaljplaner på bästa sätt

De fyra hörnen –
Tänk genomförande och
konsekvens från första stund!
Redan från starten av ett planarbete bör genomförandet gå
som en röd tråd genom hela processen. De fyra hörnen som
ska beskrivas kan bara beskrivas om vi även tänker ett steg till,
det vill säga hur ska det genomföras? Det som ska beskrivas är:
– ORGANISATIONEN
– TEKNIKEN
– FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSERNA
– EKONOMIN

De fyra hörnen kan beskrivas utifrån ett exempel, se planförslaget intill.
ORGANISATION

• Huvudmannaskapsfrågor; vem är huvudman för detaljplanen, det vill säga vem ansvarar för att bygga ut allmänna
platser med mera.
• Hur ser ansvarsfördelningen ut för övrigt? Vilken genomförandetid har detaljplanen och vilka avtal ska tecknas mellan
de som är ansvariga för genomförandet?
I planförslaget finns en kommunal gata som kommunen
ansvarar för, all övrig mark kommer att vara enskild.
TEKNIK

• Dagvattenfrågorna bör beskrivas, vem ansvarar för dem?
• Finns gata och parker?
• Hur ska p-platser och garage tillgodose eventuell p-norm?
• Hur påverkas trafiken av den nya detaljplanen, behövs nya
anläggningar?
• Hur ska kvarteret försörjas, var ligger anslutningspunkter
för VA och el?
I planförslaget kommer dagvattnet från kvarteret att samlas
upp i ett fördröjningsmagasin under ytan b1 för vidare
transport ut till förbindelsepunkten i gatan. Inom den
enskilda grönytan ska vissa träd bevaras, p-platser kommer
det att anläggas i underjordiskt garage som är beläget under
gården. Anslutningspunkterna för mediaförsörjning finns
i den allmänna gatan.
FASTIGHETSRÄTT

• Markförvärv, vilka delar måste förvärvas och hur ska det ske?
• Kommer att bli några gemensamma anläggningar, finns
behov av rättigheter?
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I planförslaget ska exploatören förvärva mark för att bilda nya
tomter för bebyggelse. Grönyta, gård, garage och fördröjningsmagasin med mera kommer att upplåtas med gemensamhetsanläggning. Det befintliga husets utfart måste läggas om och
säkras med nytt servitut då det kommer att vara utfartsförbud
mot den allmänna gatan.
EKONOMI

• Vem ska betala vad för de olika åtgärderna, hur fördelas
kostnader och ansvar?
• Vilka avtal måste upprättas för att kunna genomföra
åtgärderna, vilka berörs och är avtalsparter?
• Vad kostar det att ansluta sig till de allmänna anläggningarna, och hur ska framtida förvaltning ske?
Det är extra viktigt att redovisa hur de befintliga ägarna berörs

TEMA MARKPOLICY & LAGÄNDRINGAR

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TEKNIK
FASTIGHETSRÄTTSLIGA
KONSEKVENSER
EKONOMI

av planen och vad de ska betala jämfört med tidigare situation,
exempelvis för utfarten. Hur ska de gemensamma anläggningarna förvaltas, genom delägarförvaltning eller förening? Detta
kan även lösas i förrättningen men det är bra om det finns
någon idé redan i planskedet.
I PRAKTIKEN

En beskrivning av genomförandet och de olika konsekvenserna
ska alltså ge god information om hur det är tänkt att en detaljplan ska genomföras och fastighetsägaren ska få en realistisk
kännedom om vad som kommer att hända, vad man kanske
måste ta ansvar för och vad det kommer att kosta. Det är ju
inte säkert att en fastighetsägare, som helt plötsligt befinner sig
i en exploateringssituation, faktiskt har önskat det eller har
den kompetens som behövs och därför är det också viktigt att
kommunen ger sig vinn om att förklara det här på bästa sätt.
Med tanken på ”de fyra hörnen” och en lång lagreglerad
historia så är det ganska märkligt att det finns genomförandebeskrivningar som endast innehåller följande mening:
”Alla kostnader för detaljplanens genomförande ska betalas av
exploatören”
eller under avsnittet om de ekonomiska frågorna
”Exploateringen innebär inga kostnader för kommunen”.
Det är ju inte bara de ekonomiska frågorna som man får anta
har betydelse för kommunen.
HUR KAN MAN DÅ GÅ TILLVÄGA?

Alla detaljplaner är olika med skilda förutsättningar och det
går inte att ta fram en modell som passar alla, men nedan

följer ett förslag som vi brukar utgå ifrån och som fungerar
på de allra flesta planprojekt.
• Identifiera de fyra hörnen – vilka frågor är aktuella och vad
ska belysas?
• Gå igenom alla processer för hörnfrågorna – vad ska göras,
av vem, när och hur?
• Analysera alla lösningar och säkra upp att det går att
genomföra hela vägen. Detta gäller även de ekonomiska
konsekvenserna, finns det ekonomi i projektet? Det är
dessutom inte helt fel att ibland backa lite och fundera på
om en lösning kanske behöver justeras för att få ett enklare
och bättre genomförande.
Övergripande är det viktigt att projektet är tydligt definierat
och att man
• Fördelar roller och utser nyckelpersoner – delat ansvar
är inget ansvar
• Samverka över kompetensgränserna – korta regelbundna
avstämningsmöten
• Samråd med andra myndigheter – stäm av så kanske en
del frågor löser sig på vägen
• Arbeta strategiskt med information – brukar löna sig
i längden
Dessutom ska en beskrivning av ett genomförande inte göras
mer omfattande eller svårare än vad som behövs. Om man
fokuserar på alla genomförandefrågor som en röd tråd
genom hela processen och samarbetar över kompetensgränserna är vi övertygade om att det kommer att underlätta
och höja kvaliteten på det fortsatta arbetet.
Text: Ingegerd Hedmark, Structor FM Projektutveckling AB & Irene
Bellman, Fastighetskonsult Irene Bellman AB
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Utredning ska vässa
planberedskapen
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har fått i uppdrag
att utreda hur den kommunala planberedskapen
ska bli bättre. Forskarna tar avstamp bland annat i
den inventering av inte ianspråktagen detaljplanelagd
mark för bostäder som redovisades i Stadsbyggnad
nr 3, 2014 och som antyder att det finns tusentals
outnyttjade byggrätter.
Av utredningsdirektiven som gavs av den förra regeringen bara en
dryg vecka före valet i höstas, framgår att målet är att i vart fall
tillväxtkommunerna bör ha färdiga detaljplaner för bostäder som
räcker för byggnation under närmast kommande tre år.
Den som ska utreda och komma med förslag på hur kommunerna
ska förmås att detaljplanera mera är Thomas Kalbro, professor
i fastighetsvetenskap vid KTH.
Mot bakgrund av länsstyrelserapporteringarna kan önskemålet
om mer detaljplanering förefalla som en överloppsgärning. Men
riktigt så ser inte Kalbro på uppdraget;
– Oavsett hur det ser ut i dagsläget finns det naturligtvis ett
allmänt, långsiktigt intresse av att undersöka om det finns hinder
för kommunerna att ha en rimlig planberedskap.
Om KTH-forskarna kan definiera vad som är rimlig planberedskap återstår att se. Klart är att det måste rymma ett visst mått av
variation beroende på kommunens storlek och utvecklingsbehov.
En av de allra första utredningsåtgärderna för Kalbros forskargrupp blir att syna i sömmarna vilka drivkrafter och incitament
kommunerna har för att bygga bostäder.
– Det handlar om till exempel kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den kommunala skatteutjämningens betydelse, viljan
att bygga ut och växa och förmodligen många andra faktorer av
skiftande slag, säger Kalbro.
Utöver den i länsstyrelsernas inventeringsrapporter dokumenterade
förekomsten av kvarstående byggrätter, från i våras, står ytterligare
dokumentation av det slaget givetvis på dagordningen. Men mer
konkret än så anser sig Thomas Kalbro inte kunna vara innan
han och hans medarbetare har diskuterat med utredningsuppdragets
expertgrupp bestående av representanter för Sveriges Kommuner
och Landsting, Boverket, Tillväxtverket och Bostadsplaneringskommittén.
I uppdraget till KTH ingår också att utreda behovet av kortade
befintliga och nya tidsgränser för planprocessen på kommunaloch länsstyrelsenivå. Samt att utreda om kommunernas möjligheter
att ställa krav, till exempel att det ska vara kommersiella lokaler i
bottenvåningen på flerbostadshus, i detaljplanerna bör begränsas.
Text: Bitte Nord, frilansjournalist
Illustration: Svenska Hus
Fotnot: Direktiven till KTH heter 2014:29 och 2014:130

12

STADSBYGGNAD 1 · 2015

2005 tog ägaren till Lux 2 i Helsingborg initiativ till detaljplan för bostäder
på fastigheten. 2007 vann planen laga kraft men först sex år senare sökte
fastighetsägaren bygglov enligt plan. Lovet möjliggör uppförande av
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Attefallshusen ingen
succé efter första halvåret
Efter det första halvåret ser resultatet av Attefallsreformen ut att bli synnerligen magert. Storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö får tillsammans bara 13 nya bostäder, samtidigt som belastningen
på kommunerna blivit stor. Regeringens information till allmänheten var vilseledande, många fick intrycket att det bara var att sätta i gång. En snabb och slarvig förändring av bygglagstiftningen har
lett till konsekvenser regeringen inte ville se under valåret 2014.
Den starkaste urbaniseringen i Europa kombinerad med ett
bostadsbyggande som vridits ner på sparlåga har lett till enorm
bostadsbrist och till fantasihyror i nyproduktionen på många håll.
Men i mars förra året kom det snabbt hanterade regeringsbeslutet om Attefallshuset – nya bostäder på 25 kvadratmeter
befriade från bygglovsprocessen skulle bli en uppföljare till
den politiska framgången med Friggeboden.
Det var valår och det var bråttom, redan den 1 juli skulle
kommunerna börja behandla anmälningar om de nya bygglovsbefriade bostadshus som skulle hjälpa till att minska bostadsbristen. Men hur har det gått, kan bostadsbristen minska och
vilka effekter har Attefalls-anmälningarna haft ute i kommunerna?
– Vi har en stor bostadsbrist men reformen har inte alls
påverkat vår situationen i rätt riktning, säger Helena Östling,
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stadsarkitekt i Strömstad.
Under december undersökte Stadsbyggnad effekterna av
Attefalls-reformen i ett antal kommuner och mönstren
stämmer med erfarenheterna från Strömstad, även om trycket
från turistnäringen gör siffrorna där särskilt tydliga.
Av de 44 anmälningar som den 1 december hade kommit in
i Strömstad gällde inte någon ett nytt bostadshus, effekterna
på bebyggelsen i kommunen blir i stället fler gäststugor
(lämpliga för uthyrning till turister) och inglasade altaner,
takkupor och garage/förråd.
På Gotland med sin omfattande turism och det stora trycket
på boende under Almedalsveckan var många snabbt ur startblocken redan när reformen annonserades. Men det stod snart
klart att regeringens information om reformen hade stora
brister. Många hade fått uppfattningen att hanteringen skulle
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Attefallshuset – nya bostäder på 25 kvadratmeter
befriade från bygglovsprocessen.

vara lika enkel som för Friggebodarna. Att både ritningar,
situationsplan och tekniska beskrivningar krävdes blev en
överraskning och ledde i många fall till onödigt merarbete
både på Gotland och i andra kommuner.
Redan på förslagsstadiet hade lagrådet underkänt Stefan
Attefalls förslag. Rådet förutsåg de konflikter med grannar
som har orsakats på flera håll, samt den ökande rättsosäkerhet
för berörda fastighetsägare som blev följden av att möjligheten
till domstolsprövning saknas. Omfattande byggnationer i strid
med detaljplan riskerar också att undergräva detaljplanesystemets funktion.
Men regeringen valde att gå emot lagrådet och i mars
lanserade Stefan Attefall (kd) och Anders Borg (m) inför
inbjuden press ett nyuppfört hus på Norrmalmstorg i centrala
Stockholm. Det var valår, KD hade låga siffror och det gällde
att snabbt kunna lansera populära politiska åtgärder.
STORSTÄDERNA

Vilka effekter på tillgången till nya bostäder har reformen
då haft där bostadsbristen är som störst – i storstäderna?
I Stockholm där bostadskrisen är värst finns totalt sju
anmälningar om Attefallare som bostad. Här, som på många
andra håll, sätter de lokala förutsättningarna stopp.
– Jag tror att anledningarna till det låga antalet anmälningar
är att villatomterna generellt är små i Stockholm. Men också
att lagändringen trädde i kraft mitt under semesterperioden,
först framåt sommaren 2015 kan vi se om reformen blivit ett
välfungerande instrument, säger enhetschefen på småhusavdelningen i Stockholm, Katarina Haglund.
I kranskommunerna Nacka och Sollentuna är situationen
likartad, medan Huddinge skiljer ut sig. Där expanderar
byggnationen mycket generellt och kommunen har i samband
med Öppet hus-tillfällen informerat om Attefallhusen. Flera
Attefallare för bostadsändamål är på gång och dessutom har
företaget Innovation Properties gjort en satsning på 18
Attefallare till försäljning i ett nyproducerat område i Glömsta.
Trots den begränsade bostadsytan såldes samtliga hus på kort tid.
I Göteborg har reformen hittills bara resulterat i fem
Attefallshus för bostadsändamål.
– Det nya lagförslaget har inte fått den önskade effekten,
tanken var ju nya lägenheter här i Göteborg, säger byggnadsinspektören Mari von Sivers. Nästan alla anmälningar gäller
tillbyggnader eller förråd/gäststuga.
Hon pekar också på att det är vanligt att anmälningarna
inte är kompletta. Kommunen får begära in de ritningar och
utredningar som saknas för att kunna fatta beslut.
Malmö följer mönstret proportionellt, bara ett bostadshus är

hittills resultatet av reformen. Därifrån finns också exempel på
de svårigheter som följer med den nya lagen – av 37 anmälningar
har fyra återkallats efter konflikter med grannarnas intressen.
I storstäderna är bostadsbristen särskilt svår, men mönstret
med svagt intresse återkommer också i något mindre städer
med stor bostadsbrist som Umeå, Karlstad och Borås där
marktillgången kan vara bättre.
Lokala förutsättningar som tomtstorlek och geologiska
förutsättningar kan bromsa intresset, men i många fall tycks
motståndet handla om en ovilja hos villaägare att axla en roll
som hyresvärd. En så liten bostad kan innebära stor omsättning av hyresgäster, främst studenter i universitetsstäder. Men
också nivån på de investeringar som krävs för en godkänd
permanentbostad håller tillbaka intresset.
För kommunerna har reformen lett till en mycket pressad
arbetssituation. Den trädde i kraft mitt i sommaren, när
bemanningen var svag med kravet att anmälningar skulle
behandlas skyndsamt. Boverkets information om de nya
reglerna kom bara en vecka innan och förenklingen var inte
så stor som regeringen velat ge sken av. Allmänheten hade i
många fall fått intryck av att samma regler gällde för Attefallshusen som för Friggeboden.
EXEMPLET STRÖMSTAD

Exemplet Strömstad visar på svårigheterna:
– Implementeringen av den nya lagstiftningen vad gäller
utbildning, råd och riktlinjer i handläggning har varit under
all kritik, påpekar Helena Östling. Vi har jobbat hårt på att
skapa nya handläggningsrutiner och först nu börjar vi få
ordning på detta.
– En sak som varit särskilt svårt är bedömningar i kulturhistoriska miljöer eller byggnader, då hade vi inte alltid bra
underlag. Under hösten 2014 har vi anställt en handläggare
med antikvarisk kompetens, och vi utökade vår personalstyrka
med ytterligare en person under förra året. Totalt sett har vi
fått en ökande ärendeingång, men också ett ökat behov av
service till allmänheten som tycker att processerna är krångliga.
Leif Johnsson, ordförande i FSBS, Föreningen Sveriges
bygglovs- och byggnadsinspektörer summerar erfarenheterna
från det första halvåret med Attefallsreformen:
– Hittills ser vi ingen positiv effekt på bostadstillgången, vi
trodde att det skulle bli mycket, mycket mer. I stället har det
blivit mycket krångel, många kan ha byggrätter kvar på sin
fastighet och vi måste satsa mer på att informera. Attefallare
kan till exempel ställa till det för senare bygglov.
Text: Kajsa Althén, frilansjournalist
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GIS – ett sätt att
möta medborgarna
Vid halvårsskiftet 2014 avslutade vi det 3,5 år långa projektet RIGES.
Ett projekt där fem kommuner gått samman om att hitta nya
vägar att möta företag och medborgare genom att ta till vara och
utveckla digitala möjligheter.

Utifrån en idé och vision om att
information – inte minst geografisk
information – är kunskapsbärare, kan
stor nytta skapas om kommunen i
högre grad ger tillgång till, och även
ger verktyg för att lättare förstå,
kommunernas egen information.
Projektet har hållit sig inom samhällsbyggnadsprocessen (eller PBL:s
verksamhetsområde om man så vill)
och vi som samverkat är Örnsköldsvik,
Kramfors, Härnösand, Timrå och
Sundsvalls kommuner. RIGES står
Sundsvalls stadsplan
anno 1889.
för Regional Innovativ Gis- och
E-tjänstSamverkan.
Projektet började med idéer främst sprungna från medarbetare verksamma inom GIS och geodata. Medarbetare med
insikter i vilka stora värden kommunernas geodata har,
samtidigt med vetskapen om den stora nyttopotentialen som
ligger i omställningen till en modern e-förvaltning. Men hur
kan de här nyttorna realiseras – det är den stora utmaningen!
MEDBORGARVÄRDEN I FOKUS

RIGES konkreta mål bestod i att skapa en gemensam
kart- och GIS-tjänst för att publikt tillgängliggöra geografisk
information samt en generisk (återanvändbar) informationsoch ansökningstjänst (med GIS-funktionalitet) med projektleverans för bygglovansökan. Vi skulle också digitalisera våra
detaljplaner för att möjliggöra publicering av planbestämmelser
i GIS-skikt i den gemensamma kart- och GIS-tjänsten.
Vi utgick från början i att många olika kompetenser skulle
bli berörda för att uppnå ett gott resultat. Vi utgick också
väldigt tydligt från kärnfrågan; hur uppstår värden hos
medborgaren eller företagaren, vad kan i förlängningen bidra
till att stärka konkurrenskraften i vår region? Och med
målen och visionen för ögonen lyckades vi skapa en bra
verkstad; några delar egen kompetens, några delar hjälp
utifrån, en hel del arbete, några minor, flera lyckosamma
samarbetssynergier och en hel del envishet. Exempel på
interna kompetenser/roller som involverades i verkstaden var
informatörer, webb- ansvariga, GIS-samordnare, bygglovhandläggare, planarkitekter, kartingenjörer, IT-tekniker,
16
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näringslivslotsar, IT-strateger och bygglovchefer.
Vid projektets slut hade tolv stycken nya e-tjänster (se
exempelvis sundsvall.e-tjansteportalen.se) levererats, samt en
publik informationskarta, ”Bygg- och exploateringskartan”
karta.e-tjansteportalen.se. E-tjänsterna omfattar framför allt
olika varianter av bygglov eller närliggande tjänster, men även
en tjänst för begäran om planbesked samt en för registrering
av livsmedelsanläggning. I e-tjänsterna finns integrerat
kartfunktioner där den som söker till exempel kan skapa sin
situationsplan direkt utifrån en aktuell bakgrundskarta. I vår
publika karttjänst kan användaren ta reda på ”vad som gäller
på min tomt”. Genom att klicka i kartan fås information
bland annat om detaljplanens bestämmelser men även annan
relevant information.
MÅNGA NYHETER

Bakom de här e-tjänsterna döljer sig både nya gemensamma
arbetsprocesser, ny teknik och nya informationsmängder. I
första hand är det de fem kommunernas bygglovsverksamheter
som bestämt sig för att hitta nya bättre sätt för de sökande att
lämna sina ansökningar. Arbete har skett utifrån att verksamhetens behov, den sökandes utmaningar och teknikens
möjligheter, ska mötas och har mynnat ut i kravställningen för
de nya e-tjänsterna. Ett exempel: Verksamheten identifierade
att bygglovansökningars situationsplaner ofta är undermåliga
och frågan har då ställts; kan vi med hjälp av tekniken hitta
sätt att vägleda den sökande att göra mer rätt? Kartverktyg
integrerade i e-tjänsterna för att skapa godkända situationsplaner är en del i våra lösningar för att stödja och underlätta
svåra moment i bygglovsansökansförfarandet.
För att tekniskt realisera projektets krav utvecklade Riges
helt ny teknik. Utvecklingen av tekniken hade stort användarfokus men också stort fokus på att inte bygga ”stuprörsteknik”.
Resultatet är en helt komplett e-tjänsteplattform samt en
GIS-plattform, båda i öppen källkod. E-tjänstplattformen är
särskilt utformad för att ge en organisation funktionalitet och
verktyg för att själv skapa sina e-tjänsteflöden utan beroende
till programmerare eller andra externa konsulter. Läs mer på
www.oeplatform.org respektive www.oemap.org.
Bakom karttjänsterna döljer sig också en bestämmelsedatabas. Projektet utarbetade en metod för digitalisering av
gällande detaljplaner (oberoende av ålder) enligt den då inte

tidigare tillämpade SIS-standarden. Projektet lyckades digitalisera
nästan alla detaljplaner som nu ligger i en gemensam bestämmelsedatabas. Vi kan därmed tillgängliggöra närmare 3000 planer på,
för Sverige, helt nya sätt genom att informationen (bestämmelserna)
finns digitalt lagrade på ett strukturerat definierat sätt. Det har
under projektets gång blivit allt tydligare hur högst relevant det är
för samhällsbyggnadsprocessen att få tillgång till denna information
på ett smidigt sätt. Det tycks alltmer uppenbart att detaljplanens
bestämmelser bör lagras och tillgängliggöras på ett enhetligt sätt
över hela landet, som idag görs med till exempel fastighetsdata.
Det är visserligen ett stort jobb att digitalisera Sveriges samtliga
befintliga detaljplaner (i genomsnitt cirka tre timmar per plan),
men nya, digitalt framställda detaljplaner, borde definitivt
tillgängliggöras på ett modernt och effektivt sätt till de aktörer
som verkar i samhällsbyggnadsprocessen. Projektet har haft ett
nära samarbete med både tekniska kommittén (TK501) och
Boverket kring de utmaningar arbetet medförde. Erfarenheterna
från arbetet har bidragit till den revidering, tillika förbättring och
förtydligande, av standarden som nu sker.
UTMANINGAR VÄNTAR

Och vad händer hos oss nu efter projektet? En stor utmaning
framöver är att få våra leverantörer av stödsystem och ärendehanteringssystem att tänka mer som vi mer generellt, mer öppna
gränssnitt och mer standardiserad information! för att möjliggöra
ett efterlängtat steg mot en hög grad av integration med våra
interna system. Dessutom startar vi nu i Västernorrland fortsättningsprojektet E-samverkan där vi tillsammans kommer att
tillämpa Riges lärdomar och teknik inom fler av kommunens
verksamhetsområden. På nationell nivå har projektet bidragit till
att öppna ögonen för vikten av ordning på informationen och hur
informationen samverkar med tekniken för att stödja nya smartare
arbetssätt och nya förutsättningar för en effektiv och mer
transparent myndighetsprocess. Det gäller både perspektiven
kund/medborgare och myndighet samt mellan myndigheter.
Vi har utmanat oss att lyfta blicken för att väldigt konkret se
våra företags och våra medborgares behov; hur ser deras situation
ut när de ska söka kontakt med myndigheten kommunen? Vi har
lyft blicken för att ta nya vägar i vårt ansvar att tillgängliggöra
mötet med myndigheten genom mer begriplig och tillgänglig
information och enklare och mer stödjande kontaktvägar. Vi tror
på vikten av ”rätt information, på rätt plats, vid rätt tillfälle”. Vi
har också lagt oss vinn om att vi kan göra mer lika! Detta är också
nyckeln till samverkan; att fråga sig om medborgaren verkligen
ska möta fem kommuner på fem olika sätt bara för att man är i
den ena eller andra kommunen? För företagare som ofta verkar
över kommungränserna är det än mer tveksamt. Likväl som när
vi nu fem kommuner enats om mer gemensamma arbetssätt, hur
är det då med resterande 285 kommuner?
Och vi delar med oss! All programvara utvecklad i projektet och
det omfattar en kvalificerad e-tjänstplattform (www.oeplatform.org)
och en GIS-plattform (www.oemap.com) finns utgiven som öppen
källkod och tillgänglig för den som vill återanvända det vi gjort.
Och vi delar självklart också med oss av metoder och erfarenheter
på www.harnosand.se/riges.
Text: Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls kommun,projektledare för RIGES
*GIS = Geografiska informationssystem

Samhällsbyggnadsprojekt pågår. Foto: Sundsvalls kommun.

Bygg- och exploateringskartan med ett utsnitt över Härnösand med
RIGES planmosaik.
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Vid en stor internationell fastighetsmässa tog Londons borgmästare Boris Johnson nyligen en närmare titt på de planerade fastighetsprojekt
i den brittiska huvudstaden, som han förordar speciellt.

FÖRSTA STORA BYGGPROJEKTET UTANFÖR LONDONS CENTRUM PÅ MER ÄN 20 ÅR INLETT

Londons borgmästare driver
på fastighetsboomen
Sedan bygget av underjordiska trafiksystemet Crossrail inleddes i London, har nu antalet fastighetstransaktioner överstigit genomsnittet i staden. Nyligen undertecknades Hounslows High Street-projektet i
London. Därmed har den brittiska huvudstaden börjat expansionen västerut. Avtalet, som handlar om
ett sanerings- och nybyggnadsprojekt i Hounslow på drygt 100 miljoner brittiska pund, är det första
stora byggprojektet utanför stadens centrum på mer än 20 år. Undertecknandet av avtalet är en viktig
milstolpe i stadens förnyelse.
18
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När Londons borgmästare Boris Johnson nyligen besökte årets
upplaga av fastighetsmässan MIPIM, stannade han extra länge
vid stadsdelen New Canary Wharfs monter och dess projektmodell. Det var föga överraskande med tanke på att fastighetsprojektet bär hans personliga signatur.
Londons befolkningsökning är bland de största i Västeuropa
även proportionellt sett och New Canary Wharf håller på att
bli den brittiska huvudstadens andra centrum och därmed en
allvarlig ekonomisk konkurrent för London City.
Inför journalisterna på fastighetsmässan gjorde Boris
Johnson ingen hemlighet av att han är i högsta grad intresserad av att främja en ekonomiskt jämbördig konkurrent till
Londons City. Före Ukrainakrisen hade ryska oligarker
utvecklat en stor del av stadskärnan till en spekulativ lekpark
för fastighetsaffärer.
Inför journalister berättade Boris Johnson att han i egenskap
av Londons borgmästare har en nyckelroll när det gäller att
planera och skapa strategier för att förbättra staden. Denna
mycket ambitiösa borgmästare säger sig vilja omvandla

London till den ”bästa storstaden i världen”.
Boris Johnson vill göra det lättare för människor att röra sig
i och runt staden, även med cyklar, förbättra Londons miljö,
sätta fart på huvudstadens företag, ge Londonborna fler
betalbara bostäder och öka ungdomarnas chanser i London.
STARK RIVAL TILL FINANSDISTRIKT

Canary Wharf betraktas idag som Europas största accelerator
för high-tech- företag inom finans- och retailsektorn. Jubilee
Line, den nyaste av Londons 11 tunnelbanelinjer har byggts
ut till Canary Wharf, som också håller på att utvecklas till
Londons nya finansdistrikt. Här byggs ett avsnitt av den nya
pendeltågstunneln Crossrail, som öppnar 2018.
Canary Wharf är en stadsdel och ett affärsområde på Isle
of Dogs i London Borough of Tower Hamlets i London. Stadsdelen ligger på den gamla West India Docks i Docklands.
Området är en stark rival till Londons traditionella
finansiella centrum, City of London. De tre högsta byggnaderna
i Storbritannien, förutom The Shard, ligger i Canary Wharf

Informationstavlan på världens största fastighetsmässa i Cannes visar ett pärlband av nya omfattande byggprojekt längs Themsen.
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Modell av Londons byggnadsmässiga expansion västerut längs floden
Themsen. Satsningen på city kommer att bromsas.

Modell av Canary Wharf, som är en stadsdel och ett affärsområde på Isle
of Dogs i London Borough of Tower Hamlets i London.

One Canada Square (235,1 meter), HSBC Tower (199,5 meter)
och Citigroup Centre (199,5 meter).
Från 1802 till 1980 var området en av världens mest
trafikerade hamnar med 50 000 anställda vid sin höjdpunkt.
Namnet kommer från Kanarieöarna (Hundöarna) eftersom
det var en hel del av handeln från hamnen.
Under andra världskriget blev området kraftigt bombat och
nästan alla magasin förstördes eller blev allvarligt skadade.
Efter en återhämtningsperiod på 1950-talet följde lågkonjunkturen för hamnen. Londons hamnar var för pressade och hade
för liten flexibilitet för att överleva konkurrensen med platser
som Felixstowe och Harwich och 1980 stängde anläggningen.
Projektet för att förnya hamnområdet började 1981 när
Londons Docklands Development Corporation grundades av
Margaret Thatchers regering. Den ursprungliga planen var att
försöka locka den lätta industrin och det största företag som
fanns från början var TV-produktionsbolaget Lime House
Studios.
Under 1980-talet började flera företag flytta till området
och 1988 började fas 1 Canary Wharf som det ser ut i dag,
men presentationerna till exempel på årets MIPIM visar att
expansionen fortsätter oförminskat i stadsdelen.

bostäder, planering och förnyelse, sade under fastighetsmässan
till Stadsbyggnads utsände:
– Fastighetsprojektet High Street i västra London utgör en
hörnsten i vår förnyelsestrategi och kommer också att fungera
som en katalysator för att få ytterligare tillväxt och välstånd
till staden och regionen.
Alastair Baird, regionchef för Barratt London, berättade
att hans företag har byggt upp en produktiv relation med
Hounslow under de senaste åren i samband med Great West
Quarter-projektet. Den planerade utvidgningen västerut
med sanering av centrala platser förväntas även förbättra
Hounslows tidigare rykte som problemområde.
Planerna består av blandat byggande med 108 000 kvadratmeter av butiker, inklusive en stor 3D-biograf och 400 nya
bostäder. Det har även framlagts ett förslag om byggandet
av ett underjordiskt garage och en ny stor offentlig plats som
förbinder Blenheim Centre till nybyggda befintliga High
Street. Byggplanerna överlämnades i juli, med färdigställande
år 2018.

LONDON EXPANDERAR VÄSTERUT

Samarbetsparterna Barratt London, Wilson Bowden och
stadsdelskommunen Hounslows kommunstyrelse undertecknade förra året ett avtal om Hounslows High Street-projekt
i samband med internationella fastighetsmässan Mipim i
Cannes.
Fullmäktigeledamot Steve Curran, medlem i utskottet för
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CROSSRAIL GENERERAR FASTIGHETSBOOM

Crossrail, Londons stora underjordiska, spårbundna transportprojekt, påverkar redan fastighetsmarknaden i den brittiska
huvudstaden. Affärsuppgörelserna ökade ifjol med 23 procent
inom en radie på 500 meter runt Crossrails järnvägsstationer.
Även inom en mil runtom stationerna steg försäljningen av
fastigheter med 21 procent, vilket är betydligt över det årliga
genomsnittet, som för närvarande ligger på 13 procent. Det
framgår av en undersökning offentliggjord av forskningsinstitutet Hamptons International. Forskarna gjorde en analys om

samtliga köpaktiviteter och priser runt Crossrails alla stationer.
Syftet var att utforska om aktuell och förväntad effekt inom
lokala bostadsmarknader längs linjen.
Forskningen visar att det gångna året utgjorde en vändpunkt när det gäller marknadsaktiviteterna inom bostadssektorn i järnvägsstationernas omedelbara närhet. För första
gången sedan bygget av Crossrail inleddes, har antalet
fastighetstransaktioner överstigit genomsnittet för London.
Ett uppsving inom Londons bostadsmarknad under förra
året anses också ha bidragit till den ökade marknadsverk-

samheten längs Crossrail-linjen. Det tycks dock vara lättare
att bygga under jorden i London. Bishopsgate Tower, också
känd som The Pinnacle, är en skyskrapa under uppbyggnad.
Skyskrapan förväntades bli Storbritanniens näst högsta
byggnad (efter Shard London Bridge), med sina 288 meter
och 63 våningar, men på grund av ekonomiska problem har
byggandet avstannat tillsvidare.
Text & foto: Markku Björkman

Ilustratörens framtidsbild av Hounslows centrum. Londons saneringsplaner och byggandet av 400 nya betalningsbara bostäder i Hounslow bär ytterst
borgmästaren Boris Johnsons namnteckning. Illustration: Greater London Authority

En av Sveriges mest växande städer behöver dig.
Umeå kommun söker:

Kartingenjör/-tekniker
I Norrlands största stad har du chansen att, i närhet med övriga
verksamheter som arbetar med samhällsbyggnad, vara en del av
flera stora samhällsbyggnadsprojekt.

Mer om den här och andra tjänster
hittar du på: www.umea.se/jobb

;D ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”
Det målet slår Näringsdepartementet fast den 6 oktober 2011 i den nationella digitala
agendan – ”IT i människans tjänst”.

NorrGIS utvecklar
digitala geodata
Digitalt tillgängliga geodata är mycket viktigt för att nå Näringsdepartementets mål. Därför vill
NorrGIS, den regionala GIS-föreningen i Norr- och Västerbotten, vara med i arbetet genom att
studera hur den nationella agendan kan omsättas inom geodataområdet.
De yttre förutsättningarna för Sveriges 290 kommuner är
olika – befolkning, storlek, näringar, kommunikationer,
klimat skiljer sig åt – men egentligen har vi samma uppgifter
att lösa. Vi ska ge bästa möjliga service till medborgarna, inom
ramen av begränsade resurser. Kraven på service ökar mer än
resurserna – vi måste alltså arbeta effektivare.
Under våren 2014 tillsattes en arbetsgrupp i NorrGIS som
drivit ett projekt där vi brutit ned den nationella digitala
agendan, och omvandlat den till konkreta mål som föreningens
medlemmar har att arbeta mot. NorrGIS har skapat en egen
digital agenda anpassad för vår bransch och vår region. Något
som vi hoppas inspirerar andra föreningar att ta efter.
SYFTE OCH MÅL
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AGENDORNAS UPPBYGGNAD

Den nationella digitala agendan är uppdelad i fyra delar,
NorrGIS har följt den indelningen i sin digitala agenda och
fokuserat på de områden som är mest beroende av tillgänglig
geodata. Här presenteras kortfattat delarna med ett citat ur den
nationella digitala agendan följt av kommentarer från NorrGIS.
Lätt och säkert att använda –”När samhället blir allt mer
digitalt är det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som
skapas. Det handlar
bland annat om att
kunna använda internet
och andra digitala
tjänster i vardagen som
privatperson, företagare
eller anställd”. Tillgänglighet var som helst och när som helst är väsentligt för
effektivare kommuner. Data är en naturresurs – vår tids olja.
Kartor är tillsammans med sociala medier de mest använda
digitala tjänsterna i världen. Vi har dock bara sett början på
vad tekniken har att erbjuda i den digitala världen och det
krävs därför fortsatta anpassningar till olika medborgares
förutsättningar och säkerhet så att så många som möjligt vågar
använda tekniken.
Tjänster som skapar nytta –”Det finns behov av attraktiva
och lättanvända tjänster för olika delar av livet. För att möta
dessa varierade behov behövs ett stort och varierande utbud av
tjänster som utvecklas av både privata och offentliga aktörer.
Utvecklingen av nya och bättre tjänster stimulerar användningen
av digitala kanaler och bidrar till att effektivisera etablerade
branscher och verksamheter samtidigt som nya och kreativa idéer,
innovationer och affärsmodeller växer fram”. Bara fantasin sätter
gränser när det gäller att skapa tjänster med geodata. Kartan
är oftast överlägsen andra media när stora data och statistik

Data är en naturresurs – vår tids olja. Kartor är
tillsammans med sociala medier de mest använda
digitala tjänsterna i världen.

Syftet med Digital
agenda för NorrGIS är
att öka och bredda
användningen och
medvetenheten inom
ämnesområdet, att visa på nyttor av att använda digitalisering
och geodata i olika verksamheter. För att möta de nya behoven
måste det ske en satsning på kompetenshöjning och NorrGIS
omvärldsbevakning visar på stora skillnader mellan kommunernas resurser, kompetens och acceptans från beslutsfattare.
Med de rätta verktygen är vi övertygade om att vi tillsammans
kan lyfta oss alla. Målet med Digital agenda för NorrGIS är
att förankra frågorna politiskt, så att både nyttor och behov
lyfts och att satsningar inom geodataområdet genomförs.
Digital agenda för NorrGIS är en strategi för att tydligt visa
att GIS/GIT är både IT-frågor och information. Den är även
en strategi för att placera ämnesområdet i ett större sammanhang, och för att arbeta med våra medlemmars behov och
frågeställningar. Den ska stötta och uppmuntra investeringar
och samverkan på regional nivå. Agendan är skriven dels till
beslutsfattare direkt, dels som stöd till föreningens medlemmar
långt nere i organisationen att motivera kompetenshöjande
åtgärder. Den ska utmynna i tydliga aktiviteter som medlem22

marna kan ta del av ner på individnivå. Samtidigt är den en stor
del i NorrGIS verksamhetsplanering för kommande år och en
utmaning till alla andra regionala GIS-föreningar att bidra.

ska visualiseras. Med kartan i centrum underlättas kommunernas medborgardialog. Tjänster som låter kommunens
kunder göra en stor del av arbetet ger effektivare kommuner.
Det behövs infrastruktur –”För att digitaliseringens
möjligheter ska kunna användas fullt ut behövs en fungerande
mjuk infrastruktur… Geografisk information av god kvalité är
viktig för tjänster som är beroende av lägesbunden information”.
Grunden för en gemensam infrastruktur för geodata är att alla
använder samma referenssystem. Övergången till SWEREF99
och RH2000 måste få högsta prioritet i alla kommuner.
Den nationella geodatastrategin beskriver en enhetlig
infrastruktur som gör det möjligt för kommuner och andra
organisationer att öppna sina geodata och göra dem tillgängliga för alla.
IT:s roll i samhällsutvecklingen –”Flera av de viktigaste
faktorerna för pågående samhällsförändringar nationellt och
globalt kommer från utvecklingen och användningen av it. Det
handlar bland annat om IT:s roll för ett mer hållbart samhälle,
för global utveckling, hur forskning och innovation kan
bedrivas, hur människor kan utöva sin frihet på nätet, samt
förnyade former för demokrati, deltagande…”. GIS/GIT är IT
där data har ytterligare en dimension – läget. Därför går
GIS-utvecklingen hand i hand med den allmänna IT-utvecklingen inom alla områden och verksamheter i en kommun.
NATIONELLA GEODATASTRATEGIN

Lantmäteriet och Geodatarådets nationella geodatastrategi är
planen som beskriver hur vi skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Den nationella geodatastrategin
lägger grunden för Sveriges infrastruktur för geodata. Geodatastrategins vision att geodata ska vara ”så enkelt som möjligt för
så många som möjligt”, i linje med den nationella digitala
agendan och digital agenda för NorrGIS.

finns i version 1.0. Vi är väldigt glada för synpunkter inför
kommande versioner. Vilka delar av den nationella digitala
agendan har vi missat att relatera till? Vilka områden inom
vår bransch har den nationella digitala agendan missat att
ta upp för att nå målet? Vi är tacksamma för alla typer av
återkoppling och spridning av Digital Agenda för NorrGIS!
På Position2015 kommer NorrGIS att hålla en presentation
av agendan. Vi ses väl där?
Text: Fredrik Ekefjärd, ordförande NorrGIS

Arbetsgruppen från NorrGIS består av:
- Anneli Sundvall, Lantmäteriet, (anneli.sundvall@lm.se)
- Tim Johansson, Luleå Tekniska Universitet, (tim.johansson@ltu.se)
- Margareta Erstam, Piteå kommun, (margareta.erstam@pitea.se)
- Sofia Gideonsson, IGIS, (sofia.gideonsson@lycksele.se)
- Viktoria Lundgren, Vännäs kommun, (viktoria.lundgren@vannas.se)
- Fredrik Ekefjärd, Skellefteå kommun, (fredrik.ekefjard@skelleftea.se)
Nyttiga länkar för vidare läsning:
Den nationella digitala agendan:
http://www.regeringen.se/sb/d/14375/a/177038
NorrGIS hemsida med länk till ”Digital agenda för NorrGIS”:
http://www.norrgis.se
Nationella geodatastrategin:
https://www.geodata.se/sv/Vad/Geodatastrategi/
Sveriges regionala GIS-föreningar:
http://uli.se/regionala-gis-foreningar

HUR GÅR VI VIDARE?

Digital agenda för NorrGIS är ett levande dokument som idag
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Vafab ser avfall
som en resurs
Att bygga ett hållbart samhälle, det är avfallsbolaget VafabMiljös vision. Bolaget har
i 30 år framgångsrikt arbetat för att avfall ska ses som en resurs och ser utmaningar
i att utveckla nya tekniker för att öka återvinning och återanvändning av avfall.

VafabMiljö ägs av tolv kommuner i Västmanland samt
Heby och Enköping. Verksamheten består av insamling och
behandling av avfall, information och utveckling. Huvudkontoret ligger vid Gryta avfallsstation i Västerås. Cirka 200
medarbetare har sin dagliga gärning i verksamheten.
– Samarbetet mellan våra ägarkommuner har varit en
framgångsfaktor säger Carina Färm, VD. Och samarbete
är även en förutsättning för framtidens utmaningar inom
avfallshantering.
En utmaning är att minska avfallet, vilket toppar EU:s
avfallstrappa. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv
och anger i vilken ordning avfall bör behandlas.
– Vi har länge arbetat för att minska mängden avfall som
läggs på deponi och har där nått långt. Idag läggs bara tre
procent av hushållens avfall på deponi. På senare år har vi
arbetat för att minska mängden avfall som går till energiåtervinning och öka mängden avfall som går till materialåtervin-
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ning. Det arbetet pågår ständigt genom investeringar och
nya behandlingsmetoder av avfall. Nästa utmaning är att
minska mängden avfall som uppstår. Under 2015 ska vi
fokusera på att minska avfallet, säger Carina Färm.
MATAVFALLET BLIR BIOGAS

En av avfallsbolagets satsningar på nya tekniker för behandling av avfall är rötning av matavfall till biogas och biogödsel. Den verksamheten påbörjades 2005.
Förutsättningen för att producera biogas och biogödsel var
tillgången på matavfall. Matavfall började samlas in från hushåll och verksamheter 1997. Idag sorteras cirka 65 procent
av matavfallet ut – det är få kommuner som sorterar ut så mycket.
– Vi är stolta över att ha så höga siffror, men så har vi
arbetat och arbetar fortfarande aktivt med information till
verksamheter och hushåll om vikten att sortera ut matavfall.
Vi arbetar också med kvalitetssäkring, säger Carina Färm.

Biogas och biogödsel produceras i biogasanläggningen på
Gryta avfallsstation. 2013 samlades 17 000 ton matavfall in
som blev 1,3 miljoner kg biogas och 21 000 ton biogödsel.
Efterfrågan på biogas ökar, bland annat beroende på Västerås
lokaltrafiks satsning på biogasbussar. Målsättningen för
lokaltrafiken är att 2017 ska 90 procent av fordonsflottan
drivas av biogas. Detta innebär att VafabMiljö behöver öka
sin produktion. Ett samarbete har inletts med Swedish
Biogas International som byggt en biogasanläggning granne
med VafabMiljös biogasanläggning.
Ett annat projekt för att producera mer biogas är byggandet av en torrötningsanläggning där restavfall ska krossas för
att ta tillvara på det organiska avfall som finns kvar i avfallet.
Torrötningsanläggningen är ett samarbetsprojekt med flera
inblandade organisationer. Projektet finansieras delvis av
EU-bidrag.
Avfallsbolaget investerar också i andra projekt för att för-

bättra behandling av avfall, bland annat en avvattningsanläggning där oljeförorenat vatten ska behandlas. En annan
investering är en SBR-anläggning för att rena lakvatten.
BÄTTRE ÅTERVINNING AV GROVAVFALL

För att återvinna hushållens grovavfall och ta hand om
farligt avfall finns VafabMiljös 18 återvinningscentraler, så
kallade Återbruk. Återbruken hade över 1,8 miljoner besök
under 2013 som lämnade sitt grovavfall och farligt avfall.
95 procent av det insamlade materialet gick till energi- och
materialåtervinning.
Så mycket som möjligt av avfallet ska materialåtervinnas.
Därför arbetas det ständigt med att hitta nya och enklare
lösningar för att få hushållen att sortera mer avfall. Ett arbete
som pågår är utvecklingen av förpackningsinsamling nära
bostäderna.
– Vi tittar på lösningar där människor lätt och enkelt ska

STADSBYGGNAD 1 · 2015

25

kunna lämna sitt utsorterade avfall. En lösning är så kallade
miljöbodar som byggs upp vid flerfamiljsbostäder, säger
Carina Färm.
En viktig faktor för att avfallshanteringen ska fungera är att
stadsplanerare redan i förstudier planerar in utrymme för
miljöbodar och tänker på transportmöjligheter för insamling
av avfall.
ÅTERANVÄNDNING

På flera av Återbruken finns containrar där man istället för
att slänga, kan lämna hela och rena saker till återanvändning.
Det är ett samarbete med olika frivilligorganisationer som
hämtar föremålen och säljer i sina butiker.
En samarbetspartner är det kommunala bostadsbolaget
i Västerås, Mimer. Förutom att VafabMiljö samlar in bland
annat förpackningar från bolagets flerbostadshus pågår ett
samarbete i ett projekt kallat Recykling.
Projektet är en del i att minska avfallet genom att övergivna
cyklar tas om hand och rustas upp. Cyklarna hyrs sedan ut till
studenter.
– Istället för att cyklarna körs till Återbruket och kasseras
blir de ett billigt och miljövänligt fortskaffningsmedel, säger
Carina Färm.
EXPORTERAR KUNSKAP

VafabMiljö har genom åren skaffat sig ett rykte om att vara
ett kunskapsföretag inom avfallsområdet. Sedan några år
pågår ett samarbete mellan bland annat biståndsorganet Sida,
Västerås stad och Gaborone City Council i Botswana. Syftet
är att förbättra avfallshanteringen i Gaborone genom en
återvinningscentral och en omlastningsstation.
Genom projektet fick två studenter från Mälardalens
högskola i Västerås möjlighet att göra sitt examensarbete
i Botswana. Deras uppdrag var att inventera tre tilltänkta
platser för den nya anläggningen.
FRAMTIDENS UTMANINGAR

VafabMiljös delägarkommuner har i 30 år samarbetat med
avfallsfrågor. Men nu kommer nya utmaningar, bland annat
genom hårdare krav från EU. Mängden avfall som läggs på
deponi ska minska och återvinning och återanvändning öka
för att minska avfallet.
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För att möta utmaningarna ombildas VafabMiljö till ett
kommunalförbund.
– Fördelarna med ett kommunalförbund är flera, säger
Carina. En stor fördel är möjligheten att utveckla en långsiktig
hållbar avfallshantering i hela vår region. Bland annat kan
verksamheten samordnas, rationaliseras och kostnadseffektiviseras på ett annat sätt än vad nuvarande ägarformer möjliggör.
Det stärker också resurs- och kompetensbehov som behövs för
det fortsatta arbetet.
Kommunalförbundet innebär också att insamlingen av
hushållsavfall kan samordnas, vilket gör att miljöbelastningen
minskas genom klimatsmartare och mer kostnadseffektiva
transporter.
På det här sättet jobbar VafabMiljö vidare för att bygga ett
hållbart samhälle.
Text: Catharina Petrini, kommunikatör VafabMiljö

FAKTA
VafabMiljö ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och
Enköpings kommun.
Huvudkontor: Gryta avfallstation, Västerås
Antal tillsvidareanställda (2013) 193
Nettoomsättning: 372 Mkr
Vafabmiljö arbetar för att skapa förutsättningar för en långsiktigt
hållbar avfallshantering.
Verksamheten utgörs av:
• miljöriktig avfallshantering av hushålls- samt verksamhetsavfall i
form av sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning
och deponering av avfall.
• ansvar för att driva regionens 18 Återbruk där hushållens grovavfall
samt farligt avfall lämnas in. Det farliga avfallet mellanlagras på
Gryta avfallsstation innan det transporteras vidare för bland annat
destruktion.
• driver en rötningsanläggning för bioavfall och vallgrödor
• hjälp till ägarkommunerna med konsulttjänster genom till exempel
utredningar, information och administration.

FINANSIERING
För hushållsavfallet betalar delägarkommunerna en grundavgift per
invånare och en rörlig avgift per ton för olika avfallsmaterial.
I grundavgiften ingår bland annat fasta kostnader för att omhänderta
och bearbeta avfall. I den rörliga avgiften ingår mottagningsavgift
och en återbruksavgift och finansierar externa behandlingskostnader.
VafabMiljö har även verksamhet inom konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen, t ex entreprenader för insamling av hushållsavfall,
samt insamling och behandling av verksamheters avfall.

Kommunaltekniska chefer står ständigt inför
utmanande uppgifter.
En rad faktorer kräver nya arbetsformer,
ökad samverkan lokalt, regionalt och
internationellt samt efterfrågan på nya
hållbara, klimatsmarta lösningar/verktyg
för olika verksamhetsområden. En av
KT:s kommittéer är Chefskommittén
vars främsta syfte är att skapa träffpunkter och utbildningar för chefer
inom kommunal-tekniska området.
Chefskommittén omstartade för några
år sedan och 2013 anordnades ett
Ledarforum i Sigtuna. Tanken var att
Ledarforum skulle vara ett årligen
återkommande forum, men i fjol

ställdes forumet in på grund av för få
deltagare. Programmet var bra, men
många har uttryckt att det är svårt att
prioritera tid för egen utbildning som
chef. Det är oroväckande. År 2014 var
inget vanligt år. Det var supervalåret
och det påverkar!
Chefskommitténs framtid lyftes till
diskussion på KT:s Strategidagar i slutet
av förra året. Budskapet var tydligt att vi
behöver en Chefskommitté. Kommittén
kommer att anordna ett Ledarforum
tidigast 2016. Kommittén kommer att
under 2015 arbeta brett med ledar-

skapsfrågor. Ledarskapsfrågor kommer
att diskuteras, lyftas vid olika evenemang inom föreningen och skrivas om i
Stadsbyggnad. Chefskommittén har
redan fått flera nya medlemmar.
Är du intresserad av att deltaga i
kommittéarbetet? Välkommen att höra
av dig till mig, lotta.lindstam@vasteras.se
Västerås stads stadsdirektör har på
ett spännande sätt angripit problematik
att leda en så mångfasetterad verksamhet som en kommun är och lyft
diskussionen kring ledarfrågor och
styrning, se artikeln nedan.

Lär nytt för att styra rätt
För några år sedan lyssnade jag till en kaosforskare. Hon
beskrev hur de system vi har för styrning och ledning ofta är
utformade för små och enkla organisationer. Hon menade att
när organisationer blir för stora och för komplexa hotar kaos.
Då går de i kras. Ett något ruskigt budskap för oss som leder
just stora och komplexa kommunala organisationer. I och för
sig var hon lite tröstande och sade att oftast går de inte i kras.
Det finns alltid så många goda krafter i en organisation som
gör att vi trots allt hankar oss fram.
Den bilden har blivit en utgångspunkt för stadsledningen
i Västerås när vi har diskuterat hur vi styr och leder Västerås
stad. Vi har ställt frågan så här:
– Hur styr och leder vi egentligen en organisation på
gränsen till kaos?
De traditionella svaren på frågan handlar förstås om en vass
organisation och ett effektivt styrsystem. Organisationen är ett
verktyg som man alltid behöver slipa och förbättra. Det är
viktigt med tydligt ansvar och mandat i organisationen. Jag tror
dock inte att de stora omorganisationerna är vägen till framgång.
Styrsystemet är viktigare. De svårigheter som jag tror att
många kommuner har är hur de övergripande målen eller
visionerna ska brytas ned och få genomslag i alla våra
enheter där verksamheten bedrivs. Vi har i Västerås arbetat
med att utveckla en tydlig mål-medel-kedja där vår övergripande Vision Västerås 2026 bryts ned i en strategisk plan
och en övergripande målbild för de närmaste fyra åren.
Dessa kvitteras av nämnderna i form av åtaganden som
sedan på förvaltningarna blir handlingsplaner. För att
ytterligare markera dessa åtaganden har vi börjat införa
särskilda chefskontrakt där man för ett verksamhetsår påtar
sig ansvaret för genomförande av målen och som pekar ut
just mina fokusområden i arbetet.
Tyvärr räcker inte det. Det spelar ingen roll hur bra

styrsystem man har i en organisation om ”tänket” i organisationen pekar åt ett annat håll. ”Tänket” är ju i hög utsträckning vilken organisationskultur vi har. Att diskutera fram en
gemensam värdegrund är centralt liksom att formulera vilka
krav och förväntningar vi har på medarbetare i Västerås
stad. Utgångspunkten är en humanistisk människosyn och
en tro på att alla vill och kan växa och utvecklas inom ramen
för sina jobb. Allra viktigast om vi vill åstadkomma förändring är att påverka kompetensen i organisationen. Vi gör ofta
som vi lärt i skolan. Vill vi ha förnyelse behöver vi lära nytt.
Cheferna och ledarna har en unik position för att kunna
påverka kulturen och ”tänket” i organisationen. Därför är
rekrytering och utveckling av ledare så viktigt. Vi behöver
ledare som skapar struktur, ordning och reda. Ledare som
spanar in i framtiden och ser sin roll i ett större sammanhang. Vi behöver coachande ledare som är synliga och
tydliga, som förmår både lyssna och driva på och som kan
lyfta varje medarbetare till sitt personliga bästa. Ledare
som är förutsägbara och skapar trygghet samtidigt som de
utmanar och sätter i rörelse. I Västerås satsar vi på ledarutveckling. Vi driver bland annat Ledarakademin tillsammans med länets kommuner.
För att öka dragkraften för Västerås har vi betonat
koncernledningens centrala roll.
Vi betonar den för att samordna våra insatser. Vi gör det
också för att vi ska tala samma språk och för att vi ska vårda
våra gemensamma värderingar och ledningsfilosofi. Vi gör
det även för att ta ansvar för de kommunövergripande styrprocesserna och organisationsutvecklingen. Men kanske
viktigast av allt betonar vi koncernledningens centrala roll
för att se till att vi är fler som drar och drar åt samma håll
i den här stora och komplexa organisationen.
Text: Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad
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Arkitekter i det offentligas tjänst
Sveriges Stadsarkitektförening är föreningen för arkitekter i offentlig, kommunal tjänst. Föreningen
bildades 1924 i syfte att ”tillvarata stadsarkitekternas vidkommande intressen” och medlemskapet
stod öppet för stadsarkitekter och andra arkitektutbildade kommunala tjänstemän som arbetade
med jämförliga uppgifter.
Beskrivningen stämmer än idag men med en stor skillnad:
uppgiften att arbeta med arkitektur, från stadsplanering till
bygglov, är numera fördelad på många kollegor i korridoren.
Sveriges Stadsarkitektförening anno 2015 är till för alla
arkitekter i kommunal tjänst – planarkitekter, bygglovarkitekter och stadsarkitekter. Att vara arkitekt och tjänsteman
i en politiskt styrd organisation kan vara mycket givande
men också krävande. Stadsarkitektföreningen verkar för att
arkitektens profession används på bästa sätt inom den
kommunala förvaltningen.
Rollen som arkitekt i kommunal tjänst har på senare år
varit i skottgluggen med krav på kortare ledtider och vad man
skulle kunna kalla problemfri myndighetsutövning, eller mer
kortfattat – smidighet. Sveriges Stadsarkitektförening värnar
arkitektens kunskap inom den kommunala sfären, kunskapen
om arkitektur och stadsbyggnad. Med den utgångspunkten
ifrågasätter vi den många gånger ensidiga kritiken mot
samhällets verktyg för planering och byggande. En aldrig
sinande ström av statliga utredningar har under senare tid
tagits fram med stort fokus på effektivisering av planprocessen.
Frågor om rumslig kvalitet och demokrati har lyst med sin
frånvaro; det där med att stadsplanera, det hinns inte riktigt
med. Givetvis behöver lagar och kommuners arbete analyseras
och successivt utvecklas. Det är inget konstigt utan det sker
ständigt. Det finns dock en stor fara med ett allt för ensidigt
effektivitetsfokus.
Stadsarkitektföreningen anordnar en gång om året den
välbesökta Stadsarkitektdagen som lyfter olika aktuella teman
kring arkitektur och stadsbyggnad. Stadsarkitektdagen 2014
hade temat Planmonopol-marknadsmonopol – om statens,
kommuners och marknadens olika roller i planering och
byggande. Flera av antagandena som legat till grunden för
de senaste årens heta debatt om bostadskris och PBL:s och
kommuners oförmåga ifrågasattes och diskuterades. Med
ett brett spektra av infallsvinklar från politiker, debattörer,
forskare och marknadsaktörer konstaterades att stadsplane-
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ring handlar om så mycket mer än kortare ledtider för att
snabba på byggandet av bostäder (utan att förringa det
skriande behovet av bostäder på många platser i landet).
Årets Stadsarkitektdag kommer att bidra till den pågående
debatten om Sveriges behov av bostäder under temat ”(Bo)
Stadskriser”. I skrivande stund är programmet för dagen inte
spikat. Tanken är att lyfta inte bara den kvantitativa diskussionen utan också de sociala behoven – för vem bygger vi
och med vilka konsekvenser för det sociala livet? – och de
kvalitativa hoten mot arkitektur och stadsbyggnad – hur
billigt har vi råd att bygga; har vi råd att enbart bygga
bostäder utan stadskvaliteter?
Vi menar att myterna i debatten om exempelvis bostadsbyggandet behöver lyftas och att det behöver varnas för en
populism som kan leda till att kvantitet helt får överskugga
kvalitet. Bilden av PBL och planmonopol som bromsklossar,
talet om att kommuners markpriser hindrar byggande,
etcetera, måste ifrågasättas. Vilka barn håller vi på att kasta
ut med badvattnet? Var är motoffensiven som lyfter fram
planmonopol och en aktiv markpolitik som värderade,
nödvändiga och centrala verktyg för en demokratisk samhällsutveckling? Vi menar att utmaningar som klimatfrågan,
rätten till staden, segregation, modernisering av transportsystemen och behovet av stadskvalitet kräver politik och
planering för att kunna angripas. Vi välkomnar alla läsare av
Stadsbyggnad till Stadsarkitektdagen 2015 i Stockholm för
intressanta diskussioner och möten.
Sveriges Stadsarkitektförening har samarbetat med
Kommunal-tekniska föreningen sedan länge, dock ganska
lite under senare år. Från och med årsskiftet är vi representerade i redaktionsrådet för tidningen Stadsbyggnad och
hoppas kunna vara med och bidra till en fortsatt mycket
intressant tidning.
Text: Per Haupt, ordförande Sveriges Stadsarkitektförening
Martin Heidesjö, styrelseledamot Sveriges Stadsarkitektförening,
medlem i redaktionsrådet för tidningen Stadsbyggnad

I HUVUDET PÅ ...
Vinjetten I HUVUDET PÅ är en ny satsning
i tidningen Stadsbyggnad. Ett forum för dig
som vill ge din syn på det kommunaltekniska
fältet och bra läsning för dig som vill ta del
av andras tankar kring jobbvardagen,
kommunalteknikens utveckling, problem
och utmaningar.
Vill du också skriva en I huvudet på-krönika?
Eller har du förslag på skribenter?
Hör av dig till stadsbyggnad@skt.se med
dina idéer!

Från diktator till pedagog
På mitt kontor hänger en bild på Erland. Erland Sandberg
var 1945 Skellefteå byggnadsnämnds första heltidsanställda
byggnadsinspektör. Erland sitter i lingonriset med ondulerat hår, kostymen på, slipsen knuten, pipan i munnen
och blicken fast förankrad nånstans uppe i fjärran. På den
tiden, den så kallade förritin, gjorde folk som vi byråkrater
och kommunaltekniker sa. Utan att knota. Ville vi riva en
stadsdel eller bygga en flygplats var det bara för folket att
foga sig eller maka på sig. Bereden väg för Herran! Berg,
sjunken, djup, stån opp! Kanske överdriver jag lite, men
nog händer det ute på förvaltningarna att vi längtar
tillbaka till en tid när vi hade lite mer auktoritet. När
myndigheten var myndigare. Och kanske är vi som inte
ens var födda då allra mest nostalgiska.
Ja, förritin gjorde folk som vi sa. Men det var då, nu
är det nuförtin. Den självklara auktoritet vi tidigare hade
– i kraft av att vi kunde slå folk i huvudet med våra tjocka
lagböcker – finns inte längre. Lagböckerna har blivit
tunnare, och folk tar så att säga ingen skit längre. Ingenting kommer man undan med, allting har alla åsikter om.
Ser man inte upp så startar medborgarna en insändarstorm,
ett facebookuppror eller drar igång en folkomröstning.
Eller ett mediadrev. Det har aldrig varit så svårt att vara
byråkrat som nu.
Och det är hur kul som helst! Det är spännande att få
vara med om den här omdaningen, denna resa från
diktator till pedagog. Idag finns nämligen ingen automatisk gratisrespekt. Den eventuella respekt folk har för oss
idag måste vi förtjäna. Om vi lyckas övertyga dem om vår
kompetens. Att vi har tänkt rätt, att vår idé håller. Annars

blir det inget. Storytelling är ett slitet begrepp, men det
handlar lite om det; att vi lyckas presentera och förklara
en berättelse som håller. För våra politiker, och för våra
medborgare.
Köper de inte berättelsen köper de inte förslaget. Men
nej, vi är inte försäljare. Oavsett hur det har låtit den
senaste tiden har vi inga kunder. Vi har medborgare (eller
medlemmar, som det står i kommunalagen). Oavsett vem
det är som betalar. Till skillnad från medborgaren har
kunden inte alltid rätt. Men medborgaren har alltid rätt
– att tycka och påverka. Och det gör de som bekant. Men
det är inget hot, det är en möjlighet. En möjlighet till
dialog på riktigt. För demokrati betyder fortfarande inte
att den enskilde som protesterar högst får sin vilja igenom.
Lika lite som det betyder att den som vunnit ett val alltid
får precis som den vill. Det är ett givande och ett tagande.
Vi är fortfarande en myndighet. Såklart. Och det även
om någon skulle råka begripa vad vi skriver. Tidigare författade vi våra skrivelser så att länsstyrelsen skulle begripa
vad vi menade när folk överklagade för att de inte begrep
vad vi menade. Klarspråksutbildningen är i särklass den
svåraste språkutbildning jag gått. Och antagligen den viktigaste. För jag är ju naiv nog att tro att om vi blir bättre pedagoger och lyssnar mer, kommer det vi gör att både bli bättre
och tas emot bättre. Inte av alla, och inte alltid. Men oftare.
Jag vet inte riktigt vad Erland skulle ha tyckt om den
här utvecklingen. Men jag tror att han skulle ha gillat
utmaningen. Jag gör det!
Enar Nordvik är arkitekt på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun
Foto: Carina Wallin
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Välkommen till

Gatukontorsdagar 2015
Växjö 19-21 maj
Anmälan: www.skl.se
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Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i samarbete med Växjö kommun samt Sveriges Kommuner och Landsting

Succé för gratis busstrafik
Dubbelt så många åker kollektivt sedan Avesta införde gratis
busstrafik 2012. En vinst både för miljön och folkhälsan, säger
Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande.
Enligt trafikforskarna är turtäthet, snabbhet och komfort
det som attraherar nya bussresenärer – medan priset är mindre
viktigt. Bilisterna är den grupp som är svårast att värva. Nu
har Avesta kommun motbevisat dem på bägge punkter. Det
började som ett vallöfte 2010 och 2012 inleddes försöket med
gratis busstrafik.
ÖKAT ANTAL RESOR

– Förutom att spara på miljön ville vi att fler skulle åka
buss. Vi ser det som en jämlikhetsfråga och det finns ett stort
folkhälsovärde i att kunna resa för att komma ut mer och
träffa andra och på så sätt få ett ökat socialt liv, säger Lars
Isacsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

När försöket utvärderades i somras visade det sig att resorna
har ökat med 80 procent. Samtidigt gjordes 100 000 färre
bilresor inom kommunen, vilket motsvarar 40 ton koldioxid.
Kostnaden för kommunen beräknas till fyra miljoner per år
för förlorade biljettintäkter, men framför allt för extrainsatta
bussar och en ny linje för att få plats för alla som vill åka.
– I förhållande till vinsterna är det värt de ökade kostnaderna.
Dessutom får vi ut mer av varje resa nu när fler åker. Reaktionerna från invånarna såväl som utifrån har varit mycket
positiva, säger Lars.
I augusti permanentades den avgiftsfria lokala busstrafiken.
– Vi är väldigt nöjda och glada över att på detta sätt kunna
öka servicen för våra invånare och besökare och samtidigt göra
en insats för miljön, säger Lars Isacsson.
Text: Christina Gaki, informatör Avesta kommun
Foto: Therése Asplund

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK blev en omedelbar framgång i Avesta kommun. Det finns också andra
svenska kommuner som har prövat gratis eller rejält prissänkt kollektivtrafik, samtidigt som gratis kollektivtrafik
förekommer även i andra länder.
u
u
u

Hur går resonemanget kring gratis kollektivtrafik i din kommun?
Har ni prövat eller tänker pröva gratis kollektivtrafik?
Hör av er till stadsbyggnad@skt.se och berätta!
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Mark- och exploateringsdagarna
3 och 4 november 2014
2014 års Mark- och exploateringsdagar hölls i år i Trollhättan. Deltagarantalet är fortsatt bra och i år kom strax under 400, av dessa var ett
20-tal studenter från Lunds tekniska högskola och från lantmäteriutbildningen på Högskolan Väst i Trollhättan. Tisdagen den 4 november
inleddes med besök vid Trollhättefallen. Regnet öste ned och tillsammans med 300 000 l/s som forsade genom fallen blev det en mycket
blöt inledning.
Mex-kommittén firade 40-års jubileum i år och efter att nuvarande
ordförande i mexkommittén Ulf Crichton hälsat välkommen och
redovisat var de 20 årens senaste Mex-dagar gått av stapeln berättade
”grundarna” Christoffer Sylvan och Karl-Erik Eriksson hur det gick
till när allt började.
Därefter drog programmet igång med flera intressanta föreläsningar, ingen nämnd och ingen glömd. Ett tips är att gå in på
hemsidan www.skt.se och under kurser finns dokumentationen
att ta del av.
Text: Eva Grönberg

Estlands årliga konferens
om kommunalteknik
EAME Estonian Association of Municipal Engineerings 14:e
årliga konferens om kommunaltenik ägde rum 23–24 oktober
i Pärnu, Estland. Deltagare på koferensen var cirka åttio
kommunaltjänstemän från Estland, samt nordiska gäster från
Danmark, Finland, Island och Sverige. Konferensen hade
temat kommunalteknik i en digital värld och fokuserade på
det senaste årens resultat och tog upp bra och dåliga exempel
inom verksamheten av vilka konferensbeökarna kunde lära sig.
Konferensprogrammet innehöll bland annat föredrag om
avfallshantering, gatuunderhåll, vattenförsörjning, utveckling
av Pärnu stad, cykeltur med guide, utmaningar för historiska
parker, ljussättning av sju estniska städer, digital utveckling
för kommunaltekniken med mera. Pris för bästa kommunal-
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tekniska projekt delades ut under konferensen och gick till
Viljandis nya sångfestivalscen i en av stadens parker.
Pärnu bjöd på några vackra men kalla höstdagar och som
sommarstad var det ganska avfolkat i oktober. Pärnu är beläget
i Rigabukten 11 mil söder om Tallin och är mest känd som
Estlands sommarhuvudstad. Den stora och centralt belägna
sandstranden är mycket långgrund och kantad av stora
spaanläggningar. Staden grundades år 1251 och det syns
tydliga spår av att Pärnu var en livlig Hansastad under
medeltiden.
Text: Sofi Almqvist, Styrelseledamot, enhetschef Trafik och landskap
Exploateringskontoret Stockholms stad

Hantera kommunernas dåliga rykte
Utveckla en god fackmiljö
Tänk nytt
Var synlig, sprid korrekt information
Konkurrera med lön
Traineeanställningar är bra
Var där studenterna är

Källa: Trond Kjaerstad, Beowulf & Earendel AS

Kommunalteknisk Ledarkonferens i Oslo
Mörkret kryper in under skinnet och väckarklockan ringer
alltför tidigt. Vi skriver den 13 november 2014. Norska
kommunaltekniska föreningen, NKF, har ledarkonferens
i Oslo. En representant för Svenska Kommunal-Tekniska
föreningen erbjöds att delta och på KT:s uppdrag var det
bara att fara iväg.
Även i Norge, inte bara i Sverige, har cheferna och ledare
inom kommunaltekniken svårt att skapa utrymme för sin egen
utveckling. I vart fall, om det gäller att delta på ledarskapskonferenser. Bästa förutsättningar, konferensen hålls under en dag
på ett av hotellen på Gardemoen, Oslos flygplats. Det betyder
korta ledtider och deltagarna hinner hem till nästa arbetsdag.
Torbjörn Vinje, direktör i NKF, Norsk
Kommunalteknisk Förening, startar upp
konferensen och vi får veta att nytillträdda
chefer deltar till halv konferensavgift, så
även en representant för KT, kommunal
teknisk förening i grannlandet Sverige.
Kari Myhre Hellem, verksamhetschef
för plan, bygg och geodata i Nesoddens
kommun, är dagens moderator.
Det inledande föredraget hålls av
psykolog och organisationskonsult Trond Kjaerstad.
Det här med att vara ”riktig” psykolog, sitta dag ut och dag
in i sitt mottagningsrum, nicka och säga hm, lockade honom
aldrig. Han har undervisat i många år om ledarskap och
ledarskapsrelaterade frågor, skrivit böcker och arbetar som
organisationskonsult. Frågorna kring ledarskap är riktigt
spännande, menar Trond. Han valde ett historiskt drama av
Henrik Ibsen, Kongsemnerne (skrivet 1863), som grund i
föredraget. Det utspelar sig vid tiden 1223–1240, en 4-årig
kronprins kröntes till kung, jfr kung Valdemar i Sverige, som

valdes till kung år 1250, när han var 11 år. Trond resonerar
kring många saker i sammanhanget, bland annat hur ledarskapet fungerade, med formella och informella ledare. Folk
vill också gärna ha en ledare att korsfästa, om det går på tok.
Mathias Espeland, 24 år ung tekniker, tar sig an kommunernas rekryteringsproblem. Mathias är student vid Norwegian
University of Life Sciences, NMBU, och ordförande i studentföreningen AquariÅs, som har en rad sponsorer bland välkända
konsultföretag. Mathias ger flera tips för att kommunerna ska
vara lyckosamma i rekrytering av unga bland annat:
Hantera kommunernas dåliga rykte, Utveckla en god fack
miljö, Tänk nytt, Var synlig, sprid korrekt information, Konkurrera
med lön, Traineeanställningar är bra och Var där studenterna är.
Medarbetarskap är ett lika aktuellt begrepp i Norge, som i
Sverige. Kärnan i medarbetarskapet är den inre motivationen.
Många aktuella ämnen behandlades under dagen och föredrag
med rubriker som Att leda i offentlig sektor och Hur ser
kommunalteknisk sektor ut om 10 år var också med.
En trivsam och givande konferensdag, som innehöll
många intressanta vinklingar på viktiga frågor.Vi har mycket
gemensamt med vårt grannland i väster, inte minst när det
gäller kommunaltekniken. Ledarskapsinspiration behöver vi
alla för att leda sig själv och andra. Visst kan en gemensam
konferens vara en framtida möjlighet.
Titta gärna på presentationerna från konferensen, som finns
på http://www.kommunalteknikk.no, Flik: Kurs og konferanser/Foredrag:Kommunaltekniska lederkonferense 2014: Våg å
ledeskap endring.
Text och foto/ Inger Sundström, ledamot i KT:s chefskommitté och
internationell samordnare
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NOTISER

ARNE RANSGÅRD
HAR LÄMNAT OSS

vice ordförande, styrelsens sekreterare, medlemssekreteArne Ransgård, fd stadsingenjör i Göteborg och mångrare och utbildningsledare samtliga under 1990- och
årig KT–medlem har den 13 december 2014 hastigt avlidit
2000-talen. I dessa olika uppdrag kom han mycket nära
i en ålder av 80 år.
medlemmarna och med sitt positiva och hjälpsamma sätt
Hans närmast anhöriga är hustrun Birgitta och
och med sitt stora engagemang och sin målmedvetenhet
sönerna Mats och Jonas med familjer.
inför uppgifterna blev han något av ”KT:s ansikte utåt”.
I samband med Arnes 80-årsdag fanns en hyllningsDet var därför han mycket välförtjänt erhöll KT:s förartikel i Stadsbyggnad nummer 3/2014.
nämsta utmärkelse, för särskilt värdefulla insatser, i form
Här följer några personliga minnesord och fakta
av ”Stadsbyggnadsmedaljen” som jag, i min roll som
som ger en fylligare bild av Arne, hans person och
dåvarande ordförande, hade nöjet att överlämna till Arne
hans gärning.
år 2000. I samband med att han lämnade sina uppdrag
Arne var född i Tomelilla i sydöstra Skåne där han
år 2012 utsågs han till föreningens hedersledamot.
påbörjade sin utbildning som via Ystads Läroverk
Alla som kom i kontakt
avslutades med en civil”Alla som kom i kontakt med Arne berördes av hans med Arne berördes av hans
ingenjörsexamen vid
positiva personlighet och hans sällskaplighet.”
positiva personlighet och
Chalmers Tekniska Höghans sällskaplighet. Han
skola 1958.
hade säkert dessa egenskaper med sig från barndomen och
Han anställdes därefter på Stadsbyggnadskontorets
behöll dem genom hela livet. Inte minst hans ”kulturelmätningsavdelning i Göteborg där han efter olika
la” intresse i form av musikaliteten från ungbefattningar som byråingenjör och byråchef blev stadsdomens orkester- musiker och Chalmers studentikosa
ingenjör 1978, en befattning som han innehade fram till
utbud, sången med mera till de underfundiga limerickpensioneringen 1991.
arna, allt detta bjöd han frikostigt på med ett glatt
Arne var starkt drivande av utvecklingen inom sitt
humör i umgänget.
yrke och av den teknik som användes. Bland annat var
Arne var fysiskt aktiv och motionerade regelbundet
han lärare i geodesi på Chalmers i ett 30-tal år och i
bland annat med tennis och golf, vilket förstärkte hans
samarbete med sina stadsingenjörskollegor i Stockholm
utstrålning som spänstig och livfull personlighet.
och Malmö var han under 70-talet starkt engagerad i att
Arnes personlighet, hans goda yrkeskompetens och
utveckla mätningstekniken bland annat genom datorstöd
goda ”sociala förmåga” och energi, betydde mycket för
och rationella ritmaskiner.
KT:s ambitioner och fortsatta utveckling samt för den
Arne blev medlem i KT år 1965 och hade således 50
kamratliga gemenskapen inom föreningen.
års engagemang i föreningen. Arnes stora intresse och
För alla oss som haft förmånen till ett nära samarbete
engagemang både som yrkesman och som medlem
och mångårig vänskap med Arne, kommer vi att minnas
innebar många olika uppdrag inom KT. Han hade ett
honom med djup och varm tacksamhet. Vi delar
flertal uppdrag både i roller som styrelsemedlem och som
saknaden med familjen.
funktionär. Bland uppdragen bör framhållas styrelsens
Leif Josefson, fd ordförande
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KALENDARIUM
TEMA MARKPOLICY & LAGÄNDRINGAR

FÖRENINGSKALENDARIUM
VAD

DATUM

PLATS

POSITION 2015

17–19 mars

Stockholmsmässan i Älvsjö – stort samarrangemang mellan KT,
Samhällsbyggarna, Kartografiska sällskapet, SKMF och ULI

APWA Nordamerikansk snökonferens

12–15 april

Grand Rapids, Michigan, USA

Styrelsemöte

17 april

Telefonmöte

Isländska SATS kongress

7–8 maj

Olafsvik, Island

Gatukontorsdagarna

19–21 maj

Växjö

Lantmäteridagarna

20–21 maj

Göteborg

Styrelsemöte

26–27 maj

Norrköping

IFME Världskongress

7–11 juni

Rotorua Energy Events Centre Rotorua Gardens Rotorua Nya Zeeland

NKS-möte

21–22 juni

Åbo, Finland

Styrelsemöte

8 september

Stockholm

KT årskongress
Danska KTC kongress
Mex-dagarna
Kommunala Lantmäteridagarna
IFME höstmöte

8–9 september
22–23 oktober
10–11 november
18–19 november
2–5 december

Stockholm
Kode, utanför Köpenhamn
Norrköping
Stockholm
Nyborg, Danmark

TIDNINGSKALENDARIUM
Stadsbyggnad nr 2

Manusstopp redaktion 5/3 2015
Utgivningsdag 17/4 2015

Tema: Utemiljö, belysning, grönytor m.m.

Stadsbyggnad nr 3

Manusstopp redaktion 20/4 2015
Utgivningsdag 29/5 2015

Kongressnr: Stockholm
Tema: Stadsutveckling

Stadsbyggnad nr 4

Manusstopp redaktion 18/6 2015
Utgivningsdag 28/8 2015

Tema: Hållbara städer och energi

Stadsbyggnad nr 5

Manusstopp redaktion 11/9 2015
Utgivningsdag 20/10 2015

Tema: Återbruk

Stadsbyggnad nr 6

Manusstopp redaktion 23/10 2015
Utgivningsdag 10/12 2015

Tema: Klimat och vatten

Stadsbyggnad nr 1 2016

Manusstopp redaktion 8/1 2016

4 | 2014

5 | 2014

6 | 2014

Svenska KommunalTekniska Föreningen

Svenska KommunalTekniska Föreningen

Svenska KommunalTekniska Föreningen

Du känner väl till
vår hemsida?
www.stadsbyggnad.org
Där hittar du mängder
av artiklar från tidigare
nummer.
Vi finns också på Facebook!

TEMA HÅLLBARA STÄDER:
◗ Älvstaden växer fram
◗ Göteborg klimatrustar
◗ En vässad medborgardialog
◗ Urban grönska på riktigt

Kraftverket blev badhus
Tema: ÅTERBRUK
◗ Skellefteå återvinner asfalt
◗ Framtidens avfallshantering
◗ Höghastighetståg skapar 12-miljonersstad
◗ Allt fler åtgärdsvalsstudier
MB

STADSBYGGNAD 6 · 2014

Östersjön
måste räddas
Tema: KLIMAT & VATTEN
◗ Nya slussen ska klimatsäkra Mälardalen
◗ Kanada satsar på klimatanpassad infrastruktur
◗ Ny vattenreningsteknik hanterar ökade krav
STADSBYGGNAD 6 · 2014
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Returadress
Södermälarstrand 1-11
118 20 Stockholm

Kongress och fackmässa
17–19 mars i Stockholm
Den 17–19 mars öppnas dörrarna till
landets största kongress och mässa
inom geografisk informationsteknik
och IT-stöd för ökad samhällsnytta.
Nu finns det fullständiga programmet
på webbplatsen. Säkra din plats på
kongressen – gå in och anmäl dig idag!
Missa inte dessa huvudtalare!

Läs mer på position2015.se

Ed Parsons

Ulrika Francke

Mehmet Kaplan

Caroline Ottoson

Geospatial
Technologist,
Google

vd, Tyréns

Bostads-,
stadsutvecklingsoch it-minister

stf generaldirektör,
Trafikverket

Vi ses på Stockholmsmässan!
Hälsar föreningarna som arrangerar Position 2015

