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Sveriges Stadsbyggare 2017
18–19 september i Göteborg
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Kommunal Teknik

Tema: Innovativt stadsbyggande
Konferens om innovativt stadsbyggande anordnas i samband med
Föreningen Sveriges Stadsbyggares (f.d. Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningens) 115:e årskongress. 18–19 september 2017.
Chalmers Konferens & Restauranger, Lindholmen i Göteborg.
Program och anmälan på www.sverigesstadsbyggare.se

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Foton: Dagvattengruppen, Sweco • Växjö kommun

Torsdag den 5 okt 2017, kl 9.30–16.00, Sheraton, Stockholm

Tillsammans kan vi
klimatsäkra samhället!

Hållbar dagvattenhantering i praktiken

Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Därför bjuder
Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten in till ett seminarium om hur vi gemensamt ska anta
den utmaning som skyfall innebär.

Syfte: Öka kunskapen om hur hållbar dagvattenhantering kan klimatsäkra samhället. Seminariet tar upp vilka former av
samverkan och tekniska lösningar som behövs för att skapa en hållbar dagvattenhantering såväl vid nyexploatering som
i befintlig bebyggelse. Vi vill visa hur skyfallssäkring skapar en tryggare och vackrare stad.
Målgrupp: Stadsbyggare (kommunala tjänstemän inom expolatering, plan, gata, trafik, park, VA) men också politiker,
tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, byggentreprenörer, fastighetsbolag, lärare och forskare.
Reservera den 5 oktober redan nu. Program och anmälan finns på föreningarnas hemsidor.
Kontakta era kolleger på andra förvaltningar och planera för ett gemensamt deltagande!

Välkomna!

Telefon: 08-20 19 85.
www.sverigesstadsbyggare.se

Telefon: 08-522 785 00.
www.svenskforsakring.se

Telefon: 08-506 002 00.
www.svensktvatten.se
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L EDA R E

Hur skapar vi det ”bohållbara”
samhället?
Just nu bygger vi i Mölndal och i Sverige fler
bostäder än på många år. Vi har också planer på
att fortsätta bygga framåt för att möta det stora
uppdämda behovet av bostäder. Staten trycker
också på bland annat genom Sverigeförhandlingen
för att skapa en ökad aktivitet i kommunerna för fler
lägenheter. Många projekt är så kallade förtätningar
som skapar intressanta lägenheter och miljöer med
bra möjlighet till service, god kollektivtrafik och
stadspuls. Min fundering är dock om det vi bygger
idag trots alla goda intentioner verkligen är hållbart
ur alla perspektiv – ekonomiskt, socialt och ekologiskt? Är det ett bostadsbyggande som svarar upp
mot behovet?
Mina funderingar bygger på ett antal fakta.
Andelen hyresrätter i bostadsbeståndet i Sverige
minskar. Kostnaden för en ny bostadsrätt har ökat
dramatiskt de senaste 10 åren. Det är inte ovanligt
med insatser på 3,5 – 5,5 miljoner kronor (eller mer)
för en nyproducerad bostadsrätt i ett normalt
storstadsområde, därtill kommer en månadsavgift.
Med nuvarande låneregler behöver ett hushåll ha en
årsinkomst på snart minst 1 miljon kronor per år för
att kunna låna (4,5 x bruttoinkomsten) samt en
hyfsad egen insats. Man brukar då säga att det är
flyttkedjorna som frigör billigare lägenheter. Detta
resonemang stämmer ju i ett inledningsskede då det
just nu finns tillräckligt många som har både råd och
viljan att flytta in i dessa nya lägenheter, ofta de som
tidigare gjort bostadskarriär och samlat ett kapital
genom den exceptionella prisutvecklingen på
bostäder de sista 10–20 åren. Men kommer det att

finnas en så stor del av befolkningen som både
vill och har råd med dessa lägenheter under de
kommande 10 åren om vi bygger minst lika många
varje år (vilket behövs). De som inte gjort bostadskarriär kan om de har tur få en äldre hyresrätt av
den minskande andelen hyresrätter. Har du en bra
inkomst dessutom så kanske du efter lång väntan
kan få en ny hyresrätt där hyran ofta är en bit över
10 000 kronor i månaden även för en ganska liten
lägenhet.
Jag är övertygad om att vi måste tänka nytt för
att dämpa kostnadsutvecklingen, skapa ett boende
som innebär integration istället för segregation,
bättre miljöer med nya effektivare transportsystem
och spännande mötesplatser för ökad mångfald.
Vi behöver också en bostadspolitik som gör insteget
på bostadsmarknaden mindre. 1991 lade staten
44 miljarder i dagens penningvärde på bostadspolitiken och 2017 fanns 6,5 miljarder i budget. Vilka
planer har staten?
Jag ser fram emot att under Föreningen Sveriges
Stadsbyggares kongress 18–19 september få många
goda idéer till innovativt stadsbyggande. Vi behöver
verkligen tänka nytt och ta vara på ny teknik. Det blir
också intressant att höra bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson berätta vad regeringen har
för plan för en aktiv långsiktigt hållbar bostadspolitik.
Hur skapar vi det ”bohållbara” samhället? Ett samhälle med efterfrågan och utbud av bra bostäder i
balans och ett samhälle för alla.
Göran Werner, styrelseledamot i Föreningen Sveriges
Stadsbyggare, teknisk chef, Mölndals stad

N YA M ED L E M M A R
Frida
Tobias
David
Isa
Angelika
Svante

Aspnäs
Thorsson
Forslund
Pettersson
Eriksson
Nilsson

WSP
WSP
SUNDSVALL KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN

Chatrine
Jesper
Joakim
Anna
Johan
Anna-Karin

Karlsson
Nordberg
Kyrås
Svensson
Nordström
Ogén

UDDEVALLA KOMMUN
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN I VÄNERSBORG
BODENS KOMMUN
LINKÖPING KOMMUN
SUNDSVALL KOMMUN
SUNDSVALL KOMMUN

Mikael
Hans
Per-Åke
Pelle
Eric
Maryam

Argus
Gyllow
Jureskog
Mikaelsson
Båve
Zeitooni

TRANÅS KOMMUN
HUDVIKSVALL KOMMUN
METRIA AB
KNIVSTA KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Välkommen till

2017 års Chefsforum
Tema samspel inom stadsbyggnad mellan chefer/ledare
och nämnds/styrelseordföranden i kommuner.
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

12–13 oktober i Västerås
Lunch till lunch med möjlighet till förlängd dag 2
Alldeles nya Steam Hotel i det 100-åriga ångkraftverket i Västerås
Samspelet mellan chefstjänstemän och politik måste fungera, för att
kommunen ska utvecklas och för att kommunen ska kunna ta ansvar för
sitt uppdrag som stadsbyggare.
Detta är viktigare än någonsin i en tid, då det är så stort fokus på stadsbyggnadsfrågor. Dessutom är det valår i Sverige nästa år med allt vad det kan innebära.
• Avstamp i verkligheten och tid för samtal/reflektioner – dag 1
• Framtidsspaning och workshop – dag 2
• Stadsbyggnad i Västerås – förlängd dag 2
Program och anmälan på www.sverigesstadsbyggare.se

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Välkommen till

Mex-dagarna i Falun
6–8 november 2017
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Konferensen kommer att hållas den 6-8 november i Falun.
Dagarna kommer att innehålla föredrag om flera aktuella och
intressanta frågor inom Mex, med ett extra fokus på samverkan.
Dessutom får du tillfälle att besöka Falu Gruvas mäktiga salar och
ta del av guidade turer i staden, mingel och middag.
Inbjudan med färdigt program samt information om hur du
anmäler dig kommer under hösten.
Boka dagarna i era kalendrar!

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare
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Göteborg vill fira
400 år med linbana
över älven
År 2021 fyller Göteborg 400 år. Visionen inför jubileet är att staden ska vara
”internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ,
öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet”.
Vad passar då bättre än att ta Sveriges första linbana för kollektivtrafik i bruk!

Göteborgs stad planerar för Sveriges första linbana för kollektivtrafik.

Göteborgs 300-årsjubileum firades med en påkostad världsutställning, då klassiska anläggningar som Konstmuseet, Svenska
Mässan och Botaniska trädgården byggdes. Andra satsningar
blev mer kortlivade, men en av dem lever i högsta grad kvar
i göteborgarnas kollektiva minne: Linbanan, som gick från
utställningsområdet på Götaplatsen ner till den likaledes
nybyggda nöjesparken Liseberg.
När Göteborgs stad för några år sedan bjöd in till medborgardialog för att samla in goda idéer inför 400-årsjubileet dök
tankarna på en linbana upp igen. I några förslag som en vinkning till världsutställningen ett sekel tidigare, i andra som en
mer seriös lösning på stadens kollektivtrafikbekymmer.
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Linbanor finns i många städer i världen. Ibland främst som
turistattraktioner, som i London, Barcelona, Köln, Lissabon,
Rio de Janeiro och Singapore.
I andra städer är linbanor viktiga delar av transportsystemet.
De är säkra och effektiva lösningar i Alperna och i tätbyggda
storstäder som La Paz i Bolivia och Medellin i Colombia, där
de används som tung kollektivtrafik med ett fantastiskt
resultat. Linbanor är också kostnadseffektiva och smidiga
tvärförbindelser i städer som växer på båda sidor om stora
vattendrag och behöver knytas ihop – som över floden Yangtze
i Chongqing i Kina, över floden Volga mellan Nizhny
Novgorod och Bor i Ryssland, över East River i New York –

TEMA HÅLLBARA KOMMUNER

och om allt går enligt planerna snart även över Göta älv
i Göteborg.
BILLIGT OCH NÄSTAN LJUDLÖST

Lokaltrafiken i Göteborg har i dag få tvärförbindelser:
Tingstadstunneln, Angeredsbron, Älvsborgsbron samt Göta
älv-bron, som ska ersättas med Hisingsbron i ett pågående
byggprojekt. Dessutom trafikeras älven av färjetrafiken
Älvsnabben, som närmast kan liknas vid flytande bussar.
Det är inte bara älven som försvårar en utbyggnad av
kollektivtrafiken i Göteborg. Topografin är utmanande och
i staden finns flera naturskyddsområden. Många göteborgare

tvingas i dag åka in till centrum för att byta linje på väg till
skola och arbete, med långa restider som följd. En linbana kan
passera över allt, den kan avlasta centrala knutpunkter och
skapa nya tvärlänkar för kollektivtrafiken.
En linbana är miljövänlig, energieffektiv, nästan ljudlös och
den är betydligt billigare att bygga jämfört med en bro eller
tunnel. Dessutom är det tre gånger säkrare att åka med en
modern urban linbana än med spårvagn/buss och 50 gånger
säkrare än med bil i stadstrafik.
Linbanan hamnade snabbt högt upp i prioriteringsordningen
hos Göteborgs stad trafikkontoret. Idén har prövats i flera
förstudier under de senaste åren, och alla har kommit fram till
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FAKTA: LINBANA I GÖTEBORG
Linbanan ska sträcka sig cirka 3 000
meter, från Järntorget i centrala Göteborg, över älven till Wieselgrensplatsen
på Hisingen via två mellanstationer vid
Lindholmen och Västra Ramberget.
Tornen beräknas bli cirka 70–120 meter
höga. För bästa möjliga vindtålighet ska
linbanan byggas med tre kablar, så att
den är funktionsduglig även vid mycket
stark vind. Över älven beräknas gondolerna gå 50–70 meter upp i luften och
kommer inte att störa båttrafiken.
Linbanan planeras få en turtäthet om en
gondol var 45:e sekund och ha en marschfart på 20–25 kilometer i timmen. Var och
en av de 36 gondolerna ger plats för
ungefär 25 passagerare, vilket ger en
kapacitet på cirka 2 000 resenärer per
riktning och timma. Det är fullt jämförbart med en spårvägslinje. Den tekniska
livslängden beräknas till 30–50 år.
Investeringskostnaden bedöms bli 1,1
miljard kronor, drift- och underhållskostnaden 30–50 miljoner kronor per år.
Resenärernas säkerhet är viktig. Stationerna kommer att vara bemannade och
i och med turtätheten kan man i princip
välja sitt resesällskap. Det kommer
dessutom att vara kameraövervakning
i varje gondol.

att den vore ett effektivt komplement i Göteborgs kollektivtrafik.
I november 2016 röstade nästan 90 procent av kommunfullmäktige för att projektet skulle gå vidare med en genomförandestudie. I den ska det säkerställas att projektet går att genomföra
ekonomiskt, tekniskt, juridiskt och organisatoriskt.
Genomförandestudien väntas vara klar vid årsskiftet
2018/2019. Investeringsbeslutet kan komma i början av 2019.
För att vara beredda vid ett positivt beslut pågår nu även ett
upphandlingsförfarande.
Parallellt med genomförandestudien pågår även en arkitekttävling som ska bidra med förslag till hur bland annat tornen
och stationshusen ska se ut. Detaljplanearbetet fortsätter också
– fyra detaljplaner ska upprättas för platser som kommer att
påverkas av linbanan. Totalt påverkas 28 befintliga detaljplaner.
FYRA NYA ÄLVFÖRBINDELSER

Under försommaren 2017 presenterades Sverigeförhandlingens
storstadssatsning för Göteborg. Staten lägger en grundplåt på
270 miljoner kronor till byggandet av linbanan, vilket utgör
ungefär en fjärdedel av den bedömda investeringskostnaden.
Dessutom ger staten löften om medfinansiering av ytterligare
en älvförbindelse för kollektivtrafiken. 2035 finns därmed fyra
nya länkar över Göta älv: Hisingsbron och Marieholmsförbindelsen, som ingår i Västsvenska Paketet, samt linbanan och
Lindholmsförbindelsen, som ingår i Sverigeförhandlingen.
Sammantaget innebär detta en radikal förbättring av tillgäng-
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ligheten mellan fastlandssidan och Hisingssidan i Göteborg.
Under hela projekttiden har medborgardialog varit prioriterat.
I nuvarande fas skapas fyra referensgrupper, en för varje
station, med representanter från boende, näringsidkare med
flera. I referensgrupperna kan man snabbt få igång samtal, få
ut information och samla in förslag samt eventuell kritik eller
oro. Metoden har framgångsrikt använts bland annat i
samband med bygget av Malmös Citytunnel.
Och trots att det definitiva beslutet om en första linbanesträckning – den lila linjen – alltså ännu ligger ett par år fram
i tiden växer de högtflygande planerna i Göteborg. På trafikkontoret finns redan skisser på ytterligare två sträckningar: Den
gula linjen, som skulle binda ihop några av Göteborgs norra
förorter, och den bruna linjen, som skulle gå från Svingeln via
det nya stadsområdet Gullbergsvass och vidare över älven till
Brunnsbo, där linbanan möter framtida stationer för både
spårvagn och tåg.
Om linbanan blir verklighet blir den det första nya trafikslaget i svensk kollektivtrafik sedan 1933. Göteborgs stad
trafikkontoret hoppas att byggnationen kan starta i början av
2020. Lagom till 400-årsjubileet 2021 ska de första gondolerna
sväva över älven, för när arbetet väl kommer igång kan det gå
fort: i London dröjde det bara två år från klartecken till det att
linbanan över Themsen togs i bruk.
Text: Per Bergström Jonsson, Göteborgs Stad trafikkontoret,
Huvudprojektledare stomlinbana. Foto: Göteborgs stad

TEMA HÅLLBARA
HÅLLBARA KOMMUNER
KOMMUNER
TEMA

I HUVUDET PÅ ...

Det började
med Globen
Jag ville bli byggare.
Mor och far byggde en sommarstuga tidigt i mitt liv.
Jag fick inte vara med varje dag den sommaren, men
kommer ändå ihåg grävandet, gjutandet, spikandet och
alla raster med prat om väder och hur lång tid saker skulle
ta. Det var spännande att följa bygget även om jag inte
förstod hur allt hängde ihop, och när allt blev klart
kändes det lite speciellt och som att jag hade varit en del
av bygget. Stugan står fortfarande kvar.
Byggandet fortsatte några år senare i min tidiga
skolålder, nu med en rejäl villa till familjen innehållande
både källare, garage och alla förmånliga lån som fanns på
den tiden. Villan står fortfarande kvar.
Någon gång i åttonde klass, med SYO-konsulent och
en dos av olika inriktningar livet kan ta, fastnade ordet
civilingenjör hos mig. Treårig natur verkade vara kortaste
vägen och när de tre åren passerat startade den härliga
högskoletiden på Sektionen för Väg- och Vattenbyggnadskonst på KTH.
Efter det: En nykläckt civilingenjör med världen
framför sig!
Sen kom Globen. En konstig känsla när man först
tittade på ritningarna i ritningsrummet i byggbodarna
senhösten 1986 för att sedan titta ut i verkligheten; ett
stort grusat hål i marken skulle förvandlas till världens
största sfäriska byggnad där ishockey-VM skulle spelas
två och ett halvt år senare. Ett fantastiskt bygge som
följdes av hela Sverige och där man till och med fick åka
krankorg med kungen upp till toppen. Globen står
fortfarande kvar.
Nu började det ta sig, utlandstjänstgöring i Sovjetunionen
i tre år, bygga första femstjärniga hotellet i landet under
en spännande tid 1989-1992 med viss turbulens i världen
och bland annat murens fall. Hotellet står fortfarande kvar.
Tillbaka i Stockholm och flera intressanta projekt
såsom Hästsportens Hus på Solvalla, Nordeas kontor vid
Kungsträdgården, Eriksdalsbadet och så klart den
spännande Arlandabanan. De finns alla kvar.
Efter åren i ett privat entreprenörföretag lockade
kommunaltekniken. Först Fastighetschef ett par år,

därefter Teknisk chef i tio år samt Biträdande kommundirektör under åtta år med ansvar främst inom tillväxt
och exploatering, miljö, klimat, bygg och kommunalteknik.
Nu var det inte längre enskilda byggprojekt, nu var det
samhällsbygge. Arbeta med helhet, samband, tillväxttakt,
strategi och politiska mål. Bygga nätverk, säkra kompetens- och ledarskapsförsörjning. Klarar vi tillväxten,
ligger vi i fas med infrastrukturen, vård, skola och
omsorg, finns möjlighet för företag att etablera sig och
växa, finns det bostäder och saker att göra på fritiden?
I min nuvarande roll som Miljö- och stadsbyggnadschef
är det fortfarande stads- och samhällsbygget som gäller.
Samma frågeställningar i en allt högre takt och med ett
aldrig sinande behov. Komplex lagstiftning att navigera
inom, långa planprocesser och överklaganden, byggkostnadsökningar och utmaningar inom kompetensförsörjning. En knepig ekvation med många möjliga lösningar.
Vad är det då som lockar och gör stadsbyggnad så roligt
och intressant att jobba med som får oss att söka oss hit
och stanna kvar i våra olika roller? Att bygga och förvalta
samhället?
Ja, för mig är det bara att snegla lite i backspegeln över
vad jag varit med om. Spännande projekt, härligt
kamratskap, roliga men tuffa utmaningar, insikt i hur
demokrati och samhälle fungerar och utvecklas. Nätverkandet och alla möten genom åren med kollegor nationellt
och inte minst internationellt. Deltagande och engagemang i branschföreningar och konferenser.
Men kanske framförallt känslan av att åstadkomma något
varaktigt, visserligen föränderligt men ändå bestående.
Byggnaden finns där, gatan, förskolan, järnvägen, bostadsområdet, kontorshuset och torget, och det är jag som varit
med och bidragit med min lilla del i skapandet.
Vi stadsbyggare behövs och det behövs fler av oss
i samhällsbygget.
Har Ni inte varit och kollat på länge så jovisst,
Globen står fortfarande kvar!
Tommie Eriksson, vice ordf i internationella kommittén
Föreningen Sveriges stadsbyggare
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Mölndal
mot en
hållbar
framtid
Mölndal ligger direkt söder om
Göteborg och har i dagarna
passerat 65 000 invånare-strecket.
Kommunen har sin bebyggelse
koncentrerat till den norra delen
som gör att kommunen ”flyter
ihop” med Göteborgs södra delar.
Kommunikationerna är mycket
goda. Längre söderut, längs E6 och
Västkustbanan, finns samhällena
Kållered och Lindome med en
lokal service. Här finns också kommunens största handelsområde
som bland annat innehåller Ikea.
I sydost hittar vi ren landsbygd.

Mölndal växer så det knakar.

Kommunen liknar i många avseenden många andra storstadsnära kommuner. Men kommunen intar en unik position med
många större företagsetableringar. Kommunen har därför en
positiv nettoinpendling, det vill säga en större dagbefolkning
än nattbefolkning. Ska man hitta en jämförbar kommun så
ligger Solna väl till.
Kommunen har legat mitt i skottgluggen de senaste åren vad
gäller utmaningar som flyktingmottagande och bostadsbrist
men har inte duckat. Hur har vi då tänkt och gjort för att
hantera utmaningarna? Jag tror inte att Mölndal sitter inne
med facit för hållbar tillväxt men några saker har vi lärt oss
som jag tror kan vara giltiga även för andra.
Hösten 2013 antog kommunfullmäktige en Vision 2022.
Visionen var utfallet av ett brett arbete som engagerade såväl
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politiker och tjänstemän som grannar och medborgare. Resultatet blev ett rättesnöre, något att hålla fast vid, för hela
kommunen inklusive de kommunala bolagen. Det har sedan
varit till stor nytta vid framtagande av mål, verksamhetsplaner
och budgetar. Det hänger ihop.
Såsom många andra kommunala visioner kom vår Vision
2022 att innehålla mycket samhällsbyggnad. Det är inte så
konstigt då utvecklingen av den fysiska miljön lägger grunden
till hur, var och när kommunen ska utvecklas. Ur visionen
mejslade vi fram mål om innerstadens utveckling (om den har
jag skrivit i Stadsbyggnad nr 3 2014), och bostadsutvecklingen
i stort och även trygghet i det offentliga rummet. Några av
målen som har störst betydelse när stadens framtid diskuteras är
1. Tillväxttakten. Kommunen har historiskt legat på cirka

TEMA HÅLLBARA KOMMUNER

Bygge pågår i centrala Mölndal.

0,75 procents befolkningstillväxt. Nu pekar politiken på 1,5 procent
som en önskad nivå. Skälen är flera. Bland annat vill Mölndal ta sitt
ansvar för att åtgärda bristen på bostäder i vår storstadsregion. Vi vill
även verka för en demografisk sammansättning i kommunen som är
hållbar, det vill säga. ett stabilt skatteunderlag. Här har vi redan
kunnat mäta en tydlig effekt. Antalet färdigställda bostäder har ökat
kraftigt de senaste åren och prognosen de närmaste tio åren ser god
ut. Det vi ser nu i spåren av den ökade byggtakten är att det är svårt
att hålla en jämn takt så att följdinvesteringar i skolor med mera kan
göras på ett klokt sätt.
2. Var vi bygger. Målet säger att vi ska förtäta, det vill säga bygga
där det redan finns en fungerande infrastruktur. Indikatorn är att 90
procent av alla bygglovgivna bostäder ska ligga inom 400 meter från
hållplats (spårbundet eller buss) med kvartstrafik i högtrafik. Vi har
klarat det målet i allt väsentligt. Det är dock ett mål vars konsekvenser
diskuteras livligt i den politiska församlingen. Vi har, med hänvisning
till målet, sagt nej till flera bostadsprojekt på landsbygden vilket har
ifrågasatts. På grund av detta kommer vi i den kommande, nya,
översiktsplanen (ÖP) att ta fram en strategi för utomplansbyggande
som förhoppningsvis ska ge det trubbiga målet fler nyanser.
3. Vad vi bygger. Målet är en bebyggelse som ska stötta en socialt
hållbar tillväxt. Detta är väl den viktigaste nöten att knäcka för hela
planeringssverige. Mölndal är inget undantag. Målet är att skapa en
bebyggelseutveckling som gynnar integration och motverkar segregation. Här har vi indikatorer som handlar om att skapa en bebyggelse
med blandade upplåtelseformer, storlek på bostäder och pris.
Kommunen har störst chans att påverka detta när vi äger marken
från början, vilket långt ifrån alltid är fallet. Arbetet är långsiktigt
och målets mätbarhet är svår. Icke desto mindre är målet kanske det
viktigaste vi jobbar emot.
SAMARBETE

Ett prestigelöst samarbete har vi funnit vara en nyckel. Med
prestigelöst menar vi inte undfallenhet, snarare en förmåga att lyssna
in alla behov. Vi vill se en planprocess som en ”konstruktiv förhandling”. En metod för att strukturera denna konstruktiva förhandling
kallar vi ”Förprövning av detaljplan”. Metoden går ut på att alla
planförfrågningar passerar en förprövningsgrupp som gör en
konsekvent och tydlig bedömning av inkommen förfrågan. Med
i gruppen sitter personer med strategisk kunskap från flera förvaltningar som tidigt kan stämma av hur förslaget stöttar de mål vi
jobbar emot. Här finns även med personer med kunskap om stadens

behov av skollokaler med mera. Metoden har inneburit att kommunen
på ett mer enhetligt sätt kan kommunicera med investerare, byggherrar med flera.
LEDARSKAP

Stadsbyggnadsförvaltningen har lagt mycket kraft på att utveckla
ledarskapet i organisationen. Vi tror att det är av en helt avgörande
betydelse att främst första linjens chefer fungerar på ett professionellt
och modernt sätt. Det kan ibland vara svårt att sätta av den tid som
behövs när alla hjulen snurrar för fullt, men det måste prioriteras.
FLYKTINGKRISEN

Hösten 2015 var kaotisk, inte bara i Mölndal. Stadens resurser sattes
på extrema prov och man kan ifrågasätta om ”vi klarade det”.
Människor fick inkvarteras i gymnastikhallar och föreningslokaler.
Vår organisation var helt enkelt inte riggad för uppdraget.
Nu är situationen en annan. Mölndal har, i likhet med alla andra
kommuner, fått sig tilldelat ett antal människor som ska bli kommunmedborgare som alla andra. Här fick vi lite mer betänketid och
chans att planera. Vi insåg snabbt att vi var tvungna att jobba på
flera fronter. Vi behövde få igång ett samarbete med de aktörer som
äger eller planerar att äga bostäder i kommunen. Vi insåg även att
det var viktigt att sätta in vårt egna allmännyttiga bostadsbolag i
arbetet men också att undersöka möjligheterna att ordna mer
temporära boenden för att klara den akuta krisen.
De privata bostadsbyggarna/ägarna bjöd vi tidigt in på en frukost
och förklarade läget – ”Vi behöver er hjälp”. Flera klev fram och
förklarade sig villiga att bidra. Det blev en del lägenheter i det
befintliga, permanenta, beståndet som kommunen kunde förmedla
men även initiativ där en aktör tog på sig att själv bygga och
tillhandahålla bostäder av mer tillfällig karaktär.
Störst hjälp har vi dock haft av vårt egna bostadsbolag, MBAB.
Vi har lyckats placera flera av våra nyanlända medborgare i det
permanenta beståndet vilket är det långsiktiga målet för att gynna
en integration. MBAB har även varit behjälpliga med att ordna mer
temporära bostäder. Vad gäller de temporära bostäderna har vi klarat
att bygga dem utan alltför mycket protester från närboende. Nyckeln
här har varit en väl genomtänkt kommunikation.
Om Mölndal är på väg mot en hållbar tillväxt vet jag inte, men jag
kan lova att vi jobbar på det!
Text och foto: Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad
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Stad i ljus – hur vill
vi uppleva staden när
det är mörkt?
En plats för lek och aktiviteter i anslutning bostäder som nattetid kan dimras ner.

Det finns idag ett stort behov av fler bostäder och förtätningen av våra städer är ett faktum. Många av de
nya bostadsområden som byggs och planeras består av höga och täta kvarter för att få in så mycket
kontors- och lägenhetsyta som möjligt på de attraktiva och därmed dyra tomterna med centrala lägen.
Detaljplanerna beskriver hur de nya områdena ska vara
klimatsmarta, trygga och hållbara i vardagen där biltrafiken
prioriteras bort till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik. Visualiseringarna visar glada människor som flanerar i
solskenet en vacker sommardag. Ljust och inbjudande, men låt
oss inte glömma att planera även för höst- och vintermånaderna.
De solstudier som redovisas beskriver ofta bara höst- och
vårdagjämning som ”worst case scenario”, men mellan dessa
datum finns sex månader då solen står ännu lägre. Det är då vi
har som störst behov av det lilla dagsljus som finns. Samtidigt
är det under vinterhalvåret när solen står lågt som risken för
störande bländning är som störst, en nöt som inte alltid är så
lätt att knäcka. En solig vårvinterdag ser man på många platser
människor som lapar sol med ansiktena vända uppåt, sådana
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platser måste finnas på bostadgårdar och i de offentliga
rummen även i de nya bostadskvarteren.
HÅLLBARA OCH KLIMATSMARTA STADSDELAR

Att bygga hållbart innebär att ta hänsyn till alla tre hållbarhetsbegreppen, social ekologisk och ekonomisk hållbarhet,
även när det gäller ljus- och belysningsplanering. Att få in
mer dagsljus i bostäder medför inte bara att det krävs mindre
artificiellt ljus och lägre energiförbrukning och därmed mindre
miljö- och klimatpåverkan utan ger även en högre social hållbarhet, det vill säga att människornas välmående blir bättre.
Ska vi kunna skapa hållbara städer måste ljus- och belysningsplaneringen även utomhus börja samtidigt som detaljplanearbetet startar. Låt tanken på hur vi ska röra oss när det
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Bro i Sölvesborg som givit staden ett nytt landmärke. Belysningen är väl
avvägd för att inte störa djurlivet då den går genom ett naturskyddat
område.

är mörkt finnas med från början. Vad behöver vi se för att
kunna orientera oss, siktlinjer, landmärken, stråk och målpunkter? Allt varken kan eller ska belysas när det är mörkt,
därför ska denna del vara med så tidigt som möjligt i planeringen. Det handlar inte om vilka stolpar eller armaturer
som ska placeras på gatorna, utan vad som ska synas och hur
staden ska uppfattas i mörker. Ramarna ska sättas och
beskriva vilka fastigheter som ska ha fasadbelysning och hur
den ska utformas, vilka landmärken som är viktiga och hur
de ska uppfattas, belysta eller som siluetter, definiera målpunkter och sammanhållande stråk med mera. Ljus på
vertikala ytor som väggar, murar med mera skapar en rumslighet som gör att det är lätt att orientera sig och det känns
mer ombonat och omhändertaget.

Det offentliga rummet tillhör oss alla och då ska belysningen
också vara ett gemensamt ansvar. Ljus sprider sig över
fastighetsgränser, åt båda håll. Med tydliga anvisningar i
detaljplanearbetet och vid markanvisningar kan det bli ett
gemensamt ansvar att hålla gator och andra offentliga platser
belysta på ett attraktivt sätt, med en lägre klimatpåverkan,
energiförbrukning och en bättre belysningsmiljö att vistas i.
Detta ska då gälla all form av belysning, även den från
näringsidkares skyltfönster, skyltar, informations- och
reklamskyltar. En affär som under öppettiderna har belysta
skyltfönster ger mycket ljus ut på ytorna utanför, om det efter
stängningstid istället är täta obelysta jalusier framför fönstren
blir skillnaden mycket stor. Om övrig belysning på gatan är
anpassad efter visst spilljus från skyltfönster upplevs gatan
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Stora torget i Visby med en finstämd allmänbelysning.

Belyst gångväg som även ger ljus på ytorna utanför själva gångvägen ger god överblick som skapar trygghet.

som mörk och otrygg när skyltfönstren är mörka.
Ögat adapterar, anpassar sig, oerhört snabbt till ljus, men
långsamt till mörker, detta medför att om det finns platser med
mycket högre ljusnivåer än omgivningen upplevs intilliggande
områden som mörkare än de egentligen är. Detta gäller inte
minst för de stora informations- och reklamtavlor som blir allt
vanligare i våra stadsrum. Ljusflödet från dessa skärmar är
anpassade för att de tydligt ska synas i solsken och alltför
sällan dimras/ljusregleras de, vilket gör att ljusflödet är extremt
överdimensionerat när det är mörkt vilket påverkar resterande
delar av den offentliga miljön.
Det är viktigt att det finns tydliga regler och riktlinjer för
hur staden ska belysas. De kommunala förvaltningar som
ansvarar för stadsmiljön och ger tillstånd och bygglov för
belysta skyltar och skärmar måste ha kunskap om hur ljuset
påverkar det offentliga rummet för att kunna kravställa i
anslutning till tillståndsgivning. Det bör även finnas någon
form av viten då kraven på ljusnivåerna inte efterlevs. Finns
det tydliga riktlinjer som beskriver målet med belysning,
ljussättning och ljusnivåer som påverkar den offentliga miljön
med från början kan vi undvika den ljusinflation som nu pågår.
HUR RÖR VI OSS I STADEN NÄR DET ÄR MÖRKT?

Låt tanken på hur vi ska röra oss när det är mörkt finnas med
när områden planeras och förtätas. Vad behöver vi se för att
kunna orientera oss? Många städer gör planer för hur vi säkert
och tryggt ska kunna röra oss både till fots och på cykel. Innan
dessa fastställs ska även möjligheten att använda dem i mörker
analyseras. En visuell analys på plats behövs för att kunna
bedöma om den befintliga belysningen är tillräcklig eller
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behöver kompletteras. Det kan finnas stråk som har belysning,
men ändå upplevs som otrygga vilket är ganska vanligt i
anslutning till parker och grönområden. Det är inte alltid
fråga om att det behövs mer belysning, utan rätt belysning i
kombination med att det går att uppfatta omgivningen utanför
gångvägen, med belysta objekt eller fonder utanför gångvägen
ökar rumsligheten och därmed trygghetskänslan ännu mer.
BELYSNING FÖR AKTIVITETER

Genom att belysa det offentliga rummet på ett sätt som
attraherar människor att vara ute och aktivera sig även när det
är mörkt skapar vi en attraktiv och levande stad. Det är mörkt
ungefär halva året när vi är på väg till och från skola, förskola
och de flesta arbetsplatser. Lekplatser med belysning som
uppmuntrar till lek och aktivitet är mer välfrekventerade och
barn behöver fysisk aktivitet året runt, även när eftermiddagarna
är mörka. Detsamma gäller naturligtvis även utegym,
näridrottsplatser, motionsspår och motsvarande. Med dagens
teknik är det dessutom enkelt att styra belysningen så den
dimras ner nattetid när de flesta aktiviteter upphör. Med en
viss grundbelysning även nattetid undviker man mörka
otrygga partier.
För att få en hållbar och klimatsmart stad som är attraktiv
att röra sig i när det är mörkt krävs rätt belysning på rätt plats.
Allt kan inte göras om samtidigt, men med en tydlig plan för
hur staden ska upplevas nattetid kommer detta på sikt att vara
möjligt.
Text: Mona Hellman, belysningsingenjör ÅF Lighting
Foto: ÅF Lighting
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En smart stad stödjer
oss att nå målen
Smart teknik och kunskap om mänskligt beteende kan tillsammans vara en del av lösningen mot ett
hållbart samhälle för att klara de globala hållbarhetsmålen. Målet är bland annat noll nettoutsläpp av
växthusgaser 2045 och hundra procent förnybar energiproduktion 2040. Om vi placerar människan
i centrum och har god inlevelseförmåga till hur olika grupper kan hantera och förstå den smarta
tekniken kan vi komma en bit på väg.
När Göteborgs stad utlyste en markanvisningstävling om
flerbostadshus i massivträ vann Riksbyggen med ett förslag
från Sweco. Tävlingsförslaget ville visa att det inte bara är en
lösning som hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål, utan flera.
Utgångspunkten var att föreslå lösningar så att huset kan ge
tillbaka mer än det tar. Förslaget visade olika energilösningar
för att bli ett plusenergihus. Landskapsplanering på gård och
tak visade ekosystemtjänster som inkluderar allt från dagvattenhantering till insektsbon. De öppna bottenvåningarna som
samspelar med gatan utanför inbjuder till möten mellan
människor. En del av lösningarna som presenterades var
kopplade till smart teknik. Energilösningar som utnyttjar olika
fastigheters behov av el över dygnet, hur vi genom att mäta
binas flygväg kan få våra växter pollinerade, och mätning av

påverkas av en mängd faktorer. Storlek och mått på gaturummet, entréers placering, butikslägen och stråk med gående,
cykel, bil och kollektivtrafik påverkar människors upplevelse
av stadens atmosfär. Genom sin utformning får stadens
innevånare olika känslor av staden. Det i sin tur styr stadens
attraktivitet och fastigheternas priser. Den smarta staden kan
stödja vårt sätt att leva på ett hållbart sätt, men det kommer
även i fortsättningen vara den fysiska miljön som skapar
känslor och upplevelser hos människan.
I arbetet med markanvisningstävlingen tog vi tillfället i akt
att tänka kring hur den smarta byggnaden kan fungera på ett
tydligt stödjande sätt till de människor som ska leva och
använda byggnaden. Det är uppenbart att i takt med ökad
teknikutveckling ökar chanserna i lavinartad takt att kunna

människors aktiviteter så vi får stöd i ett hållbart beteende.
Trots stora förändringar i samhället, i teknisk utveckling
och i kulturellt betingade beteenden är det många baskvaliteter
som fortfarande är relevanta i våra bostäder. Ett rum i
1800-talsstadens bostäder har kvaliteteter som fortfarande är
giltiga med dagsljus, takhöjd och rumssekvenser. Eftersom
storleken på våra rum alltjämt utgår från människans storlek,
vår ögonhöjd och vår räckvidd med armar och ben så kommer
storlek på rum och upplevelser av rum att fortsätta utgå från
människans mått. Vi vet genom forskning vilken betydelse
grönska och ljus har för hälsan. Och vi vet att människan har
ett beteende som är styrt av andra krafter än att leva resurssnålt. Den smarta tekniken i sig räcker inte om vi ska nå våra
globala hållbarhetsmål.
Staden är en urgammal artefakt. Upplevelsen av staden

mäta i princip allting. Det är viktigt att reflektera över vad vi
bäst mäter för att stödja ett hållbart beteende. Med ny teknik
följer alltid ett stort ansvar att förstå även de sekundära
konsekvenserna. Att genomskåda hur tekniken kan användas
så att vi i slutänden får ett samhälle som vi vill leva och verka
i och som sammantaget leder till mindre miljöbelastning och
mindre fattigdom. Utmaningen just nu är att hitta betalningsviljan för investeringarna där den ekonomiska och ekologiska
vinsten av ett hållbart beteende inte nödvändigtvis är till investerarens nytta utan till någon helt annan. Eller annorlunda
uttryckt – till nytta för fler och till nytta på lång sikt vilket
sällan fångas i dagens ekonomiska modeller.
Text: Kajsa Crona, arkitekt SAR, bostadsstrateg Sweco Architects,
Adj professor Boendets arkitektur Chalmers
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Det automatiserade transp
Det automatiserade transportsystemet kommer påverka allas våra liv på helt genomgripande
sätt. Förändringen kan mycket väl bli större än den som den smarta mobiltelefonen innebar när
den kom, en förändring som vi faktiskt bara sett början på ännu.
Jag är optimist. Jag är övertygad om att det automatiserade
transportsystemet har en betydelsefull roll att spela i mänsklighetens omställning till det hållbara samhället. Ingen framtidsutsikt har någonsin haft helt rätt men med visioner, kloka
beslut, mod att göra annorlunda, samarbete och mycket
framförhållning kommer vi gemensamt tvärs de olika inblandade aktörerna kunna påverka utvecklingen åt rätt håll.
VAD ÄR DET AUTOMATISERADE TRANSPORTSYSTEMET?

fyllde upp gatorna när folk ville beställa transporter istället för
att åka kollektivt. Det utökade antalet körfält som skapades
när parkeringarna togs bort i staden fylldes snabbt upp av
tomma och lastade förarlösa bilar på väg till upphämtning eller
avlämning av gods och människor. Ända sedan trafikökningen
har det varit hopplöst att komma fram. Nästan framme vid
insläppet nu. Du stålsätter dig inför prövningen som väntar i
salongen och visar fram mobilen med biljetten. Skönt att det
snart är över…

När man pratar om självkörande bilar pratar man om ett av de
2: Det är mörkt ute. Du sitter på uteserveringen utanför
första exemplen på aktörer i det automatiserade transportsystemet.
biografen och även om det regnar är det behagligt under taket
Men det automatiserade transportsystemet kommer omfatta
i den ljumma höstkvällen. Det är dags att gå in till föreställmycket mer än så. Man kommer skapa självkörande lastbilar
ningen snart, men du har fortfarande tid att äta upp din
och bussar också. Men även det är bara en del av den disrupsmårätt i lugn och ro. Uteserveringen ligger på en gammal
tion vi står inför. Lätta godstransporter kommer till stor del
parkeringsplats som gjorts om till ett litet torg och i den
tas omhand av självkörande små hjulburna drönare, så kallade
nyplanterade allén utanför flyter en kombination av pods och
pods. Och större pods kan flytta människor sista kilometerna
cyklar förbi. Du tog tåget in och eftersom det regnade tog
från till exempel en tågstation till hemmet. För att optimera
även du en självkörande
rutter, nyttjandegrad och
pod sista biten till och från
annat kommer transporJag är övertygad om att det automatiserade transport- tågstationen. Sedan en stor
terna vara uppkopplade.
systemet har en betydelsefull roll att spela i mänsklig- del av de automatiserade
Trafikledning baserad på
godstransporterna började
hetens omställning till det hållbara samhället.
analys av till exempel
köras på natten och
trafikmönster, behov, tid
trafik- systemet optimerades för en blandning av självkörande
på dygn och nytta kommer reglera viktiga delar av transportflödebilar, lastbilar och pods under trafikledning på staden har
na. Och transporterna kommer ske i stadsmiljöer, både nya och
många nya mysiga miljöer som denna kunnat uppstå. Och det
gamla. Helheten av bland annat transporter, trafikledning och
är lättare att hålla tiden. Dags att gå in. Du betalar på din
uppkoppling i nya och gamla trafikmiljöer kallar jag för det
smartphone, reser dig upp och går inåt mot salongen. Detta
automatiserade transportsystemet.
blir en bra kväll…
ETT PAR FRAMTIDA SCENARIER

1: Det är mörkt ute. Du står i kön till biografens insläpp,
lite stressad. Antagligen har reklamen börjat redan och nu
kommer du få be en halv rad av biobesökare om ursäkt när
de måste resa sig, sen som du är. Det regnar, och som vanligt
korkades trafiken igen av en massa självkörande bilar som
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Analys: Dessa två scenarier är naturligtvis tillrättalagda och
skapade som ytterligheter men bägge är helt möjliga. Självkörande bilar som sköter person- och godstransporter kommer
till exempel förvisso minska parkeringsbehovet, men trafiken
kommer öka i ett sådant scenario. Det är viktigt att minnas att
det automatiserade transportsystemet skiljer sig från det

TEMA HÅLLBARA KOMMUNER

portsystemet och staden
befintliga på det sättet att medvetna och samordnade insatser
från aktörer i systemet kan skjuta till exempel balansen mellan
pods och bilar. Om man från städers och myndigheters sida
helt överlåter åt marknadskrafterna att styra vilken transportlösning som kommer införas kommer man i efterhand få anpassa
sig till den lösning som råkar vinna. Men om man skapar en
vision och plan för hur man vill utnyttja de nya möjligheterna,
och vilken roll man vill spela i att få det att hända, är det
absolut möjligt att skjuta framtiden mot scenario 2.
TIDSHORISONTER OCH DRIVKRAFTER

Den grundläggande drivkraften är prestandaökningen i datorer,
och på senare år även sensorer, som funktion av kostnad.
Detta brukar gå under benämningen Moores lag. Det är denna
utveckling som till exempel gör att man idag för cirka 10 000
kronor kan köpa en kamerautrustad flygande drönare som kan
navigera själv, har autopilot och filmningsförmåga och kan
undvika kollisioner. För inte många år sedan var man tvungen
att köpa ett militärt spaningsflygplan för många miljoner för
att få samma förmågor. Datorer och sensorer som är tillräckligt
kraftfulla för att förstå och hitta vägar fram genom komplicerade
trafikmiljöer med trafikregler, hinder, fotgängare, bilar och
andra trafikanter har snart en så låg kostnad att det är möjligt
att utrusta fordon med dem. Om ytterligare några år kommer
de vara så billiga att små hjulburna pods kan utrustas med
samma förmåga, helt analogt med exemplet på spaningsplanet
och den flygande drönaren.
Detta är alltså en utveckling som kommer hända, men
livslängden på fordon och hur stor andel av fordonsflottan
som är utrustad med självkörandeförmåga kommer att göra
att tidshorisonten blir längre än man först kan tro. Lagkrav,
säkerhetsfrågor och andra förutsättningar kommer också driva
upp tiderna tills påverkan börjar märkas. Något paper pekar på
att effekten av självkörande bilar på systemnivå börjar synas
först kring 2030. Men andra aspekter av det automatiserade

transportsystemet kan komma mycket snabbare – pods
levererar redan nu gods i olika försök i flera städer i världen,
och de kan rullas ut på marknaden mycket snabbare än till
exempel bilar.
MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Det automatiserade transportsystemet kan alltså möjliggöra
bättre, effektivare och människovänligare städer. Godstransporter med pods kan till exempel göras tyst och effektivt
på natten, pods för transport av människor kan lösa sista
kilometern – problemet för till exempel regionala järnvägstransporter och självkörande bilar kräver mindre yta för
parkering. Ytan som frigörs kan användas för till exempel
förtätning, rekreationsytor eller en massa andra saker som gör
städer bättre. Automatisering av transporter i kombination
med trafikledning kan effektivisera användandet av den
infrastruktur som behålls. Men för att nå drömscenariot krävs
visioner, uthållighet, samverkan och nya sätt att arbeta. De
stadsbyggare som visualiserar möjligheterna man ser och
behov man har av det automatiserade transportsystemet ger i
kombination med forskning möjlighet till marknadens aktörer
att möta behoven. Långsiktiga, flexibla planeringslösningar ger
möjlighet att styra och dra nytta av varje automatiseringsvåg
som kommer. Innovationsupphandlingar, samverkan med
företag och andra liknande modeller kan direkt styra teknikutvecklingen. Genom att veta hur man vill använda automatiseringens möjligheter kan man möta utmaningar i form av
ökad trafik, trafikstockningar av pods på cykelbanor och stadsdelar byggda för gårdagens trafiklösningar. I flera sammanhang hör jag att städerna håller nyckeln till en framgångsrik
automatisering av transportsystemet. Stadsbyggare kan anta
utmaningen och hjälpa det automatiserade transportsystemet
att bli en pusselbit för morgondagens täta, effektiva, människovänliga städer.
Text: Peter Janevik, CEO Astazero
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MYCKET på Playan, Frihamnen, Göteborg (från vänster Thérèse Kristiansson, Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier).

Så gör vi staden
hållbar – för alla
Rapporten Badkulturer/ Jubileumsparken 0,5 skrevs 2014 inom ramen för Platsbyggnad Älvstaden.
MYCKET hade då genomfört en delstudie, på uppdrag och som en del av team Platsbyggnad (ett
projekt ägt av Göteborgs stadsbyggnadskontor och Älvstranden utveckling), för att bidra med
specifika perspektiv av planeringen för den tänkta Jubileumsparken i Frihamnen, Göteborg.
Studien har syftat till att arbeta fram underlag för en prototyp
av Badkultur, en prototyp som kan utvecklas under parkens
framväxt 2014–2021 och inbjuda medborgare till området för
att kunna ta del av stads- och samhällsutvecklingen. Badkultur
är en studie i programmering av Jubileumsparkens blå områden,
det vill säga den del av parken som utpekas förläggas ”i ett
vattennära läge”.
Badkulturer låter ju väldigt abstrakt, men det hela handlar
om att undersöka hur, när, varför och med vilka förutsättningar
vi badar. Vi inledde undersökningen med den uttalade förståelsen att det är samhälleliga värderingar och politik som
bestämmer städers utseende och funktion. Det betyder att
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samhällets ojämlika maktstrukturer också direkt återspeglas
i staden. Vem räknas när platser benämns som ohållbara eller
outnyttjade? För vilka ska de vara nyttiga, trygga, jämlika?
Vi började i denna inledande fas av Jubileumsparken att vända
blicken mot grupper som ofta inte inkluderas i stadsplaneringsprocesser och som det sällan specifikt byggs för: unga kvinnor,
rasifierade kvinnor, unga hbtqpersoner, personer utan starka
ekonomiska resurser, personer med olika psykiska och fysiska
funktionsmöjligheter.
Till vår hjälp att hitta representanter för dessa grupper
använde vi oss av den lokala kunskapen inom Socialkontoret
på Lundbys stadsdelsförvaltning; gruppen Utopia som jobbar
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” – Jag har inga sämsta minnen av att bada, men det skulle vara att bada
med killar för de kommenterar kroppen och hur man ser ut.
Så jag har inte badat något i sommar.”
Citat: Ungdom, Fritidsgården Guts i Angered.
med funktionalitetsfrågor samt den queera och feministiska
gemenskapen som vi (MYCKET) själva är del av och känner
till ganska väl efter att ha jobbat med verket Exclude Me In för
Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013. Vi har under
det allra första skedet av Jubileumsparken jobbat med Idéprojektet, en daglig verksamhet för nyanlända kvinnor i Lundby;
fritidsgården GUTS som ligger i Angered och har ett upptagningsområde från hela Göteborg och som bara är för tjejer;
G.I.A. (kort för Gays In Angered) som är en del av GUTS
men där även unga transpersoner ingår samt en funktionalitetsexpertgrupp sammansatt av Utopia. Vi har också fått hjälp av
MKIF (Muslimska kvinnors idrottsförening) med att ordna
burkinis när vi skulle gå och bada och få hjälp med att boka ett
bad bara för kvinnor. MKIF har över 500 medlemmar och fler än
200 badande varje gång de hyr Lundbybadet eller Frölundabadet.
Vi tänkte att det bästa sättet att undersöka badande, är att
faktiskt bada tillsammans med folk och då i stunden prata om
hur rummet och funktionerna hjälper eller stjälper, vad som är
bra med platsen och vad som saknas eller funkar dåligt. Så vi
hoppade i eller hängde kring plurret med alla grupperna och
lärde oss saker som vi aldrig kunnat få fram genom intervjuer
eller enkäter. Ett sorts risktagande både privat och professionellt – men för att lära sig någonting nytt måste en våga
utforska det som ligger utanför ens egen bekvämlighet.
Som resultat av badkultursundersökningen valde MYCKET
tillsammans med team Platsbyggnad att skapa en prototyp av
en av de platser som identifierats som viktig för Badkultur

– Playan. Playan är en sandstrand mitt i staden, vid älven, ett
öppet rum med grillar och matbord som omgärdas av en trall
som fungerar som en slags rumslighet i Frihamnens asfaltsöken.
MYCKET har därefter lett grupperna mot test och ägandeskap
av platsen genom arrangemang.
Den rapport/rekommendation som skrevs är hämtad ur
denna process som kan ses som en direkt, nära och taktil
respons av de dialogarbeten som gjorts både i Vision Älvstaden
och i Göteborg 2021-arbetet. Det som presenteras i tidskriften
Stadsbyggnad är en nerkortad version av utredningen. Hela
utredningen finns att hitta på MYCKETs hemsida under
rubriken PLAYAN (www.mycket.org). Om utredningen och
de riktlinjer vi föreslår följts av Göteborgs stad och Älvstranden
utveckling har vi inte kunnat styra över.
Sammanfattningsvis är dessa fem punkter:
• Att bygga inkluderande innebär att bygga specifikt
• Att bygga vardag – att bygga för var dag
• Ta vara på det och de som finns i området
• Den interna processen måste vara tydlig och transparant
• Representation spelar roll för hur det blir och ser ut
Vi väljer att här utförligare presentera en av de fem punkter
som utredningen tar fasta vid:
ATT BYGGA INKLUDERANDE ÄR ATT BYGGA SPECIFIKT

Jubileumsplanens viktiga och modiga ambition att bygga för
alla kommer utifrån förståelsen att en integrerad stad är en

Post-Pride-Parade Beach Party på Playan, Frihamnen, Göteborg.
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Post-Pride-Parade Beach Party på Playan, Frihamnen, Göteborg

förutsättning för ett demokratiskt samhälle, där människor
trots sina olikheter kan leva i fred jämte varandra, och att
samhällets resurser som manifesteras genom byggd miljö –
våra bostäder och offentliga rum och funktioner – delas
rättvist. Det är förutsättningen för ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart samhälle.
För att nå ambitionen att inkludera samhällets minst
privilegierade såsom rasifierade kvinnor med dåliga ekonomiska
resurser; hbtq-ungdomar och de med olika fysiska samt psykiska
funktionsnedsättningar, måste denna insikt manifesteras i
praktiken. Det innebär att lyssna till de specifika behov som
dessa grupper har och utifrån det bygga de rum och platser som
tillgodoser dessa behov. Eftersom olika privilegierade grupper i
samhället, såsom den breda vita medelklassen, redan har tillgång
till mycket av dess resurser måste det som byggs nytt främst
byggas för utsatta grupper – därefter kan andra grupper, såsom
den breda vita medelklassen, också använda funktionerna. Denna
målsättning måste medvetet synas i stads- och arkitekturplanen;
i programmet; detaljerna och i tilltalet.
Vår mångåriga erfarenhet som lärare och forskare är att
kompetensen kring denna utmaning är begränsad i Sverige,
den får till exempel väldigt lite utrymme inom arkitekturoch designutbildningar, och som följd omformuleras denna
specificitet ofta som en exkludering. Ett exempel är handikappsanpassning som ofta talas om som ett nödvändigt ont och
begränsande, för att dölja den egentliga kunskapsbristen. För
att nå de mål Göteborgs stad formulerat kring en integrerad
stad är det viktigt att hävda att denna specificitet faktiskt är
inkluderande och måste vara utgångsläget för all arkitektur
och design. Utifrån denna platsspecifika studie vill MYCKET
poängtera att det inte är ett generiskt operahus som byggs,
utan många små känsliga platsspecifika strukturer och
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funktioner. Som exempel på detta i praktiken byggde MYCKET
en öppen och oskyddad prototyp av Playan under 2014 som
under 2015 byggs ut och föreslås inkludera en del som är
skyddad från insyn och kan fungera som ett separatistiskt rum.
Vi föreslår att:
1. Badresurser som byggs i området måste fungera separatistiskt; utifrån flera behov; för kvinnor, för transpersoner, för de
som vill det lugnt och tyst och så vidare. De specifika behoven
behöver tas fram i nära samråd med olika grupper.
2. Kommunikation om projektet förmedlas via olika språk och
för de med nedsatt syn.
3. Det finns en variation av omklädningsrum; till exempel i
nära anslutning till baden för dem vars kroppar mår dåligt av
kyla (exempelvis reumatiker); enskilda omklädningsrum (för
alla som inte är bekväma med samkönad offentlig nakenhet)
samt omklädningsrum med brits (för exempelvis funktionsnedsatta).
4. Badresurserna måste vara konstruerade för olika kroppars
förmåga att röra sig i rummen. Det betyder att skåp, sittytor,
duschar med mera behöver placeras i varierande höjd.
5. Kontrastmarkeringar och till exempel taktila kartor behövs
för de med begränsad syn.
6. Alla utrymmen, både publika men också personalutrymmen måste kunna användas av personer som förflyttar sig
i rullstol.
7. Ledstänger både på land och i vattnet är viktiga. Detta
gynnar de som inte kan simma och även personer som har
olika funktionsnedsättningar.
Text: MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier och Thérèse
Kristiansson) Foto: Jessica Segerlund
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Projekt främjar hållbart
resande i Halmstad
På Hållbart resande i Halmstad främjar man gång-, cykel- och kollektivtrafik framför bilåkandet.
Det vill säga att flera alternativ erbjuds så man väljer bort bilen. Några av de projekt som pågår är bland
annat Elcyklist och Cykelbiblioteket som är finansierade genom klimatklivet och är så kallade delprojekt
inom detta.
Projektet Elcyklist har drivits i syfte att stimulera människor
till att cykla istället för att åka bil och har hållit på sedan 2014.
Steget från bil till cykel kan vara ganska stort och jobbigt, men
där är elcykeln en bra hjälp, då den underlättar i både motvind, uppförsbackar och längre avstånd. Hittills har de personer som fått låna elcykel cyklat över 97 000 kilometer och har
med det ersatt väldigt många bilresor, vilket hjälpt till med att
minska utsläppen, bullret och trängseln i Halmstad.
Projektet Elcyklist ger Halmstadbor möjligheten att ställa
bilen hemma och prova på att elcykla några månader. Elcyklist
under åren 2016–2017 har främst sökt personer som arbetar
och reser i närheten av bygget av Halmstads resecentrum etapp
2 (i närheten av Laholmsvägen). Projektet Elcyklist 2015 har
tilldelats National Energy Globe Award Sweden 2016. Energy
Globe Award är en prestigefylld utmärkelse inom miljö- och
hållbarhetsområdet med över 170 deltagande länder och fler än
1 500 tävlingsbidrag per år. Projektet har även blivit nominerat
till Euro China – green & smart city awards.
För mer information kan man besöka följande hemsida:
https://www.halmstad.se/elcyklist
CYKELBIBLIOTEKET

Det har varit en enorm succé när det kommer till cykelbiblioteket, inte minst när det har varit ett tryck på cyklarna så de
har blivit fullbokade. På cykelbiblioteket går det att låna en
lådcykel och prova en ny livsstil kostnadsfritt under tolv dagar.
Det går att välja mellan olika typer av lådcyklar och de som
finns att välja bland idag är: lådcykel med tre hjul, lådcykel
med två hjul och lådcykel med tre hjul med elassistans.
Tanken till hösten är att biblioteket ska utökas med ytterligare
några cyklar.
För mer information kan man besöka följande hemsida:
https://www.halmstad.se/cykelbibliotek
Tillsammans med Nätverket för Hållbart resande väst
genomförs de tre nedanstående projekten: cykelvänlig
arbetsplats, säkra skolvägar och på egna ben.
CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS

Hittills har vi 33 arbetsplatser runt om i Halmstad som är med
i projektet och många arbetsplatser kämpar på för fullt för att
uppnå så många stjärnor som möjligt. Ett koncept som bygger
på hur cykelvänlig ens egen arbetsplats är. Utmärkelsen delas
in i en klassificering med tre stjärnor. För att nå en stjärna
krävs att minst fem kriterier uppfylls, två stjärnor = tio uppfyllda

kriterier, tre stjärnor = minst 15 uppfyllda kriterier. Det här är
ett utmärkt projekt för varje arbetsplats att kunna se hur man
ligger till i cykelfrågor
För mer information kan man besöka följande hemsida:
www.cykelvanligarbetsplats.se
SÄKRA SKOLVÄGAR

Tack vare det här projektet har vi uppnått god trafikmiljö på
en rad olika skolor och en vandrande skolbuss har skapats på
en av skolorna vi arbetar med. Vi som arbetar med det här
projektet finns på olika förvaltningar inom Halmstads
kommun. Den här gruppen för säkra skolvägar träffas och
diskuterar de olika problem som finns runt de skolor där
synpunkter har inkommit på trafikmiljön. I gruppen analyseras
det också föreslagna platser för nyetableringar och utökningar
av förskole- respektive skolplatser. Hållbart resandes uppgift
är att prata med pedagoger och föräldrar om trafikmiljön,
genomföra observationer och enkäter med elever, förbereda all
informationsmaterial och skriva planer med mera.
För mer information kan man besöka följande hemsida:
https://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/trafiksakerhet/
sakraskolvagar
PÅ EGNA BEN

Det är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om
att ta sig till skolan på egna ben, alltså genom att gå, cykla eller
åka kollektivt och således avstå från de ofta korta bilresorna.
Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där
klassen engageras i att tävla om fina priser som delas ut efter
att utmaningen avslutats. Under de fyra veckor som ”På egna
ben” pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av
värdefull kunskap genom att göra övningar om miljö, hälsa
och trafiksäkerhet.
För mer information kan man besöka följande hemsida:
www.paegnaben.se
Utöver detta arbetar vi på hållbart resande mycket med
informationskampanjer, trafiksäkerhetskampanjer, åtgärder
kring byggandet av resecentrum (där fokus är på MM-åtgärder
i byggskedet) och dessutom är vi med i olika evenemang såsom
Världsmiljödagen, Tall Ships Races, europeiska trafikantveckan
med flera. Utöver detta arbetar hållbart resande med MMåtgärder i större projekt såsom Halmstad–Nässjö-banan där
antalet resenärer på sträckan ska öka.
Text: Stana Franjic, projektadministratör Hållbart resande, Halmstads kommun
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Delaktighet.

Social hållbarhet och
mänskliga behov
Människan är en naturresurs på jorden, inte bara klimatet, naturen och miljön. Fysikprofessor
Bodil Jönsson, numera professor emerita, sa för många år sen att ett uthålligt samhälle behöver
uthålliga människor.

Mätt – inte övermätt.
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Forskargruppen slår fast att nio behov är
heltäckande, desamma i alla kulturer, i alla tider och
för alla åldrar. De nio behoven är:
u Fysiska behov
v Skydd och trygghet
w Tillgivenhet

x Förståelse/Begriplighet

y Delaktighet

z Avkoppling/Egen tid
{ Skapa/Skapande
| Identitet/Meningsfullhet
} Frihet

Globala klimatavtal tecknas med jämna mellanrum i världen.
Nu senast det i Paris, som trädde i kraft i november 2016.
Avtalet beskrevs som ett rättsligt bindande ramverk för
ländernas klimatarbete under lång tid framöver. Avtalet slår
fast att den globala temperaturökningen skall hållas väl under
2 grader och strävan skall vara att begränsa den till 1,5 grader.
Visserligen ingår god hälsa, god utbildning för alla, jämställdhet i målen och därtill ska det inte finnas fattigdom och ingen
hunger. Social hållbarhet, som jag anser är en förutsättning för
ett hållbart klimat, behöver dock ges större utrymme.
En av de tidiga stora globala miljökonferenserna var FNkonferensen, som hölls i Rio de Janeiro 1992. Agenda 21
kallades handlingsprogrammet, som antogs där, det vill säga
en handlingsplan för det tjugoförsta århundradet. Alla svenska
kommuner skulle därefter arbeta fram en lokal ”Agenda 21”.
Det nya i Rio, var att fattigdom och bristande demokrati fanns
med på agendan. Äntligen fick människorna också vara en naturresurs i miljö- och klimatarbetet. När den sociala hållbarheten
blev en viktig del av miljöarbetet, var jag definitivt med på tåget.
NIO BEHOV

Manfred Max-Neef, chilensk nationalekonom, och hans
forskargrupp CEPAUR (Centre for Development Alternatives)
hade arbetat fram en modell för grundläggande mänskliga
behov. Det var deras modell, som presenterades för världen på
Rio-konferensen 1992. Forskargruppen slår fast att nio behov
är heltäckande, desamma i alla kulturer, i alla tider och för alla
åldrar. De nio behoven är:
– Fysiska behov
– Skydd och trygghet
– Tillgivenhet
– Förståelse/Begriplighet
– Delaktighet
– Avkoppling/Egen tid
– Skapa/Skapande
– Identitet/Meningsfullhet
– Frihet

Dessa grundläggande behov kan bara uppfyllas till en viss
gräns. Om ett behov inte är uppfyllt till lagomnivån, försöker
vi kompensera genom att fylla på i de andra behoven. Ett
socialt hållbart samhälle karakteriseras av att det tillgodoser
dessa mänskliga behov för alla människor, var de än befinner
sig. För sitt arbete tilldelades Manfred Max-Neef det alternativa
Nobelpriset "Right Livelihood Award" redan 1983.
Det känns som att människorna numera har blivit nedtonade
i klimat- och miljöarbetet, det vill säga behovet av social
hållbarhet. Utanförskapet i vårt samhälle breder ut sig,
flyktingströmmar, terrordåd och krigsrapporter är vardagsmat
i våra nyhetsmedier. Det handlar om mycket mer än fattigdom
och hunger.
Föreningen Sveriges Stadsbyggare har med start 2016 ordnat
uppskattade konferenser kring ”Medborgardialog”. Nog så
viktigt att använda för alla stadsbyggarnas verksamhetsområden
eller inom ”Public Works”, för att introducera det engelska
ordet för kommunalteknik. Jag minns att Eskilstuna kommun
satte upp informationsskyltar i markområden redan när ett
planarbete skulle påbörjas. Delaktighet, ett grundläggande
mänskligt behov, som är så viktig på alla nivåer och för alla
åldrar, uppnås bland annat genom dialog.
Vi talar om planering i 8–80 perspektiv. Om den fysiska
miljön uppskattas av 8-åringar och av 80-åringar, gillas det av
och är bra för alla. Minns att vi i Örebro för länge sedan hade
dialoggrupper med mellanstadiebarn, om utformning av
gångvägar. Vad säger ni om parkbänkar? ”Dom är jättebra,
dom kan man klättra på”, sa barnen. Parkbänken är också bra
för 80-åringen, som kan vila en stund under promenaden.
Alla människor skall få sin lagomportion uppfylld i samtliga
nio grundläggande behov. Det är spännande att de grundläggande behoven gäller både spädbarnet och gamlingen på
äldreboendet, båda är sängliggande och kan inte kommunicera
så bra med omgivningen. Brister i en behovsuppfyllnad,
kompenserar vi, som sagt, med överfyllnad i andra behov.
Låt oss fundera mer kring lagomnivåerna i de grundläggande
mänskliga behoven. Jag vill beskriva några exempel. Fysiska
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Frihet.

behov har vi förstås. Mätt är bra men övermätt är obehagligt.
För varmt klädd är svettigt medan för tunt klädd blir man
frusen. Skydd och trygghet är viktigt, men känna sig överbeskyddad vill vi helst inte. När det lilla barnet har underskott
på uppfyllnad i några av sina nio behov, ja, då går det alltid
klänga på en förälder. Medan föräldern får överskott, det vill
säga lite för mycket tillgivenhet.
LAGOM I ALLA DELAR

Det är viktigt att alla får chans att förstå och begripa. Är
matten svår och obegriplig på lektionen, då kan jag alltid skapa
äventyr och busa, som kompensation. Förståelse handlar inte
bara om skolans värld eller hur det politiska systemet fungerar
i vårt samhälle, utan förståelse och begriplighet handlar om
smått och stort. Dialog med alla i samhället är en riktig
utmaning. Delaktighet är ett grundläggande mänskligt behov,
dialogen är ett viktigt redskap. Vi behöver vila och avkoppling,
men vi behöver också meningsfull sysselsättning att koppla av
ifrån. Bara slöa är inte kul i längden. Gamlingen i sin säng,
som ”kopplar av” hela tiden, trivs kanske inte så bra. Spädbarnet
behöver en leksak att pilla med en stund, innan det är dags att
koppla av med tupplur.
En lagomportion av skapande behöver alla, men när
konstnären skapar dygnet runt och kanske dricker vin därtill,
blir det för mycket. Gamlingens rum på äldreboendet är säkert
perfekt städat, men hur blir det skapande behovet uppfyllt? Jag
tänker med något så enkelt som att få skrynkla ett papper i
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handen eller känna på robotkattens päls. Det lilla spädbarnet
behöver kanske bara en ny färgglad bild att titta på. Är jag
anonym på min arbetsplats, behöver jag köpa en dyr märkesväska för att känna att jag har en identitet. Om jag inte är
”nån”, gör jag mig kanske ”cool” genom att bränna en bil.
Tonårsflickan är vilsen i sin identitet och blir rökare för att
höra till och vara någon. Meningsfulla saker engagerar. Många
har ett stort engagemang i sitt arbete, men om jobbet känns
enahanda så finns många föreningar i vårt land med viktiga
uppdrag, som engagerar. Svenska modellen har fördelar, som
inte finns i så många länder. Frihet behöver vi, men vi behöver
också varandra. Ensamseglaren på världshaven med total
frihet, ser till att ha flera satellittelefoner på båten för att kunna
kommunicera ”vid behov”.
Att vi inte kan shoppa oss lyckliga börjar bli en sanning,
åtminstone i våra delar av världen. Vi återbrukar, köper
begagnat, medan bilarna brinner i många svenska städer och
sjuktalen ökar. Bodil Jönsson var aktuell igen förra hösten, när
det talades om ”lagomtid”, att arbetstiden borde anpassas till
varje individs förmåga. Gränsen mellan vår fria tid och arbete
suddas ut och vi blir sjuka. Det är hög tid att vi på allvar
funderar mer på våra grundläggande mänskliga behov och
den sociala hållbarheten, som en väsentlig del av det uthålliga
samhället. Ett samhälle kan aldrig bli långsiktigt hållbart, om
inte vi människor mår bra.
Text och foto: Inger Sundström, arkitekt SAR/MSA, f d stadsbyggnadschef i
Örebro och Sveriges Stadsbyggares samordnare för internationella kontakter
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Det långa ledarskapet –
högpresterande team för
hållbara kommuner

Vad framträder när ledarskapsförmågan prövas i olika skeden över en period
på 15–25 år? Vilka egenskaper kommer i skymundan när man bara ser på korta
perioder och enskilda projekt?
Arenor för sport- och evenemang har blivit mode, men är ofta högriskprojekt för kommuner. Avesta Art har vid flera tillfällen bjudit in konstnärer som intresserat sig för
trendbrott och strukturförändringar i samhället som lämnar spår över tiden. Den italienska konstnären Ciacomo Costa har på ett åskådligt sätt förmedlat dess risker och
hot genom fiktiva bilder. ”Arena” är namnet på bilden ovan som var med på Avesta Art år 2012 på temat ”Förnuft och känsla”. Foto: Therese Asplund.
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Att ändra riktning i kommuner med typisk svensk basindustri
och dess olika miljöstörningar såsom stora utsläpp från linjära
resursflöden är en enorm utmaning. Det innebär bland annat
strukturförändringar som påverkar arbetsmarknad, bostadsmarknad etcetera i stor utsträckning.
Ledarskap för team som levererat tjänster, program och
planer som vi i dag vet varit ändamålsenliga och framgångsrika
ska här presenteras i all korthet.
Det vanliga i en kommun sett i ett tidsperspektiv på 20–25
år är att personalomsättningen är så hög att få i ett team är
kvar. Därför behöver vi också se på utveckling av ledare i ett
annat perspektiv: ledarskap som går från tjänstemannakåren
till förtroendemannaskap i en och samma person.
HÖGPRESTERANDE TEAM

Att skapa planerarteam som blir påtagligt framgångsrika kan
ta sin tid. För att lyckas måste ledaren se de olika skedena
som teamet måste genomgå. Det första stadiet kan vi kalla
etableringsfasen och den innebär att gruppen börjar samtala
på ett konstruktivt sätt.
Det andra stadiet kan vi kalla målsättningsfasen. I denna fas
klargörs målen i en process där meningsskiljaktigheter ofta
uppstår om både mål och uppgifter.
Det tredje stadiet kan vi kalla procedur, roll och organisation. Teamet levererar och möter upp till flertalet förväntningar.
Det fjärde stadiet kan vi kalla högpresterande team. De
levererar över förväntningarna och höjer kvaliteten drastiskt.
Där är alla medledare och den självklare ledaren i de tidigare
skedena är mer av en samordnare. Beredskapen finns däremot
kvar hos ledaren i händelse av att teamet utsätts för störningar
såsom att en person blir sjuk eller att förutsättningarna för
teamets arbete förändras drastiskt.
På sikt börjar högpresterande team bli långsammare visar
forskning. Det kan ta några år, men märks ofta redan efter
ett år. Då måste ledaren ta initiativ till en revitalisering.
Mycket talar för att revitalisera teamet redan efter ett år.
Det bör i alla fall ske redan inom ett par år. Några exempel på
hur revitaliseringen kan gå till: Teamets medlemmar byter
roller med varandra. Genomgång av målsättning och försök
att hitta nya mål eller åtminstone intressanta uppgifter. För att
få igång en revitaliserng kan en retreat arrangeras så att alla
medlemmar får möjlighet att reflektera över tillståndet och
tendenserna till en lägre takt. De bör också ge förslag och
26
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synpunkter på hur teamet ska revitaliseras. Det kanske räcker
att förändra på det sätt som mötena hålls. Nästa revitalisering
kan eventuellt vara mer djupgående.
LEDARSKAP UNDER PRÖVNING

Hur har ledarskapet fungerat i kommuner som i flera decennier haft en krympande arbetsmarknad? Industrijobben har
minskat i flertalet städer sedan slutet av 60-talet.
Konsten som utvecklingsfaktor får tydliggöra den potential
som ett gott ledarskap kan frigöra. Det andra exemplet
handlar om att skapa en kreativ och stödjande miljö för
uppfinnare. I båda fallen så är bevarande av bebyggelse genom
förnyelse av dess funktion en viktig pusselbit för den hållbara
kommunen.
En anledning till att särskilt uppmärksamma dessa två
städer är att båda haft ett näringsliv starkt dominerat av
svenska basindustrier som genomgått kraftiga strukturella
förändringar under 1900-talets senare decennier .
Andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin
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Andel sysselsatta inom industrin av samtliga förvärvsarbetande i genomsnitt i alla de tätorter som var städer till kommunreformen samt Avesta
och Söderhamn åren 1950–2010.

KREATIVA VERKSAMHETER FÖR HÅLLBARA KOMMUNER

Stora utsläpp, svaga konjunkturer, ekonomisk kris och
befolkningsförluster var inget nytt varken för Avesta eller för
Söderhamn när kommunerna började krympa omkring 1970.
De problem som krympande städer och deras ledare ställs
inför är av flera slag. Ledarna ställs då inför frågor såsom: Hur
skall man göra staden mer attraktiv för investerare, besökare,
potentiella inflyttare och alla andra? Hur skapar man nya
arbetstillfällen som ersättning för nedlagda verksamheter?

TEMA HÅLLBARA KOMMUNER

längre i kommunen och motsvarar ett
Vad gör man med övergivna industribortfall av i storleksordningen tvåtusen
lokaler, magasin och andra näringsfastjobb. Utsläppen från industrianläggigheter som blivit överflödiga? Hur får
ningar har också minskat radikalt.
man den kommunala ekonomin i balans
Det går inte att peka ut en enda
när skatteintäkterna minskar genom
ledare för denna förändring, men en
utflyttning samtidigt som utgifterna för
ledare som haft en avgörande betydelse
bland annat vård och äldreomsorg ökar?
ska nämnas. Hans Olov Olsson blev
Skall man omedelbart satsa på ny
Drätselchef år 1975 och flyttade till
expansion eller sträva efter en mer
Söderhamn. Han ledde drätselkontoret
balanserad och hållbar utveckling?
under tio år, en period med snabbt
Flera gamla bruksorter i Bergslagen
minskande skatte- intäkter. På 80-talet
och Gävle-Dala-regionen har försökt
blir han kommunalråd med inriktning
bygga upp kulturarvsturism kring sina
på näringsliv. Han får förtroendet att
nedlagda fabriker. Att skapa utrymme
bilda och leda Söderhamns utvecklingsför konstnärer och uppfinnare i
centrum (SUC) i närmare tio år. Han
övergivna industrilokaler kan bara bli
bildar ett team om fyra personer varav
framgångsrikt med ett gott ledarskap.
två är handläggare och två näringsÅr 1994 började den fristående kulturlivskonsulenter. Med assistent och
arbetaren Karin Perers med kulturchefen
sekreterare var de totalt sex fast
Lars Åke Everbrand och galleristen
anställda. De får hålla till i ett rivningsPer-Olof Nilsson att fundera på konsthotat hus som en gång i tiden inrymde
närliga alternativ till att riva en bruksett gjuteri som bland annat tillverkade
byggnad. Karin blev snart en medledare.
detaljer till sågverksindustri. Några
Gruppen blev på något år ett högpresteNathan Söderblom född 1866 i nuvarande
exempel på produkter, tjänster och
rande team som skapade Avesta Art. En
Söderhamns kommun, hyllas som ledare med
företag som SUC hade en nyckelroll för:
årlig konstutställning med deltagare från en installation nära stadshuset i Söderhamn.
Järnmonumentet är av konstnären Thomas
Komponenter till återvinningssystem,
ett tiotal länder och med cirka 20 000
och svetsaren Tomas Hyding. Nathan
företaget ECO Log Sweden med
besökare per år. Karin har sedan kunnat Qvarsebo
valdes till ärkebiskop 1914. Foto: Eric Båve.
närmare 75 anställda.
stödja Avesta Art så som kommunfullmäktiges första kvinnliga ordförande år
2002 och Mellanskogs första kvinnliga ordförande år 2016.
TEAMENS BEGRÄNSNINGAR I STRUKTUROMVANDLINGEN
Karin kallar sig själv för samtalsledare.
Högpresterande team räcker inte för att återhämta förlusten av
På 1600-talet uppfördes ett kopparverk vid Dalälven. Dären stor exportindustri som läggs ner i en kommun. Det behövs
efter kom Järnverket. Marken har på så sätt blivit kontaminerad
högpresterande team för att krympa en stad eller en ort på ett
av en rad olika föroreningar. Genom förnyelse och exploatering smart sätt. Det går att behålla många kvalitéer i en stad om
av mindre miljöstörande företag har viss marksanering
planering inriktas på en arbetsmarknad som är i balans med
genomförts. Numera inrymmer platsen Koppardalen bland
lokala och regionala marknader. Det är Söderhamn ett
annat Avesta Art.
exempel på. Därtill är Söderhamn en eko-kommun.
SÖDERHAMNS UTVECKLINGSCENTRUM

Söderhamn har haft en historisk period med pappers- och
massaindustri, järnindustri såsom Ljusne kätting och dessutom
LM Erikssons komponentfabrik. Dessa företag existerar inte

Text: Eric Båve, projektledare översiktsplanering Sandvikens kommun
och vice ordförande Föreningen Sveriges Stadsbyggares chefskommitté
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Så känner du igen
retoriskt motstånd
i lokal planering
Lokala planeringsprojekt som leder till förändringar stöter ofta på motstånd. Albert O. Hirschmans
tankar om reaktionär retorik kan hjälpa dig att känna igen olika argument och därmed bättre kunna
bemöta dem. I texten prövas Hirschmans idéer på planprojekt i Gävle.
1991 publicerades Hirschmans bok ”The Rhetoric of Reaction
– Perversity, Futility, Jeopardy”. I den beskriver han olika typer
av argumentation som används av reaktionära, vilket i detta
sammanhang enbart betyder de som är emot förändring.
Hirschmans argumentationstyper är tvärtom-tesen, meningslöshets-tesen och äventyrlighets-tesen, vilkas förekomst han
beskriver i tre olika historiska samhällsförändringar; franska
revolutionen, införande av allmän rösträtt i England under
1800-talet och de sociala välfärdsreformerna som genomfördes
efter andra världskriget. Hirschman, som dog 2012, avslutade
sin akademiska karriär som professor i samhällsvetenskap vid
ett forskningsinstitut i Princeton. De olika argumentationstyperna beskrivs i mer detalj nedan:
Tvärtom-tesen säger att varje handling som syftar till att
förbättra något inslag i den politiska, sociala eller ekonomiska
ordningen bara leder till att det förhållande man vill förbättra
istället förvärras.
Meningslöshets-tesen säger att alla försök till förändringar är
dödsdömda, att varje påstådd förändring på ett eller annat sätt
är, har varit eller kommer att bli, en förändring som till största
delen sker på ytan, på fasaden, en kosmetisk och därför illusorisk
förändring, eftersom samhällets ”djupare” strukturer förblir
fullkomligt oberörda.
Äventyrlighets-tesen går ut på att framhålla att de föreslagna
förändringarna visserligen kan vara önskvärda som sådana men
att de äventyrar en äldre och mycket uppskattad reform och får
därmed oönskade konsekvenser.
I det fortsatta resonemanget så kommer jag att gå igenom
några olika planeringsfrågor som har skapat debatt i Gävle
kommun. Detta för att identifiera om det finns exempel på att
det har använts argument, som stämmer med Hirschmans tre
typer av argument.
PLANERINGSFRÅGOR KRING GÄVLE CENTRUM

Gävle kommun har under en längre tid arbetat med en
Centrumplan. En plan antogs slutligen av kommunfullmäkti-
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ge våren 2014. I planarbetet har kommunen haft en bred
dialog med intresserade medborgare och arbetat i samverkan
med Gävle Centrumsamverkan som är en sammanslutning av
olika aktörer i centrum, såsom affärsidkare och fastighetsägare.
Syftet med planen är att stärka det som redan är bra i centrum
och att tillföra nytt på ett sätt som gynnar stadskärnan men
också staden, kommunen och regionen. I planen finns förslag
kring bebyggelse, kulturmiljöer, handel, verksamheter, grönstruktur, trafik och skötsel av stadskärnan. Planen är ett
strategiskt dokument för ekonomiska prioriteringar och ger
anvisningar för mer detaljerad planering/projektering för olika
åtgärder.
Förslagen kring trafiken inriktades på att det ska vara lätt att
ta sig till och från centrum för alla men gång- och cykeltrafik
samt kollektivtrafik ska prioriteras på biltrafikens bekostnad.
Ett av motiven var att förbättra miljön i centrum och i staden.
Ett annat motiv var att gång-, cykel- och kollektivtrafiken är
mer kapacitetsstarka och tar betydligt mindre yta i anspråk än
biltrafiken. Dessutom har de en mer positiv inverkan på
stadslivet. Biltrafik med målpunkt i centrum ska ges möjlighet
att ta sig till parkeringsanläggningar, medan de som inte har
ärende i centrum ska hänvisas till förbifarter utanför stadskärnan.
Under planarbetet blev det mycket diskussion kring förslaget
att bilarna skulle köra längre sträckor genom att de skulle
tvingas köra runt stadskärnan dels för att söka sig till en
parkeringsanläggning med lediga platser och dels för att de
inte hade sin målpunkt i centrum. Många butiksägare ser
bilisterna som sina starkaste kunder. Genom att de får
möjligheter att exponera sig för passerande bilister anser de att
de stärker sitt kundunderlag. Detta kom dock inte så ofta fram
som argument mot förslaget. Istället använde man sig av ett
tvärtom-argument och hävdade att förslaget istället för bättre
miljö tvärtemot skulle innebära försämrad miljö då bilarna
skulle tvingas köra längre sträckor för att komma till en
parkeringsanläggning eller för att passera centrum. Denna typ
av tvärtom-argument förs ofta fram av såväl vissa politiska

När bebyggelsen finns på plats är alla positiva.

partier som av handelns aktörer och privatpersoner som deltar
i olika samråd. I grunden finns det en skillnad mellan två
synsätt där en grupp ser det som att reglering av biltrafiken
kommer att leda till att fler ifrågasätter om de ska ta bilen och
väljer istället andra transportslag. Andra ser inte att reglering
av biltrafiken påverkar valet av transportslag.
I diskussionerna kring Centrumplanen förekommer även
argument som kan beskrivas som äventyrlighets-argument.
Syftet med planen är som tidigare beskrivits att stärka stadens
centrum för att på så sett stärka såväl hela staden som omgivande region. Detta syfte är något som ingen har ifrågasatt
under arbetet med planen eller när beslut tagits om planen.
Men de åtgärder som föreslås för att stärka stadslivet och det

kulturella utbudet riskerar att äventyra den starka ställning i
regionen som staden har idag, tack vare ett rikt kommersiellt
utbud och lättillgänglighet. Detta kan göra att fler söker sig
till det kommersiella utbudet i olika externa handelscentra.
Här ligger äventyrlighets-argumenten ganska nära tvärtomargumenten. Uttryckt på ett lite annat sätt skulle man kunna
säga att avsikten är att stärka staden men resultatet blir tvärtom.
Hirschman noterar också i sin text att de olika typerna av
argument i en del fall kan ligga ganska nära varandra.
Gävle kommun har under ett antal år arbetat med att stärka
medborgarnas engagemang i sin närmiljö. Detta har gjorts
som projekt både i ytterområden i kommunen och i stadsdelar
i staden. Det har också gjorts i samband med förnyelse av
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Det fanns de som ifrågasatte förslagen att bebygga den gamla inre hamnen med bostäder, ofta med meningslöshets-argument.

bostadsområden. Idén är att medborgare ska få en möjlighet
att tidigt medverka i utveckling och förnyelse av sina områden.
Även om besluten ligger kvar hos kommun och bostadsföretag
så ska besluten bygga på en aktiv dialog där inga ställningstaganden görs innan man har en tydlig bild av vad de boende i
området tycker i frågan. De reaktionära argumenten har i
sådant arbete kommit från såväl de boende som från andra
aktörer. Ofta är det synpunkter av typen meningslöshetsargument som då kommer fram.
Ett konkret exempel kommer från några kvarter i stadsdelen
Sätra, ett miljonprogramsområde. I området planerar kommunens
allmännyttiga bostadsföretag en förnyelse av de mer utsatta
kvarteren. För hela stadsdelen fanns sedan något år en
utvecklingsgrupp med engagerade boende. När de boende i det
område som bostadsföretaget avsåg att förnya, fick presenterat
för sig ett förslag för hur förnyelsen skulle göras vände de sig
till den lokala utvecklingsgruppen för att få stöd. De önskade
att de tillsammans med utvecklingsgruppen skulle få diskutera
förslaget med bostadsföretaget. De ville delta i arbetet och
vara med och utforma förslaget från grunden. Bostadsföretaget
ifrågasatte detta. Som stöd använde sig företaget av meningslöshets-argument. Det var meningslöst eftersom de, det vill
säga företaget, hade stor erfarenhet av att förnya bostäder,
vilket de boende saknade. De hade även stämt av förslaget med
Hyresgästföreningen, även om det inte var med några lokala
representanter för föreningen eftersom det saknades en lokal
kontaktkommitté för det aktuella området. Dessutom sa sig
bostadsföretaget veta, från tidigare kontakter med hyresgäster
vid ombyggnader, att deras engagemang bara skulle leda till ett
antal orealistiska önskemål som av ekonomiska skäl inte skulle
vara möjliga att genomföra. Detta exempel är 10–12 år gammalt.
Sedan dess har bostadsföretaget tänkt om helt och tillsammans
med kommunen genomfört en bostadsförnyelse i ett annat
område med ett stort deltagande och engagemang från de
boende. Ett arbetssätt som uppmärksammats och fått mycket
lovord nationellt.
I exemplet från stadsdelen Sätra var det bostadsföretaget
som framförde meningslöshets-argument. I stadsdelen Brynäs
menade medborgarna att det var meningslöst att engagera sig
i ett arbete inriktat på att ge de boende mer inflytande över sin
närmiljö. Motivet i detta fall var att det ett antal år tidigare
hade startats ett projekt med vad de uppfattade var samma
inriktning. Det projektet hade självdött när eldsjälarna försvann.
Det är lätt att förstå att meningslöshets-argumenten används
i ett sådant fall.
I samband med olika demokrati- och lokala utvecklingsprojekt dyker ofta även upp ifrågasättande av typen äventyrlig-
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hets-argument. Denna argumentation bygger ofta på att man
anser att man redan har ett system som bygger på representativ
demokrati. I flera av de politiska partierna finns det stadsdelsföreningar och andra former för kontakter med gräsrötterna.
Dessa former för möjlig påverkan riskerar att få en väldigt
otydlig roll och äventyras när man organiserar mer direkta
möjligheter att påverka. Denna typ av argument kommer
inifrån de politiska partierna.
UTVECKLING OCH FÖRTÄTNING

Hamnverksamheten i Gävle har som i de flesta andra hamnstäder
flyttat ut till ett nytt läge närmare öppna havet och lämnat,
Alderholmen, det gamla hamnområdet. I slutet av 1980- och
början av 1990-talet togs planer fram för en ny stadsdel på
Alderholmen. Bebyggelsen skulle bestå av främst en tät
bebyggelse med bostäder men också högskola och kongressoch musikhus. Planerna stoppades av den ekonomiska krisen
och fastighetskrisen som följde, i hela landet i början på
1990-talet. Strax före millennieskiftet togs diskussionen åter
upp om att bebygga Alderholmen och en bred process där flera
byggherrar var engagerade och stadens medborgare bjöds in för
att ge sina synpunkter på utvecklingen av den nya stadsdelen.
Den nya planeringen för Alderholmen, som innehöll i huvudsak bara bostäder och med en lägre exploatering än i det
ursprungliga förslaget, fick ett blandat mottagande. Det fanns
de som var tydligt positiva till utvecklingen och som kanske
gärna såg sig som en framtida boende i den nya stadsdelen. Det
fanns dock också de som inte trodde på de nya planerna och
med argument av typ meningslöshets-argument talade mot en
ny satsning på Alderholmen. De visade med sin argumentation
att de inte trodde att det i Gävle var möjligt att genomföras en
sådan förändring av den gamla hamnen. Visserligen fanns
exempel på motsvarande förändring i Göteborg, Malmö och
Stockholm men det innebär inte att det kommer att kunna
göras i Gävle. Argumenten beskrevs, av dem som var positiva
till en utbyggnad, lite som Gävles variant av Aksel Sandemoses
Jante-lag, det vill säga de oskrivna regler för småstadsmiljön
där ingen får göra sig till förmer än någon annan. Uttalandena
mot en utbyggnad stämmer väl överens med Hirschmans
uttalande om meningslöshets-argumentet, att det bygger på ett
förnekande eller en bagatellisering av förändringar. De som
förde fram argumenten kryddade dem med att det skulle bli
problem med kraftig vind i området och att det fanns förorenad
mark i området. Idag är stadsdelen utbyggd till mer än två
tredjedelar och anses som ett mycket attraktivt bostadsområde.
Innan de nya planerna var färdiga kom ett förslag från
personer, som inte bodde i kommunen, att bygga en evene-

mangsarena på Alderholmen. Arenan skulle, förutom att den
skulle vara Brynäs Hockeys hemmaarena, även dra till sig stora
evenemang och vara en mötesplats i staden för bland annat
stadens näringsliv. Idéen byggde på att besökarna till arenan,
som skulle komma att ligga relativt centralt i staden bara en
kilometer från Stortorget, skulle ta sig dit gående, cyklande
eller med kollektivtrafik. Det vanligaste argumentet mot
förslaget var av typen tvärtom-argument. Besökarna skulle
aldrig acceptera att lämna sin bil så antingen skulle det bli
trafikkaos runt arenan på Alderholmen eller så skulle alltför
många avstå från att ta sig dit och därmed skulle arenan inte
fungera som den mötesplats som den var tänkt att vara.
SAMMANFATTANDE RESONEMANG OCH SLUTSATSER

Genomgången av hur retoriken har sett ut kring några olika
samhällsförändringar på den lokala nivån har övertygat
mig om att Hirschmans sätt att dela upp argumenten mot
förslag till förändring i tre typer av argument, eller teser,
även fungerar på lokal nivå.
Min uppfattning efter genomgången på den lokala nivån är
att tvärtom-argumentet, som kan uppfattas som enklare och
ofta lite slagkraftigare, inte används lika ofta som övriga typer
av argument. Det kan nog ofta vara svårt att hitta någon
slående tvärtom-effekt att använda. Det är också så att olika

typer av argument går i varandra.
Finns det då argument i den lokala debatten som inte passar
in i någon av dessa tre typer av argument? Hirschman berör
inte frågan om hur heltäckande de tre teserna är. Jag har dock
konstaterat att när argumentet är att ekonomin inte tillåter en
förändring så är det inte så tydligt vilken typ av argument det
kan anses vara. Detta är ju ett av de vanligaste argumenten
som förs fram i den kommunala debatten. Min bedömning
är att, om man ska föra sådana argument till någon av de tre
typerna, så blir det som ett äventyrlighets-argument. Detta för
att förslaget riskerar att äventyra den kommunala ekonomin.
Hirschman menar också att det finns en speciell variant av
äventyrlighets-tesen där demokratin kommer att hota de
ekonomiska framstegen.
Vad är det då för nytta med att känna Hirschmans teser
kring olika typer av argument?
Jag tror det finns ett värde av att känna till olika typer av
argument. Kanske speciellt för tjänstemän som i sin beredning
av ärenden kan underlätta den kommande politiska diskussionen.
Genom att bli bättre på att förstå vilken typ av argument som
kan förväntas kan tjänstemännen ta fram beslutsunderlag som
underlättar bemötandet av olika typer av argument.
Text: Göran Berfenstam, fd planeringschef Gävle kommun
Foto: Viveka Sohlén

Trafiken i centrum blev mycket diskuterad i centrumplaneringen, ofta med tvärtom-argument.
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Klimatomställning – vår tids
stora utmaning
Att klimatet håller på att förändras råder det inget tvivel om längre. Den globala uppvärmningen är
ett faktum. Även det mest optimistiska framtidsscenariot visar att Sverige går mot en framtid med
mer extremväder. Ett förändrat klimat innebär att planeringen måste ha en beredskap för värmeböljor, skyfall och vattenbrist. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen kommit med en
rapport som ger en rad konkreta förslag på hur vi kan arbeta förebyggande och långsiktigt.
I dag arbetar flertalet svenska kommuner, landsting och
regioner aktivt både med klimatanpassning och med minskad
klimatpåverkan. Det är två viktiga ben i den klimatomställning vi står inför. Klimatförändringarna påverkar hela Sverige,
men det är stora skillnader mellan hur olika delar av landet
påverkas. I Skåne dominerar erosionsrisk, längs Göta älv utgör
ras och skred de största hoten. Kustkommuner kämpar mot
havsnivåhöjningar och norra Sverige går mot stora temperaturförändringar. Ofta är det långsiktiga och kostsamma lösningar
som måste fram, till exempel strategier redan i översiktsplanerna och investeringar i fastigheter och infrastruktur. Därför är
det viktigt att vi lär av varandra och delar de kunskaper och
erfarenheter som finns.
Våren 2017 tog SKL:s Programberedningen för klimat fram
en rapport med ett antal konkreta punkter på hur kommuner,
landsting och regioner kan arbeta med klimatfrågor. Programberedningen är partiövergripande. Arbetet har skett i konsensus
och beredningen lämnar över en rapport utan några reservationer.
Med rapportens förslag hoppas SKL öka möjligheterna för ett
kraftfullt lokalt, regionalt och nationellt arbete för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. SKL:s ordförande, Lena
Micko, säger bland annat: ”Det är nödvändigt att kommuner,
landsting och regioner ligger i framkant i utvecklingen mot ett land
utan fossila nettoutsläpp och anpassningen till ett ändrat klimat”.
PROGRAMBEREDNINGENS FÖRSLAG

u Finansiera fler klimatåtgärder genom VA-avgiften
Staten bör se över hur nytto¬begreppet i VA-lagstiftningen
kan breddas för att fler klimatanpassningsåtgärder ska kunna
finansieras genom VA-avgiften. Det är dessutom oklart vilka
förebyggande åtgärder som är möjliga att vidta inom ramen för
VA-avgiften. Många från ett klimatperspektiv fördelaktiga
lösningar, till exempel grönstrukturer, ligger utanför vad som
traditionellt setts som va-anläggningar. Att avgöra vilka
kostnader för klimatanpassningsåtgärder som är nödvändiga är
i dag förenat med sådana osäkerheter att åtgärder uteblir.
KLIMATANPASSNINGSUTREDNINGEN

Klimatanpassningsutredningen (SOU 207:42 ) Vem har
ansvaret? lämnade sitt slutbetänkande i maj 2017. Utredningen
har sett över ansvarsfördelningen mellan staten, landstingen,
kommunerna och vad som behöver göras när det gäller
markanvändning och bebyggd miljö. Utredningen föreslår
bland annat ett tydligare ansvar för fastighetsägare, förtydliganden i PBL samt ett samordningsansvar för Boverket för
det nationella klimatanpassningsarbetet för bebyggelse och
byggnadsverk. Utredningen ger dock inte svar på hur finansieringen av förebyggande klimatåtgärder i befintlig bebyggelse
ska finansieras.

u Fastighetsägares ansvar måste vara tydligt

FORTSATT ARBETE

Fastighetsägare behöver vidta förebyggande åtgärder på den
egna tomten och på den egna byggnaden. Staten behöver både
förtydliga fastighetsägarens ansvar i lagen och utveckla ett
system för obligatorisk klimatcertifiering av byggnader och
fastigheter vad gäller riskbedömning och åtgärdsbehov.

SKL:s styrelse har i enighet godkänt rapporten som underlag
för förbundets fortsatta arbete med klimatanpassning och
minskad klimatpåverkan. Det är viktigt att öka lärandet och
samarbetet mellan kommuner, landsting och regioner. På
SKL:s webbsida finns flera exempel på hur kommuner arbetar
med miljö och klimatfrågor.
Rapporten finns att hämta på https://skl.se/download/18.67c879515c10a135c04a735/1495193890413/SKL_
Klimatet-saklart_webb.pdf

u Kostnadsfritt och användbart planeringsunderlag från
staten
Expertmyndigheter och länsstyrelser behöver förse kommunerna
med ett kostnadsfritt planeringsunderlag som är relevant och
tillgängligt. Detta är en skyldighet enligt PBL, men ändå
menar många kommuner att underlagen är för övergripande
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och inte användbara. Många kommuner får därför själva köpa
in underlag från konsulter och myndigheternas affärsverksamhet.
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Text: Kerstin Blom Bokliden, Miljöexpert, Avdelningen för tillväxt och
samhällsbyggnad, SKL

Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås Stad skapar en attraktivare arbetsplats

I

maj 2015 beslutade Stadsbyggnadsförvaltningens direktör
Lotta Lindstam att starta ett internt projekt som hon kallade
”Attraktivare arbetsplats”. Inledningen på 2015 hade präglats
av hög personalomsättning, hög arbetsbelastning och en del
oklara rutiner och strukturer, delvis som en effekt av ett tidigare
samgående mellan de tidigare förvaltningarna Stadsbyggnadskontoret och Lantmäteriförvaltningen.
En projektledare och en styrgrupp med representanter från
alla avdelningar samt direktör och biträdande direktör tillsattes.
Stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp fick ”bara” vara
referensgrupp. Med hjälp av extern vägledning och dialog med
alla medarbetare satte styrgruppen målbilden för projektet.
”Stadsbyggnadsförvaltningen är en arbetsplats
som medarbetarna är stolta över och alla medarbetare är delaktiga i att utveckla Västerås”
Stolthet har genomgående varit ett viktigt ledord
i projektet och har tillsammans med värdeorden
trygghet, delaktighet, gemenskap, arbetsglädje och
innovation utgjort ett ”paraply” under vilket förvaltningen har arbetat med en mängd delprojekt som
alla gett sitt bidrag till målbilden.
Konkreta exempel på vad projektet har resulterat i
är utbildning för chefer och medarbetare i kommunikation som driver utveckling och skapar resultat, ett
nytt kreativt hälsoteam, riktlinjer för intern kommuni-

kation, införandet av en modell för dialog om arbetsbelastning på
APT och förbättrade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Projektet avslutades formellt vid årsskiftet 2016/2017 och många
av delprojekten har övergått till att vara etablerade rutiner. Andra
projekt pågår fortfarande såsom exempelvis satsningen på att
ta ett helhetsgrepp om förvaltningens arbete med strategisk
kompetensförsörjning.
Hur gick det då kan man undra? Blev förvaltningen en attraktivare
arbetsplats i praktiken? Ja, den frågan kan vi faktiskt svara ja på.
Dels visar jämförelser mellan 2015 och 2016 att vi sänkt vår
personalomsättning och minskat våra stressnivåer och medarbetarundersökningen generellt visar på nöjdare medarbetare. Men
främst visar sig arbetsplatsens attraktivitet genom
alla de värdeladdade handlingar som våra medarbetare genomför dagligen. Allt ifrån att bidra
till ökad stolthet genom att vägleda unga Tekniksprångspraktikanter och visa dem det fantastiska
arbete som vi utför dagligen för att stadens medborgare ska ha den bästa staden att bo och verka i,
till att skapa gemenskap och arbetsglädje genom
att anordna disco på fikarasten eller vernissage där
kollegornas kreativa sidor får blomma ut.
Text: Madelene Carlsson, administrativ chef Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad

”Vi måste vilja varandra väl”

KLARA

Samspelet mellan chef och ordförande är av största vikt
för att kommunen ska fungera väl och kunna utvecklas.
Det bygger på en ömsesidig vilja, förståelse och respekt
för varandra. Det är ingen lätt uppgift! Förutsättningarna
och uppdraget för en chef respektive en politiker är helt
olika.
Vi, stadsbyggnadsdirektören och Byggnadsnämndens
ordförande i Västerås stad, vill helt kort utveckla artikeln
om rollerna från föregående utgåva med tre grundläggande punkter. Frågan är central och behöver ytterligare
belysas, vilket sker på Föreningen Sveriges Stadsbyggares
Chefsforum 12 och 13 oktober i Västerås.

1
2
3

Kunskap och förståelse
Chef och ordförande har olika roller/
uppdrag och det måste finnas en
kunskap om och en förståelse för
varandras roller/uppdrag.

FÄRDIGA

Integritet och respekt
Chefs- respektive ordföranderollen
kräver stor integritet och ömsesidig
respekt för varandras roll/uppdrag.
Vilja och samarbete
Chef och ordförande måste vilja
samarbeta.

Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör och Lars Kallsäby, kommunalråd och ordförande i Byggnadsnämnden i Västerås stad

KÖR
Springyrör, 360° självåterställande skyltrörsystem.
Monteras med standardfundament och standardrör.
Krocktestat i 70 km/h och över 700 vikningstester utan
anmärkning. För mer info ring Pekuma på 0370-47 200
eller gå in på www.pekuma.se
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Femtio år av svensk samhällsplanering

Samtök teknimanna sveitarfélaga
vorfundur 2017!
(Isländska kommunaltekniska föreningens
vårmöte 2017.)
Isländska föreningen SATS genomförde sitt vårmöte 4–5 maj
2017 i Vik på Island som jag hade förmånen att delta i. Vik ligger
på sydkusten cirka 200 kilometer öster om Reykjavik mitt i det
vulkaniskt aktiva område där många utbrott skett och där det
stora vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull skedde 2010 och som
påverkade flygtrafiken i hela Europa. Kanske på grund av det
nyhetsflöde som skapades har turismen till Island ökat kraftigt
bland annat för att besöka dessa vulkanområden. Antalet turister,
som i år passerar två miljoner, innebär utmaningar för infrastrukturen. Det råder brist på offentliga toaletter längs vägar
och stora turistmål som i många fall ligger långt från de större
orternas infrastruktur. Biltrafiken har också ökat på ett vägnät
som bitvis inte är dimensionerat för stora trafikmängder.
Konferensen omfattade två dagar. Programmet var en
kombination av föreläsningar och studiebesök. De ämnen
som togs upp hade stor bredd och handlade om slam från
avloppsreningen och dess användning, horisontell borrning,
arkeologiska undersökningar, trähusbyggande, lantmäteri- och
kulturvårdande myndigheter på Island med mera. Trevligt och
kanske viktigt att notera är att de lägger tid på att umgås och
utbyta erfarenheter genom flera studiebesök och två gemensamma middagar under konferensen.
Text och foto: Bo Bäckström, ordförande Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Vem har upplevt femtio år av svensk samhällsplanering? Jo, Gösta
Blücher – arkitekten, politikern, generaldirektören för Boverket och
professorn vid BTH. Skriften är något så otidsenligt som en vänbok
till honom i redaktion av Bertil Albertsson, Lars Emmelin, Jan-Evert
Nilsson och Fredrik von Platen, vilka vid olika tillfällen på olika
ställen varit arbetskamrater med Gösta.
Boken innehåller ett tjugofemtal uppsatser, vars innehåll har
nära anknytning till Göstas intresseområden som generaldirektör
eller professor. Några av författarna har Gösta handlett vid högskolan,
andra tar upp ämnen som kan ha varit diskussioner professorskolleger mellan. Vänboken är fri från devota hyllningar till festföremålet. Visst nämns Göstas namn då och då i några uppsatser, men
det är därför att han spelat en viktig roll i svensk samhällsplanering och landets plan- och bygglagstiftning. Där finns uppsatser
som beskriver hans roll vid tillkomsten och vidareutvecklingen av
planerarutbildningen vid BTH eller hans idoga arbete med att baxa
fram PBL till riksdagen 1987. Där går det inte att utelämna Gösta
Blüchers namn. Ett annat sådant uppsatsämne där han spelat en
viktig roll är bildandet av föreningen för Svenska bostadsmässor.
Några av författarna som ombetts skriva har plockat ämnen
som för tillfället lockat dem att behandla och som de grunnat på
ett tag. Några uppsatser behandlar därför ämnen som är kritiska
till rådande förhållanden inom samhällsplaneringen eller bostadsförsörjningen och ifrågasätter den väg som vi anträtt. Andra vill
klargöra och lägga till rätta med hjälp av andra metoder och synsätt i samhällsplaneringen. Andra åter vill problematisera. Vissa
uppsatser kan fungera som en snabborientering i planeringshistoria
eller mark- och miljörättens förändring under femtio år. Det är en
typ av litteratur som saknas i dagens arkitekt- och planerarutbildning. Andra uppsatser kräver nästan att man som läsare själv varit
handgripligen och praktiskt involverad i samhällsplaneringen för
att ta till sig budskapen.
För oss, medlemmar i Föreningen Sveriges Stadsbyggare,
kommer läsningen att utgöra stunder av reflektioner som då och
då kan behövas när vi maler i vår dagliga ”grottekvarn”. Det kan
vara utvecklande att ibland fråga sig: använder vi vår lagstiftning,
och de redskap den erbjuder, på rätt sätt? Eller finns det verktyg
som vi över huvud taget inte använder, men som kunde vara värda
att pröva? Eller, är det några av våra redskap som borde skärpas?
En uppsats skriven av vår tidigare miljöminister Görel Thurdin och
hennes departementsråd Erik Casten Carlberg beskriver en värld
som inte så många av oss har inblick i. Det är ett vittnesmål, med
biografiska inslag, om hur lagen om vår unika Nationalstadspark
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Norra Djurgården kom till. Den är
klargörande för hur lagstiftningens vedermödor kan gestalta sig
och vara fylld av lobbyarbete, nödvändiga allianser och skicklighet
för att nå politisk framgång.
Som ett oväntat inslag i den 480-sidiga boken finns ett antal
akvareller utförda av uppsatsförfattare och till sådana närstående
konstnärer. Bokens baksidespärm pryds av en akvarell av en
rödhake som Gösta själv målat. Bland Göstas fritidsintressen har
ornitologi och akvarellmålning en framträdande plats.
Femtio år av svensk samhällsplanering / ISBN 978-91-639-3160-4
Beställs genom: janevert.nilsson@jena.se Pris. 250 kr + porto
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Inbjudan med färdigt program samt information om hur du
anmäler dig kommer under hösten.

Boka dagarna i era kalendrar!

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Välkommen till

Medborgardialog i
samhällsbyggnadsprocessen
– varför då?
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

5 – 6 december i Stockholm
Föreningen Sveriges Stadsbyggare bjuder in till föreningens kurs:
Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen – varför då?
Deltagarna i föreningens tre tidigare kurser representerade en
mångfald av professionerna inom samhällsbyggnadsprocessen.
Deltagarna har varit mycket nöjda med upplägg och genomförande
av kurserna. Föreningen bjuder därför in till ytterligare en kurs den
5–6 december 2017 i Stockholm. Detaljerat program med anmälan
skickas ut inom kort. Se även www.sverigesstadsbyggare.se

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Whites arkitektkontor i Stockholm.

