
Civilsamhället och samhällsplaneringen, fördjupning  

Inledning  
Temat för dialogen i Partsgemensamt forum (PGF) den 31 maj är civilsamhället och 
samhällsplaneringen, seminariet är en fördjupning av mötet med samma tema som anordnades 
den 15 september 2016.  I beskrivningen av temat, som beslutades i samband med PGF:s första 
möte 2017 står det följande: ” Fortsätta diskussionerna från PGF 2016 kring civilsamhällets roll i 
samhällsplaneringen.” Vid mötet den 15 september 2016 diskuterades vikten av att civilsamhället 
släpps in tidigare i det offentliga samråd, att civilsamhället behöver ta ett större ansvar för att lyfta 
sin kompetens samtidigt som bristen på kunskap i dessa frågor - civilsamhället kring det formella 
och det offentligas kunskap om vad civilsamhället kan bidra med – är en stor utmaning i 
sammanhanget. Inför fördjupningstillfället har vi utgått från de slutsatser och diskussioner som blev 
resultatet av mötet från 2016.  
 
Diskussionerna 2016 hade ett tydligt fokus på den fysiska samhällsplaneringen, frågan är dock 
mycket bredare än att bara omfatta den fysiska planeringen vilket bland annat illustreras i 
beskrivningen av arbetet inom regeringskansliet kring frågorna. För att få till en fördjupning av det 
tidigare mötet på samma tema har vi valt att dels bredda begreppet men också formulera de frågor 
som blev hängande vid förra tillfället till "hur"-frågor för att konkretisera dem.  
 
Vi har valt att skifta fokus från mer strikt fysisk samhällsplanering till fokus på social hållbarhet som 
då även innefattar socialt och ekonomisk stadsplanering som även fokuserar på mer mjuka värden i 
samhällsplaneringen.  Begreppen hänger ihop eftersom det ena förutsätter det andra – för att 
skapa en socialt hållbar stadsutveckling så måste människor göra mer än att bo, dvs erbjuda 
service, meningsfull fritid och en social sammanhållning. På många ställen i landet avvecklas 
offentlig och kommersiell service och i det sammanhanget så civilsamhällets organisationer fått en 
allt större roll i att stötta upp kommunerna och regionerna. Det senare kan vi se såväl på 
landsbygds- och avbefolkningsorter men även i socialt utsatta stadsdelar i storstadsregionerna.  
 
Arbetsgruppen har valt att definiera samhällsplanering enligt följande: ”Samhällsplanering omfattar 
riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. 
Samhällsplaneringen inbegriper stadsplanering och hur samhällsintresset ska utvecklas.” 
 
Det övergripande temat för dagen är därför vikten av social hållbarhet i samhällsplaneringen, vilket 
inkluderar den fysiska samhällsplaneringen, den sociala och ekonomiskt hållbara 
samhällsplaneringen samt dialog och samråd mellan civilsamhället och det offentliga. 
Avgränsningarna görs utifrån detta och de frågor som arbetsgruppen ser som centrala för 
civilsamhällets organisationer och regeringskansliet att föra en dialog kring, en del helt avgörande 
för civilsamhällets möjligheter att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen. Det rör frågor som 
tillgången till och planeringen av samlingslokaler för civilsamhället, att lokal service försvinner och 
försämras på flera håll i landet, att det finns ett behov av att stärka kunskapen inom det offentliga 
kring vad civilsamhället kan bidra med samt behovet av en bättre dialog kring civilsamhällets roll i 
samhällsplaneringen.   
 
Gruppen har även valt att avgränsa det till att handla om vad regeringen kan göra i dessa frågor, 

även om kommunerna har en central del i arbetet. Anledningen är de avgränsningar som anförs i 

PGF:s arbetsordning.   

En annan fråga som berördes förra gången och som knyter an till både den social och den fysiska 
planeringen är vikten av och utrymmet för dialog och samråd mellan det offentliga och det civila 
samhället, såväl på lokal som på nationell nivå. Den här gången är fokus på vilka dokument som 



finns och som styr möjligheten och utrymmet för dialog men även konkreta exempel på hur en 
fungerande dialog och samråd kan se ut.  Ovan anföra och de fyra områden som vi identifierat som 
utvecklingsområden kommer att utgöra grunden för frågorna och för dagens samtal.  
 

Frågor för samtalet  
Frågorna nedan ska diskuteras med de tre övergripande frågorna: Vad kan regeringen göra, vad kan 
civilsamhället göra samt vad kan parterna föra tillsammans.  

1. För att civilsamhället ska kunna vara en mer naturlig del av samhällsplaneringen och för att 
regeringen ska kunna maximera det civilsamhället kan bidra med så behöver dialogen 
parterna emellan utvecklas.  
Hur säkerställer vi gemensamma arenor för parterna att kunna mötas och utbyta 
erfarenheter, prata om alternativa lösningar på de frågor som är aktuella i kommunen eller 
bara delge goda exempel från varandras verksamheter? 
 

2. Bättre kunskap inom det offentliga kring civilsamhällets bidrag och roll till 
samhällsplaneringen är avgörande för att få effekt, likaså är det viktigt att civilsamhällets 
organisationer har kunskap och kompetens kring stadsplaneringsprocessen för att kunna ta 
plats i debatten.  
Hur kan civilsamhällets organisationer respektive regeringen verka för en kompetenshöjning 
kring dessa frågor? Både nationellt men framför allt lokalt.  
 

3. Tillgången till och planeringen av samlingslokaler är en central fråga för den demokratiska 
samhällsplaneringen och infrastrukturen.  
Hur kan regelverken och rekommendationerna kring mötesplatser och samlingslokaler 
utvecklas så att de blir en given del av samhällsplaneringen när nya bostadsområden 
planeras eller befintliga förtätas? 

 
4. Förutsättningarna för och verkligheten för samhällsplaneringen ser olika ut i olika delar i 

landet.  
Vad kan civilsamhället respektive regeringen göra för att civilsamhällets organisationer ska 
kunna vara delaktig för samhällsplanering i form av samhällsservice, social och ekonomisk 
hållbarhet? Vad kan göras tillsammans?  
 

Metod 
Gruppsamtalen kommer ske i mindre grupper och där alla grupper ska diskutera samtliga frågor. 
Åtminstone en person från arbetsgruppen kommer att finnas på plats i respektive grupp för att leda 
diskussionerna samt säkerställa att alla fyra frågor diskuteras. Gruppdiskussionerna avslutas med 
att de sista 10 minuterna sammanfatta gruppens diskussioner inför återsamling i plenum. Under 
återsamlingen i plenum ska detta redovisas utifrån de övergripande frågorna; Vad kan regeringen 
göra, vad kan civilsamhället göra samt vad kan parterna föra tillsammans.  

Om dialogen i Partsgemensamt forum  
Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) om en politik 

för det civila samhället och forumets Arbetsordning för 2017: 

 



Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter  

och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin. 

 

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör  

finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer.  

 

Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller sluta 

överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att tydliggöra 

parternas roller och förutsättningar än att bli överens. 

 

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum. 

 
 
 

Bakgrund till dialogen  

Slutsatser PGF september 2016  
Vid partsgemensamt forum den 15 september 2016 så diskuterades frågeställningar utifrån 
civilsamhällets behov av lokaler samt det offentligas ramverk vad gäller fysisk planering och 
befintlig lagstiftning.  Bland utvecklingsområden lyftes stödet till samlingslokaler, att det offentliga 
måste bli bättre på att bjuda in civilsamhällets organisationer tidigare i processen och arenor för 
fungerande dialog efterfrågades. Precis som det offentliga behöver bli bättre på att bjuda in 
civilsamhällets organisationer så behöver även de senare bli bättre på att ta plats i diskussionerna 
och i samtalen kring samhällsutvecklingen genom att t ex lyfta fram goda exempel. I diskussionerna 
kom parterna fram till följande förbättringsområden:  
 
Politikerna kan arbeta vidare med att: 

 Följa EU-koden om samarbete, bland annat genom att samla kunskap tidigt (Europarådet 

2009).  

 Säkra att de som bygger även bygger allmänna samlingslokaler.  

 Öka nivån på stödet till samlingslokaler. 

 Med en tydlig agenda bjuda in organisationerna till samråd tidigt i processen.  

 Återkoppla till civilsamhällets organisationer om vad som hände med de synpunkter som 

fördes fram på ett samråd, vad de ledde till.  

 Bjuda in bredare, inte bara de civilsamhällesorganisationer som oftast blir inbjudna. 16 

Boverkets rekommendationer (2013) samt plan- och bygglagen (PLB) bör skrivas om så att 

civilsamhällets behov finns med i processen.  

 Beskriva saker mer tillgängligt så att fler förstår.  

 Stödja genom en strukturfond, motsvarande kommunernas stöd för mötesplatser, så att 

långsiktiga alternativ blir möjliga.  

 

Civilsamhällets organisationer kan arbeta vidare med att:  

 Vara tydligare med vilka de är och ta plats.  

 Ta ansvar för att representera en grupp, exempelvis sårbara grupper. 



 Bidra aktivt och konstruktivt med kunskap, vilket kan leda till färre överklaganden och i 

förlängningen snabbare planeringsprocesser. 

 Bli bättre på att utnyttja och dela med sig av befintliga lokaler. 

 Bli bättre på att berätta om sin roll och verksamhet, inte vänta. 

Parterna bör ha ett gemensamt ansvar för att: 

 Aktivt delta i samtalsarenor ‒ närvaro! 

 Samla och sprida goda exempel. Prata om lösningar och hitta nya vägar.  

 Motverka ojämställdhet och ojämlikhet.  

 Öka kunskaperna om varandras förutsättningar.  

 Bjuda in en mångfald av röster.  

 Sammanställa erfarenheter, forskning och lösningar och sprida till arkitekt- och 

byggbranschen samt till utbildningsverksamhet inom dessa områden.  

 Ta initiativ till ett sakråd om samhällsplanering.  

Arbete med samhällsplaneringen på Regeringskansliet  
Regeringens arbete med samhällsplanering är brett och flera departement är involverade. Nedan 

följer en kort redovisning om det arbete som pågår.  

Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla 

människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 

hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk 

utveckling underlättas. 

Delmål för samhällsplanering är: 

  En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter och 

landsbygd. 

 Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 

samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs 

 Goda förutsättningar för byggande av bo-städer och lokaler, etablering av företag och för 

annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas. 

Utvecklingen av den geografiska tillgängligheten till vissa funktioner 

Tillgänglighet till vissa väsentliga servicefunktioner i samhället ger delvis en bild av hur framgångsrik 

samhällsplaneringen är. Miljöer med en hög andel av befolkningen som kan nå viktiga målpunkter 

och servicefunktioner kan sägas uppvisa god tillgänglighet. 

God bebyggd miljö  

Riksdagen har beslutat om ett miljökvalitetsmål för den byggda miljön, God bebyggd miljö. Målet 

omfattar bl.a. samhällsplanering, infrastruktur, kulturmiljö, arkitektur, grönområden, avfall, buller, 

hälsa, säkerhet och bebyggelsestruktur. Regeringen bedömer att ytterligare insatser krävs för att nå 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Några av de saker som under 2015 påverkat 

förutsättningarna för en god bebyggd miljö är arbetet med Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål, 

stadsmiljöavtalen, arbetet med livscykelanalyser för byggnader och skolbidraget för upprustning av 

inomhusmiljön i skolor. 

Stöd till utemiljöer 

Regeringen har genom förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden 

beslutat att ge stöd för att åstadkomma utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social 



gemenskap och för att bevara eller utveckla ett bostadsområdes gestaltning. Stödet lämnas till 

bostadsområden med socioekonomiska utmaningar och tanken är att åtgärderna på ett varaktigt 

sätt ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer 

Staten vill göra mer för att förbättra förutsättningarna för byggandet 

Även om det är en kommunal uppgift att planlägga användningen av mark och vatten enligt plan- 

och bygglagen har staten ofta ett stort inflytande över frågor som har betydelse för möjligheterna 

att bygga på en viss plats. Det handlar bl.a. om det regelverk som anger ramarna för planeringen 

samt olika nationella mål, planer och program som inverkar på den kommunala planeringen. 

Regeringens inriktning är att mer aktivt stötta kommunerna för att de ska kunna ta ansvaret för 

bostadsförsörjningen och samtidigt verka för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar 

stadsutveckling. 

En sammanhållen landsbygdspolitik 

Regeringen vill ta vara på landsbygdernas potential för attraktiva livs-, boende- och 

verksamhetsmiljöer. Det ska vara attraktivt att bygga och bo i Sveriges landsbygder. Regeringen 

kommer att se över resultatet av reformen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och LIS-

regelverket. Syftet är att ytterligare främja landsbygdsutvecklingen i områden med god tillgång till 

stränder. Landsbygderna behöver ett livskraftigt och diversifierat näringsliv. Förutsättningar för 

arbete och försörjning för kvinnor och män ska finnas i alla delar av landet. 

Delegationen mot segregation 

Inrättandet av Delegationen mot segregation är ett led i regeringens långsiktiga reformprogram för 

minskad segregation som sträcker sig över perioden 2017–2025 och fokuserar på insatser på fem 

områden. De områden som bland annat rör temat för PGF är att stärka samhällsservicen och 

minska bostadssegregationen, samt stärka demokratin och stödja det civila samhället. Delegationen 

ska i samverkan med kommuner, landsting, regioner, myndigheter, forskare, näringsliv och 

organisationer i det civila samhället verka för genomförandet av reformprogrammet genom ett 

långsiktigt utvecklingsarbete. Delegationen ska bland annat initiera och finansiera 

utvecklingsarbete, nätverk och erfarenhetsutbyten mellan kommuner. 

Hur är arbetet fördelat på regeringskansliet 

Miljö- och energidepartementet har hand om stadsutvecklingsfrågorna. Departementet har också 

ansvaret för regeringens samverkansprogram Smarta städer som fokuserar på innovationer och 

smarta lösningar för en mer effektiv och hållbar utveckling i städerna. Där ligger även ansvaret för 

att samordna stadsutvecklingsfrågorna, samt ansvar för kontakterna med plattformen för hållbar 

stadsutveckling, som är fem myndigheter som fått i uppdrag att koordinera stadsutvecklingsfrågor 

och Boverket är samordnare av uppdraget. 

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör boende och byggande, bolag med statligt 

ägande, it-politik, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, postfrågor, samt 

transporter och infrastruktur. Boverket ligger under näringsdepartementet. Boende och byggande 

handlar om att få en bostadsmarknad och finansiering av bostäder som fungerar väl. Det handlar 

också om hur man planerar och utformar miljöer och byggnader. Området omfattar 

bostadsmarknad, lantmäteri – det vill säga geografisk information och fastighetsinformation – samt 

samhällsplanering och byggande. 

Kulturdepartementet har hand om politiken för det civila samhället. Politiken omfattar bland annat 

möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och 

bedriva verksamhet. 



Social hållbarhet i samhällsplaneringen  

Social hållbarhet, definition 
Det finns inte någon allmän definition av social hållbarhet. Den sociala hållbarheten handlar dock 
om att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade. Oavsett behov och 
förutsättningar ska alla ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig 
kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. En väl planerad stadsstruktur måste därför ta 
hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. För att nå dit behöver man arbeta med 
integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet, kultur, mångfald med mera. 
 
Kommuner, landsting och regioner ansvarar för att arbeta trygghetsfrämjande och tillitshöjande 
samt skapa förutsättningar för ett bra vardagsliv för alla. Mötesplatser som exempelvis gator, torg 
och parker ska vara inbjudande och främja sociala möten mellan människor. De ska hålla god 
livskvalitet och vara funktionella, trygga, tillgängliga och estetiskt tilltalande. 
 
Boverket lyfter fem intressanta teman som är avgörande för en socialt hållbar stadsutveckling, 
nämligen inflytande, identitet, variation, samband och en helhetssyn på staden. Dessa ska i 
huvudsak utveckla staden så att integration främjas. När det gäller inflytande syftar man på vikten 
av att utgå från de boendes perspektiv. De som bor och verkar på platsen har värdefull kunskap om 
vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i ett område. Att samla in boendes 
synpunkter kan ta tid men det har man många gånger igen i ett senare skede, eftersom besluten är 
väl förankrade. Vad gäller temat identitet, så handlar det om att stärka ett områdes kollektiva 
självkänsla och höja platsens status i andras ögon. Det görs bland annat genom att lyfta områdets 
historiska arv och lokala särart. Temat variation bygger på idén om en blandad stad med enkel och 
nära tillgång till service, verksamheter, kultur, idrott, utbildning och bostäder. Målet är att skapa en 
levande och trygg miljö, med människor i rörelse större delen av dygnet. Temat samband handlar 
om att genom fysisk planering förstärka sambanden mellan stadens olika delar, vilket i sin tur kan 
skapa förutsättningar för en socialt sammanhållen stad. Det femte och sista temat är helhetssynen 
på staden, som utgår ifrån förståelsen att förändringar i en stadsdel kan ha inverkan på en annan 
del av staden.  
Källa: Boverket 

 

Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt (Regeringsuppdrag IJ2009/1746/IU) 
När det gäller att åstadkomma en socialt hållbar förnyelse i socioekonomiskt svaga stadsdelar är 
Boverkets intryck att det nu finns mycket erfarenheter att bygga på, inte minst bland de 
allmännyttiga bostadsföretagen, som i kraft av sin storlek också kan ta ett särskilt ansvar i 
förnyelseprocessen. Det finns en medvetenhet om att man måste utgå från de boende och ta 
tillvara de boendes kunskaper om hur området fungerar att bo i, att en fysisk upprustning behöver 
kombineras med insatser för att stärka områdets identitet och främja en känsla av samhörighet, 
samt vikten av förtroendefulla relationer mellan berörda aktörer. 
 
Det är brist på forskningsbaserad kunskap om hur faktorer i den fysiska miljön påverkar det sociala 
livet eller varför människor väljer att flytta. I segregationsforskningen talar man om ”white flight” 
och hävdar att det snarare är utflyttningen av svensk medelklass än inflyttningen av resurssvaga 
etniska minoriteter till 1960- och 70-talets storskaliga bostadsområden som betytt mest för den 
etniska segregationen. Kulturgeografen Roger Andersson uttrycker det som att det är 
majoritetsbefolkningens flyttmönster och de resursstarkas bostadsval som driver 
boendesegregationen. 
 
Social hållbar statsutveckling - Allmänt anses begreppet hållbar utveckling bestå av tre ömsesidigt 
beroende delar; ekologisk eller miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 



Forskaren Helena Nordström Källström framhåller dock att det finns stora kunskapsluckor i den 
svenska forskningen om social hållbarhet i allmänhet. Nordström Källström pekar också på att 
begreppet socialt hållbar utveckling kan definieras mycket brett eller mycket smalt, samt att vägen 
dit kan nås på olika sätt. En exakt definition är alltså inte möjlig. En socialt hållbar stadsutveckling 
bör kännetecknas av sådant som att hänsyn tas till olika gruppers behov, att förutsättningar för 
människors möten förbättras och att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas. 
Källa: Boverket 

Den fysiska planeringen  

Lagar och regler - civilsamhället och den kommunala fysiska planeringen (upprepning från 

2016) 
Fysisk planering bedrivs främst av kommuner och av myndigheter som ansvarar för infrastruktur. 
Under arbetet måste många olika intressen vägas mot varandra. Hänsyn ska tas till miljömässiga, 
kulturella, ekonomiska och sociala frågor. Planeringen styrs främst av plan- och bygglagen (PBL) 
men även bl.a. av väglagen och lagen om byggande av järnväg. Även miljökvalitetsmålen är 
styrande, t.ex. målet God bebyggd miljö. 
 
PBL styr genomförandet av kommunens fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska 
planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Enligt PBL gäller formell 
samrådsskyldighet både inför detaljplan och översiktsplan. Syftet med samrådet är dels att 
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det 
aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka 
det. 
 

Översiktsplanering 
Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra 
som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en 
bra helhet och en hållbar utveckling. 
 
Ï översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och 
bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för 
rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, 
naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose 
riksintressen ska redovisas särskilt. Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer 
detaljerad (fördjupad) för vissa delar, till exempel en tätort. 
 
Att bedöma konsekvenserna av olika alternativ är en viktig del av arbetet. Det ska vara lätt att 
förstå planens innebörd och konsekvenser. Om planen kan medföra betydande miljöpåverkan ska 
en särskild miljökonsekvensbeskrivning finnas tillsammans med planförslaget. 
 
Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till 
vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot 
varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller 
direkt i bygglovsprövningen. Översiktsplanens innehåll kan därför inte heller överklagas. 
 
Intresset och reaktionerna från civilsamhället är vanligen begränsade. Det kan hänga ihop med att 
översiktsplanen inte är juridiskt bindande för kommunen och att det bl.a. därför kan vara svårt att 
veta vilken betydelse den kommer att ha. De strategiska förslagens förverkligande ligger också i 
många fall långt fram i tiden och konsekvenserna kan upplevas diffusa. 
 



Det kan vara lättare att engagera kommunmedborgarna i arbetet med en fördjupning av 
översiktsplanen (fördjupad översiktsplan) som tydligare visar hur planen egentligen påverkar 
medborgarna och deras närmiljö. Lokala utvecklingsprogram på stadsdelsnivå kan innebära 
möjligheter för civilsamhällets organisationer att både ta och ges en aktiv roll när förslag och idéer 
om t.ex. byggande i stadsdelen ges offentlighet i möten och via media. 
 

Detaljplanering 
Vid planering för mindre delar av kommunen används (plan-)program och detaljplaner. Med en 
detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut 
inom ett visst område. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för 
byggåtgärder inom planområdet. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts 
av en ny detaljplan. 
 
Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det sker 
när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och 
vattenområden. 
 
I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. 
Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna 
ska användas och utformas. Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, 
affärer, industrier och kontor. Inom kvartersmark kan planen till exempel reglera hur stora eller 
höga husen får vara, hur långt det får vara mellan hus och tomtgräns och om någon har rätt att dra 
fram ledningar över någon annans mark. 
 
I detaljplanearbetet arrangerar tjänstemän utställningar och/eller samrådsmöten där medborgarna 
har möjlighet att reagera på förslagen. Här är intresset från medborgarna större. Varken 
företagsrepresentanter eller ansvariga politiker finns dock på plats, vilket innebär att möjligheter till 
information och dialog begränsas. 
 

Områdesbestämmelser 
Kommunen kan besluta om områdesbestämmelser för att komplettera översiktsplanen och göra att 
riktlinjer i översiktsplanen blir bindande. Områdesbestämmelser används framför allt när man vill 
reglera en befintlig bebyggelse på olika sätt eller när man vill reservera mark för ett viktigt allmänt 
ändamål exempelvis en framtida vägdragning eller som en förberedande planering inför en 
kommande detaljplanering. 
 
Ofta används områdesbestämmelser för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för att 
reglera storlek och omfattning av en fritidshusbebyggelse eller för att förhindra ett olämpligt 
byggande. De används också för att minska eller öka kraven på när du behöver ha bygglov. 
Processen för att ta fram områdesbestämmelser är ungefär likadan som när kommunen tar fram 
och antar detaljplaner. Allmänheten har möjligheter att lämna synpunkter vid samrådet och i 
granskningsskedet. 
 

Samråd 
Den formella samrådsskyldigheten innebär att kommunen ska samråda med medborgarna, om 
såväl översiktsplan som detaljplan. I båda fallen ska kommunen kunna presentera ett ganska digert 
underlag för samrådet. När det gäller översiktsplanen ska kommunen redovisa förslagets innebörd, 
skälen till förslaget, konsekvenser och planunderlag. I samrådet kring en detaljplan ska kommunen 
presentera ett planförslag. Detta betyder att kommunen redan när samrådet börjar ska ha gjort en 
hel del ställningstaganden och bedömt konsekvenser av planen. 
 



Utöver samråden kan civilsamhället påverka planerna genom att överklaga dem. Förutom dessa 
överklaganden kan civilsamhället påverka genom att skicka in skrivelser till planansvariga. 

Offentliga utredningar och dokument med bäring på temat   

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, 

SOU 2017:1 
I landsbygdskommitténs förslag så presenteras ett antal förslag på civilsamhällets roll i att vitalisera 
landsbygden men också ett flertal konkreta idéer om hur man ska utveckla samhällsplaneringen för 
att fler ska uppleva landsbygden som ett attraktivt alternativ. Bland annat föreslår att Boverket får 
en tydligare roll i att samordna och ta fram vägledning för hur landsbygdens utvecklingsmöjligheter 
ska tas till vara i den kommunala översiktsplaneringen, riktade investeringsstöd för att möjliggöra 
byggandet av nya bostäder, inskränkningar i strandskyddet och förbättrade krediter för byggandet 
av bostäder i landsbygderna.  
 
En utgångspunkt för kommitténs förslag är att staten måste ta ett större och samlat ansvar för 
landsbygdernas kommersiella service, välfärdstjänster och tillgång till kultur. De delmål som 
kommittén har formulerat för detta område är: 

 God tillgång till kommersiell service. 

 Likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg oberoende av bostadsort. 

 Likvärdiga möjligheter att utöva och ta del av kultur oberoende av bostadsort. 
 
Vidare lyfts även arbetssätt för dialog mellan staten och det civilsamhället om landsbygdsutveckling 
där vikten av samordning lyfts fram särskilt i glesa strukturer.  Därför har det utvecklats arenor där 
olika intressen – ideella, offentliga och näringsliv – kan samordnas. Gemensamt identifierar, 
utvecklar och driver man verksamheter som skapar samordningsvinster i småskaliga former. Olika 
kompetenser tas till vara och resurser kopplas samman. Kostnader kan därmed delas av flera 
aktörer. Kommunala landsbygdsstrategier är exempel på sådana arbetssätt, förutsatt att de 
utarbetats och genomförts i nära samverkan med lokala föreningar och nätverk. Strategierna ger 
kommunerna ett bättre kunskapsunderlag, samtidigt som allmänintressen kan sammanvägas och 
kopplas ihop med lokala utvecklingsintressen. Metoderna för dialog och samverkan varierar dock, 
vilket också påverkar värdet och nyttan för både den kommunala förvaltningen och de personer 
som ideellt engagerar sig.  
 
Kommitténs förslag: Regeringen uppdrar till Jordbruksverket att stödja samordning och utveckling 
av nätverk mellan landsbygdsutvecklare anställda i kommuner och regioner. Syftet är att dessa 
tjänstemän ska ha möjlighet till erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling av arbetssätt. Det 
gäller i synnerhet hur offentlig sektor samverkar med civilsamhällets organisationer i frågor som rör 
lokal landsbygdsutveckling.  
 
http://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/sou-
2017_1_web.pdf  
 

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen  
2009 togs, utifrån Europarådets uppmaning, en europeisk kod för idéburna organisationers 
medverkan i den demokratiska beslutsprocessen. Den omfattar bland annat olika mekanismer för 
idéburna organisationer att kunna delta i den politiska beslutsprocessen men också visa på sätt för 
det civila samhället att delta i den offentliga politiken. Koden är inte bindande men syftet är att 
försöka ge olika aktörer som är involverade i den demokratiska processen förslag och idéer till hur 
organisationer kan medverka på olika sätt vid olika tillfällen.   
 

http://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf
http://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf


I koden lyfts civilsamhällets respektive det offentligas ansvar samt användbara verktyg och 
mekanismer i olika delar av beslutsprocessen. I fråga om ett stadsutvecklingsperspektiv är det 
framför allt följande perspektiv som är värda att lyfta:  

 Samråd och remisser på webben 

 E-petitioner – webbverktyg med utrymme för enskilda medborgare eller föreningar att 
initiera medborgarförslag 

 Medborgarforum och framtidsråd 

 Central myndighetskontakt som ger idéburna organisationer tillgång till information om 
aktuella politiska initiativ  

 Permanent eller tillfällig expertgrupp  

 Publika webbsändningar från utfrågningar, möten och debatten så att allmänheten kan se 
och lyssna i realtid.  

 Informationsutbyte från båda håll.  

 Webbplats med omfattande tillgång till centrala dokument och offentliggörande av 
offentliga initiativ.  

 Information via e-post för att avisera kommande projekt och finansieringsmöjligheter  
 
Behovet av att kontinuerligt utveckla kapaciteten och kompetensen hos lokala, regionala och 
nationella idéburna organisationer så att de aktivt kan involveras i den politiska beslutsprocessen. I 
arbetet ingår även utbildningsseminarier för att förbättra förståelsen för den ömsesidiga roll som 
idéburna organisationer och det offentliga har.  
Matrisen för medverkan i beslutsprocessen:   
 
http://overenskommelsen.se/wp-content/uploads/2014/11/eu_koden.pdf  
 

SKL:s positionspapper för civila samhället (2017):  
SKL:s nya positionspapper för det civila samhället har nyligen publicerats och sätter fokus på 

kommuner och landstings ansvar i dialogen med civilsamhället lokalt. Bland annat fastslås att:  

 Kommuners, landstings och regioners förhållningssätt och aktiva insatser spelar en 

avgörande roll för att stärka civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och 

samverkanspartner. 

 Kommuners, landstings och regioners förhållningssätt och aktiva insatser spelar en 

avgörande roll för att stärka civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och 

samverkanspartner. 

 En nationell arena för möten och utvecklingsarbete behöver skapas där kommuners, 

landstings och regioners systematiska arbeten med samverkan och modeller för långsiktigt 

hållbara relationer med civilsamhället kan utvecklas och prövas.  

 Relationen mellan kommuner/landsting/regioner och civilsamhället ska präglas av 

ömsesidig respekt, dialog och medskapande på lika villkor. 

 Fler demokratiska mötesplatser för dialog och samverkan och fler anläggningar för 

aktiviteter behöver utvecklas i samverkan med civilsamhället.  

 Lokala och regionala utvecklingsarbeten bedrivs bäst utifrån lokala behov och i samverkan 

mellan berörda, civilsamhället, kommunen och landstinget/regionen samt övriga 

samverkansaktörer i det geografiska området. 

 Staten bör i samverkan med SKL och civilsamhället stödja innovativ utveckling av miljöer 

och anläggningar för att stimulera ett ökad deltagande.  

http://overenskommelsen.se/wp-content/uploads/2014/11/eu_koden.pdf


 Staten bör möjliggöra för kommuner och landsting/regioner att utveckla fler 

samarbetsmodeller med civilsamhällets ideella och idéburna organisationer på annat sätt 

än genom upphandling 

 Offentlig sektors samtliga nivåer har ett gemensamt ansvar att värna civilsamhället som 

en självständig kraft för mellanmänsklig tillit och demokratisk samhällsutveckling. 

https://civos.se/wp-content/uploads/2017/04/positionspapper-skl-civilsamhllet-som-
utvecklingskraft-170309.pdf  

Metoder för dialog samt goda exempel  

Medborgardialog 
De krav plan- och bygglagen (PBL) ställer när det gäller samråd inför en detaljplan är desamma som 
när kommunen tar fram en översiktsplan. Och liksom när det gäller översiktsplanen så finns det 
stora vinster med att hålla en tidig och bred dialog med medborgarna även inför att man tar fram 
en detaljplan.  
 
Forskning visar att deltagande i olika sammanhang stärker sammanhållningen i samhället. Genom 
medborgardialogen skapas också ett förtroende mellan medborgare och kommun; mellan å ena 
sidan planerare och beslutsfattare och å andra sidan dem som bor och verkar i en viss del av 
kommunen. 
 
Källa: Boverket 
Länk: http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/   
 

Leadermetoden  
Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden 
och i staden. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under 
kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett 
område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Det är du som bor och verkar i området som 
driver och påverkar utvecklingen. En godkänd utvecklingsstrategi innebär också att området får en 
budget för utvecklingsprojekt. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som har idéer 
som bidrar till utveckling av ett område kan söka stöd från leaderområdet för att genomföra 
projekt. 

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de 
Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk 
utveckling på landsbygden". 
 

Hur fungerar lokalt ledd utveckling genom leadermetoden? 
Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en 
lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group). 

LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har alltid en 
utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som prioriterar vilka projekt som ska få stöd i deras område. 
 
Finns på flertal områden i Sverige. 
 

https://civos.se/wp-content/uploads/2017/04/positionspapper-skl-civilsamhllet-som-utvecklingskraft-170309.pdf
https://civos.se/wp-content/uploads/2017/04/positionspapper-skl-civilsamhllet-som-utvecklingskraft-170309.pdf
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/


”Ö för ö”. 
”Ö för ö” är ett projekt som drivs av länsstyrelsen i Stockholm och är en arbetsmetod för att arbeta 

med samhällsplanering lokalt på vissa öar i Stockholm.  

I grova drag handlar det om att man åker ut till öarna, samlar befolkningen under två dagar då man 

med en duktig processledare tar fram fakta, utvecklingsbehov m.m. på ön (och närliggande öar).  

Konceptet skulle enkelt kunna översättas i ett kommunalt arbete, typ ”byggd för byggd” eller 

”stadsdel till stadsdel”. 

http://www.oforo.se/   

 

Exempel på verksamheter där civilsamhället är med som en viktig aktör för att säkerställa 

grundläggande service 

 

 Servicepunkter  

Syftet med servicepunkter är att återföra en del av den offentliga servicen som har försvunnit från 

landsbygden och utveckla den i nya former. IT-teknik tillsammans med lokal rådgivning gör att stora 

delar av den offentliga servicen kan nå landsbygden i form av exempelvis e-hälsa, andra typer av e-

tjänster, kontakt med myndigheter etcetera. En god och lättillgänglig basservice är särskilt 

betydelsefull för våra nya svenskar.  Finns på flera ställen i Sverige. 

 By-mackar  

By-macken är en sammanslutning av oberoende drivmedelshandlare som samarbetar med bland 

annat marknadsföring, upphandling och erfarenhetsutbyte. Det som kännetecknar by-macken är 

att det är bygden eller enskild person lokalt som går in som mackägare för att säkra tillgången på 

drivmedel lokalt när de stora företagen har svårt att se lönsamheten i att driva mackar på 

landsbygden.  

 Biblioteksverksamheter på flera håll där kommunerna har beslutat att lägga ner enskilda 

verksamheter.  

 Matbutiker på flera håll för att säkra ortens tillgång till mat och andra förnödenheter även 

lokalt.  

 Flera exempel på välfärdsverksamheter så som skola, äldreomsorg och förskoleverksamhet.  

 Det finns många exempel där det civila samhället gjort integrationsinsatser och bidragit till 

att skapa mer social hållbarhet i socialt utsatta områden och på så vis bidragit till att 

överbrygga skillnader, t ex på arbetsmarknaden, sociala företag men också kulturella 

skillnader. T ex på organisationer och verksamheter är Spånga Blåband, Gårdenbostäder, 

Herstöverkstan och Skäggetorpspuls.  

 

 
 
 

http://www.oforo.se/

