
Landsbygdsutveckling och stad-land interaktioner i 
kommunal fysisk planering 
 
 
Våren 2011 genomförde Landsbygdsnätverkets PLAN-grupp en enkätundersökning i syfte att 
kartlägga kommuners arbete med fysisk planering med fokus på landsbygdsfrågor och stad-land 
interaktioner. Under hösten 2011 följdes en del frågeområden från enkäten upp genom intervjuer 
med ett antal utvalda kommuner. Förutom denna studie har även en kortfilm och en fiktiv 
tidningsartikel tagits fram av PLAN-gruppen för att väcka uppmärksamhet för landsbygdsfrågor i 
ett planeringsperspektiv, se länk www.landsbygdsnatverket.se/ovrigmark  
 
 
Metod och målgrupp 
Genomförandet av kartläggningen gjordes genom att maila ut en enkät till den person som var 
kontaktperson för översiktsplanefrågor i respektive kommun, enligt en maillista upprättad av 
SKL.  Enkäten bestod av totalt 24 frågor, varav 22 hade svarsalternativ. Två frågor var öppna 
vilket innebar att respondenten själv fick formulera sitt svar fritt med egna ord. Enkäten mailades 
ut i början av april 2011 till tjänstemän i samtliga 290 kommuner. Efter två veckor sändes en 
påminnelse, samt en andra påminnelse mailades i mitten av maj. Svar erhölls efter två 
påminnelser från totalt 161 kommuner. Det var främst fysiska planerare som svarade på enkäten 
men även några näringslivstjänstemän, samt några få politiker. En indelning av kommunerna i 
kommun-klassificeringen glesbygdskommuner, tätortskommuner och tärortsnära-
landsbygdskommuner visar att de deltagande kommunerna är relativt väl representerade för 
Sverige i stort: glesbygdskommuner i studien 12 st. av totalt 22 i Sverige (54%),  
tätortskommuner i studien 65 st. av totalt 112 i Sverige (58%) och 
tärortsnäralandsbygdskommuner i studien 84 st. av totalt 156 i Sverige (54%).    
  
Utifrån den nationella kartläggningen gjordes även intervjuer i ett avgränsat antal kommuner. 
Urvalet gjordes utifrån kriterierna: kommunen har en landsbygdsstrategi; vikten av att bevara 
jordbruksmark/åkermark i kommunen; det sker en samverkan i hög grad mellan det kommunala 
översiktsplanearbetet och lokala grupper som byalag och bygdeföreningar; samt att kommunen 
engagerar sig i hög grad i infrastrukturfrågor för landsbygden. Utifrån dessa urvalskriterier visade 
det sig att det var åtta kommuner (utav 161) enligt enkätsvaren som hade dessa förhållanden: 
Tjörn, Borgholm, Klippan, Sunne, Sävsjö, Tranås, Uddevalla och Tranemo. Intervjuer 
genomfördes således i dessa kommuner, med samma person som uppgav svaren i enkäten, oftast 
en planerare.  Material från några av dessa intervjuer finns sammanställt i sista delen av detta 
dokument.  
 
 
Resultat 
Studien fokuserade i sin helhet på landsbygdsfrågor och stad-land interaktioner i ett 
planeringsperspektiv. Huvudfrågeområden i enkäten var: Landsbygdsutveckling (syn på 
landsbygdens roll i fysisk planering); samverkan för landsbygdsfrågor och stad-land interaktioner 
(samverkan mellan olika plannivåer och aktörer); det lokala klimat-arbetet (lokala flöden/system: 



energi, avfall, mat mm.); samt markfrågor (synsätt på- och värdet av åkermark/jordbruksmark/ 
skogsmark). 
 
Resultaten presenteras kortfattat i följande text.  
 
 
Landsbygdsutveckling 
Resultat från studien visar att 45% av kommunerna hade en strategi för landsbygdsutveckling.  
Drygt hälften (58%) uppfattade att landsbygdsfrågor värderades antingen som mycket viktiga 
eller viktiga i den kommunala fysiska planeringen generellt sett, men tio procent uppfattade att 
dessa frågor värderades som mindre viktiga. Gällande kunskap om landsbygdsfrågor menade 
41% av respondenterna att fysiska planerare har mycket bra/bra kunskap och erfarenhet av att 
arbeta med landsbygdsfrågor. Tolv procent menade att kunskapen var låg och erfarenheterna 
knappa. På frågan om det fanns tjänstemän i kommunen som arbetade specifikt med 
landsbygdsfrågor svarade 39% ja. Drygt en tredjedel (35%) av kommunerna uppgav att de hade 
fora där kommunala fysiska planerare och företrädare för landsbygden möts kontinuerligt.  

 
Gällande frågan om i vilken grad kommunen engagerar sig i olika typer av satsningar på 
infrastruktur för att upprätthålla och utveckla tillgängligheten på landsbygden visar att det var 
generellt mest engagemang kring kollektivtrafik och vägnät, se vidare tabell nedan.   
 
Tabell 1. Engagemang i infrastrukturfrågor graderad på en skala i hög grad till inte alls.   
 

Typ av 
infrastruktur 

Engagerar sig i 
hög grad  

I någon grad I låg grad Inte alls Bortfall 

Bredband 57% 24% 7% 7% 5% 
Mobilnät 21% 45%  16% 9% 9% 
Vägnät 54%  34% 4% 1% 7% 
Kollektiv-trafik 60% 30% 3% 0 6% 

 
 
En majoritet (68%) av kommunerna arbetade med fördjupade översiktsplaner och/eller 
ortsanalyser för landsbygden. Flertalet (64%) uppgav att de arbetade med landskapsanalyser och 
74% av dessa menade att kommunens översiktsplan hade sin grund i ett sådant arbete.     

 
En fråga ställdes som handlade om kommunen har riktlinjer för lovgivning på landsbygden. Det 
visade sig att 15% hade omfattande riktlinjer och 48% mindre omfattande. Resterande hade inga 
riktlinjer alls.  
 
Frågan om kommunens inställning till spridd bebyggelse på landsbygden visade att en majoritet 
av de svarande (63%) var övervägande positiva till spridd bebyggelse på landsbygden, knappt en 
tredjedel (30%) var övervägande negativa.  
 
 
Samverkansfrågor  
För området samverkan ställdes frågor utifrån olika plannivåer i relation till kommunens 
översiktplanearbete. Den första frågan handlade om huruvida det sker en samverkan mellan det 
kommunala översiktsplanearbetet och Regionala utvecklingsprogram och Regionala 



tillväxtprogram. Svaren visar att ta hänsyn till dessa program, samt att erhålla information  
kontinuerligt var det vanligaste. Det var färre kommuner generellt som medverkade i 
arbetsprocesser, 24% gjorde det i hög grad och 35% i någon grad.  Det var få kommuner (3%) 
som inte alls tog hänsyn till dessa program i sitt översiktsplanearbete.  
 
Tabell 2. Olika typer av samverkan mellan det kommunala Översiktsplanearbetet och Regionala utvecklingsprogram 
och Regionala tillväxtprogram, graderad på en skala i hög grad till inte alls.  
 

Typ av samverkan I hög grad I någon 
grad 

I låg grad Inte alls Bortfall 

Hänsyn tas till Regionala 
utvecklingsprogram och 
Regionala tillväxtprogram. 

 40% 37% 16% 3% 4% 

Erhåller kontinuerlig information.  34%  39% 16% 5% 6% 
Medverkar i arbetsprocesser.  24% 35% 23% 11% 7% 
Annat:    0      
 

 
En majoritet av kommunerna (85%) uppgav att de i sitt översiktsplanearbete, antingen i hög grad 
eller i någon grad tog hänsyn till grannkommuners översiktsplanering, samt att de erhöll 
information kontinuerligt. Hälften menade att de medverkade i arbetsprocesser med 
grannkommuner, antingen i hög grad (19%) eller i någon grad (31%).   
 
Tabell 3. Olika typer av samverkan mellan det kommunala Översiktsplanearbetet och grannkommuners 
översiktsplanering, graderad på en skala i hög grad till inte alls.  
 

Typ av samverkan I hög grad I någon 
grad 

I låg grad Inte alls Bortfall 

Hänsyn tas till grannkommuners 
översiktsplanering. 

37% 48%  9% 3% 3% 

Erhåller kontinuerlig information. 44% 41% 8% 3% 4% 
Medverkar i arbetsprocesser. 19% 31% 34% 10% 5% 
Annat:   4          

 
 
Gällande frågan om det sker en samverkan mellan kommunens översiktsplanearbete och 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet visar resultatet att det var relativt få kommuner som tog 
hänsyn till, erhöll information kontinuerligt eller medverkade i arbetsprocesser i hög grad. En 
majoritet uppgav att de gjorde det antingen i någon grad eller i låg grad.  
 
 
Tabell 4. Olika typer av samverkan mellan det kommunala Översiktsplanearbetet och 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet/länsstrategier, graderad på en skala i hög grad till inte alls.  

 
Typ av samverkan I hög 

grad 
I någon 
grad 

I låg 
grad 

Inte alls Bortfall 

Hänsyn tas till  Landsbygdsutvecklings-
programmet /länsstrategier. 

13%  42%  27%  13% 6% 

Erhåller kontinuerlig information. 11% 34%  30% 14% 10% 
Medverkar i arbetsprocesser.   7% 21%  35% 24% 13%     
Annat:   0      



 
 
Det kan konstateras att flera kommuner uppgav att det sker en samverkan mellan det kommunala 
översiktsplanearbetet och lokala grupper som byalag/bygdeföreningar i hög grad eller i någon 
grad. Att ta hänsyn till lokala utvecklingsplaner/lokala omställningsplaner (70%), att erhålla 
information kontinuerligt (63%) och att medverka i arbetsprocesser (56%), se vidare tabell 
nedan.   
 
Tabell 5. Olika typer av samverkan mellan det kommunala Översiktsplanearbetet och lokala grupper, graderad på en 
skala i hög grad till inte alls.  
 
Typ av samverkan I hög 

grad 
I någon 
grad 

I låg 
grad 

Inte alls Bortfall 

Hänsyn tas till befintliga Lokala 
utvecklingsplaner/Lokala 
omställningsplaner. 

35% 35% 10%  11% 9% 

Erhåller kontinuerlig information. 27% 36% 18% 10% 9% 
Medverkar i arbetsprocesser. 24% 32% 20% 12% 12% 
Annat:  0      
 
 
Resultaten visar också att det inte var lika vanligt i kommunerna att samverkan sker med Leader-
gruppers arbeten.  Kring hälften av kommunerna uppgav att de tar hänsyn till och erhåller 
information kontinuerligt  i hög grad eller i någon grad och drygt en tredjedel medverkar i 
arbetsprocesser.  
 
Tabell 6. Olika typer av samverkan mellan det kommunala Översiktsplanearbetet och lokala Leadergruppers arbeten, 
graderad på en skala i hög grad till inte alls.  

 
Typ av samverkan I hög grad I någon 

grad 
I låg grad Inte alls Bortfall 

Hänsyn tas till Leadergruppers 
arbeten. 

18% 34% 21% 17% 10% 

Erhåller kontinuerlig 
information. 

14% 34% 19% 21% 11% 

Medverkar i arbetsprocesser. 12% 25% 25% 25% 13% 
Annat: 0      
 
 
 
 
Stad-land interaktioner  
Frågeområdet rörande stad-land interaktioner visade att drygt hälften (82 st.) av kommunerna 
uppgav explicit att de antingen var mycket positiva eller positiva till en starkare utveckling av 
lokala flöden mellan stad och land generellt. Flera kommuner uttryckte sig på andra sätt genom 
att istället ta upp specifika frågor för området såsom mat, energi och drivmedel för transporter.  
 
Kommunen ser mycket positivt på att skapa flöden mellan de större tätorterna och landsbygden 
och arbetar aktivt med både att förtäta bebyggelse och med att stärka landsbygdsutveckling. I 
revideringen av Uddevalla kommuns energiplan är lokal produktion av energi och livsmedel 



något som kommer behandlas för att ytterligare stärka den nära produktionen som skapar ökad 
självförsörjningsgrad, minskad sårbarhet och färre långväga transporter. Ett kontinuerligt 
arbete har skett sedan länge med att skapa attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik och 
Fjärrvärmeutbyggnad har likaså varit en viktig del i energiplanering för att nå viktiga 
bostadsområde. I vissa fall väljer kommunen att arbeta med närvärmelösningar när detta är 
lämpligast. Uddevalla.  
 
Kommunen ser mycket positivt till att det finns ett utbyte och att det i framtiden blir allt 
viktigare.Varberg.  
 
En stark utveckling av lokal energi och mat lyfts fram som framgångsfaktorer i energiplanen. 
Boende, friluftsliv och transporter måste utvecklas med ett tydligt hållbarhetsperspektiv vilket 
också belyses i förslaget till ny översiktsplan. Finspång.  
 
Kommunen har ett stort intresse för frågorna, som kommer att utvecklas i den nya 
översiktsplanen som är under utarbetande. Vi vill ha starka serviceorter med bra kollektivtrafik, 
ett utvecklat friluftsliv och intressanta besöksmål sam en levande landsbygd med bra näringar. 
Västerås.  
 
En generell syn är att stärka upp och uppmuntra till starkare utveckling av lokala flöden. 
Malung-Sälen. 
 
Kommunen ser positivt på att kretsloppen mellan stad och land utvecklas. Det gynnar både 
miljön, klimatarbetet och landsbygdsutvecklingen. Oskarshamn 
 
Frågorna lyfts och betonas i det pågående kommunomfattande översiktsplanearbetet. Kalmar.  
 
Dorotea kommun är mycket positiva till utveckling av lokala/regionala flöden av de typer som 
nämns i frågeställningen. Perspektiven är såväl lokal överlevnad och utveckling som uppfyllande 
av nationellt och globalt miljö- och klimatansvar. Ett exempel på initiativ som tagits när det 
gäller detta är sjösättningen av ett destinationsbolag, i samarbete med tre grannkommuner, vilket 
syftar till att främja den turistiska utvecklingen i regionen och därigenom också att generera 
flera olika typer av positiva kringeffekter. Dorotea.  
 
Kommunen ser generellt positivt på det bla kan nämnas att Bondens egen marknad finns i 
kommunen, den jordbruksmark som finns i kommunen värderas mycket högt och att det 
eftersträvas att öka den lokalt producerade energin. Men det finns även en medvetenhet om att 
många frågor inte kan lösas lokalt och inte ens regionalt utan måste ses i ett större sammanhang. 
Huddinge.  
 
 
Sju kommuner uppgav att lokala flöden mellan stad och land var ett outvecklat område.   
 
Utvecklingen mellan stad och land är outvecklat. Stad och land får sköta sig själva på var sitt 
håll. Staden ska förtätas. Borås.  
 
Ingen diskussion initierad. Sollefteå. 



 
Kommunen har ej utvecklat någon syn i frågan. Pajala. 
 
Inte aktuellt i dagsläget men klart intressant på sikt. Vimmerby. 
 
 
Gällande lokalt producerad energi uppgav drygt hälften av kommunerna att de satsade i hög 
grad/i någon grad på vindkraft, knappt hälften på biogas, knappt en tredjedel på solenergi, en 
femtedel på vattenkraft, relativt få gällande energigrödor (8%).  
 
På frågan om kommunen arbetade med andra lokala kretslopp/flöden/system än energi i det 
lokala klimatarbetet så var det 68 kommuner som uppgav att de arbetade med t.ex. lokala system 
för avfall, avloppsvatten, dagvatten, livsmedel, våtmarker och näringsfällor, flera arbetade med 
biogasproduktion. Några kommuner (18) svarade att de planerar för att utveckla lokala system 
såsom VA-kretslopp, energigrödor, förbättra kollektivtrafiken, hemkompostering som ska gynnas 
av avfallstaxan, analysarbete av översvämningskänsliga områden, upphandling av lokalt 
producerad mat, kompostering av slam, använda gödsel i biogasproduktion, utveckla en station 
för tankning av vätgas.  
  
Rörande markfrågor menade 59% att det var mycket viktigt /viktigt att inte minska arealen av 
jordbruksmark/åkermark i kommunen.  De faktorer som ansågs vara viktigast för 
jordbruksmarkens/åkermarkens värde var att främja lantbruksföretagandet (79%) samt 
produktion av livsmedel (73%).  Exploatering av jordbruksmark/åkermark för bostadsbyggande 
och infrastruktur menade 47% var mycket viktigt/viktigt.  
 

Det finns ett lokalt miljömål som säger att värdefull odlingsmark inte ska tas i anspråk för 
exploatering. Om staden ska växa till ytan innebär det dock att odlingsmark måste tas i 
anspråk. Här finns en intressekonflikt, Kristianstad.  

 
Det finns en riktlinje i översiktsplanen som tar upp skyddet av jordbruksmark. Exploatering 
är tillåtet endast då väsentliga samhällsintressen föreligger. Viss tätortsexpansion kommer 
att ske på åkermark, Uppsala. 

   
Utgångspunkten är att så långt som möjligt undvika stadsutbredning och i synnerhet på 
jordbruksmark. Något förbud finns dock inte för att använda jordbruksmark. 
Jordbruksmark är en väldigt viktig resurs för att kunna tillfredsställa vårt behov av 
livsmedel och andra grödor, Jönköping.  
 
Tillgång till åkermark i erforderlig omfattning kommer att behövas för en effektiv och 
hållbar försörjning i framtiden, Hjo 
 
Den politiska uppfattning de flesta har är sannolikt att det är viktigt att bevara åkermarken.  
Skälen för det kan variera.  Landskapsestetiska skäl och beredskapsskäl är väl de 
vanligaste och sysselsättningsskäl, Dals-Ed. 

 
 
 



 
 
Tabell 7. Faktorer viktiga för jordbruksmarkens/åkermarkens värde. 
 
Faktor: Mycket 

viktigt 
Viktigt Mindre 

viktigt 
I stort sett 
oviktigt 

Bortfall 

Marknadsvärdet 17% 36%  26%  7% 14% 
Rekreationsvärdet 26%  40%  19%  4%  11% 
Exploatera för 
bostadsbyggande och 
infrastruktur 

16%  31%  33%    8%   12%  

Nationella miljömålen 23%  52%  11% 3% 11% 
Ger arbetstillfällen 25% 40% 17% 6% 12% 
Produktion av livsmedel 43% 30% 11% 3% 12% 
Produktion av 
energigrödor 

12% 21% 42% 12% 12% 

Främja 
lantbruksföretagandet 

43% 36% 7% 3%  11% 

Annat: 0      

 

En majoritet av kommunerna (74%) angav att de arbetar med att stimulera närproducerad mat, 
27% aktivt och 47% i någon grad. 

Gällande skogsmark menade 41% att det var mycket viktigt /viktigt att inte minska arealen av 
skogsmark i kommunen.  Den faktorn som ansågs vara viktigast för skogsmarkens värde var 
betydelsen för rekreation, 87% ansåg att det var mycket viktigt/viktigt.  

 

Tabell 8. Faktorer viktiga för skogsmarkens värde. 
 

Faktor: Mycket 
viktigt 

Viktigt Mindre 
viktigt 

I stort sett 
oviktigt 

Bortfall 

Marknadsvärdet 24% 36% 21% 3% 15% 
Rekreationsvärdet 57% 30% 2% 0 11% 
Exploatera för 
bostadsbyggande och 
infrastruktur 

14% 38% 29% 6 % 13% 

Nationella miljömålen 26% 52% 10% 0 11% 
Ger arbetstillfällen 32% 29% 19% 7%     13% 
Produktion av 
träprodukter 

30% 32%    17% 8% 13% 

Produktion av energi 26% 36% 19% 6% 13% 
Främja 
lantbruksföretagandet 

29% 39% 11% 7%  13%  

Annat:  3%      
 
 
 
 



Lärande exempel 
Nedan presenteras fem kommuner som arbetar aktivt med landsbygdsutveckling på olika sätt, 
dessa exempel fungerar här som lärande exempel. Kommunerna är Tranås, Kramfors, Olofström, 
Tjörn och Tranemo. Trevlig läsning!  
 

 
Tranås - aktiv landsbygdsutveckling i 20 år!  
Tranås kommun menar att de vunnit massor på arbetet med landsbygdsutveckling sen 1990-talet. 
Det har lett till ett bredare utbud av boendemöjligheter och det har skapat en idébank för turism 
vilket i sin tur stärkt förutsättningarna för regional utveckling och mellankommunal samverkan. 
De har erfarenhet av att det är bra med dialog med kommuninvånarna för att förebygga 
konflikter och att utvecklingsgrupper skapar förankring i bygderna.   
 
Tranås kommun ligger i norra Småland vid sjön Sommen och i närheten av södra stambanan och 
Riksväg 32. Kommunen har 18.000 invånare varav majoriteten, 15.000 bor i tätorten, 800 i 
Sommen samhälle samt 400 i Gripenberg/Ådala. De senaste tio åren har det skett en 
befolkningsökning i någon grad (ca. 500 pers.). De mest glesbebyggda delarna finns i den västra 
kommundelen. Kommunen antog en ny översiktsplan sommaren 2011.  
 
Sedan i början av 1990-talet finns ett landsbygdsforum inom Tranås kommun, Landsbygdsrådet. 
Detta råd fungerar som ett samarbetsorgan för kommunens landsbygd och tätorter där angelägna 
landsbygdsfrågor behandlas. Arbetsformerna och sammansättning har varierat över tiden men 
alltid utgått från någon form av politiskt antaget verksamhetsprogram med återkoppling mot 
kommunstyrelsen. Nuvarande inriktning är att Landsbygdsrådet, i samarbete med andra aktörer i 
kommunen; samhällsföreningar, politiker, LRF, byalag och sakkunniga, skall öka 
förutsättningarna för tillväxt, lönsamhet och attraktion på landsbygden i Tranås kommun. 
Landsbygdsrådet kan själv ta beslut om förändringar i sammansättningen vad gäller 
representanter för arbetsgruppen. Rådet sammanträder en gång varannan månad och har 
möjlighet att yttra sig över kommunala planer och program. Exempel på teman som engagerat 
landsbygdsrådet under senare år är: 
- samrådsmöten och utredning om bredband på landsbygd 
- introduktion av anropsstyrd kollektivtrafik 
- mark- och exploateringsträffar för markägare och byggentreprenörer 
 
I början av 2000-talet genomförde kommunen samrådsmöten som utmynnade i att tre 
samhällsföreningar i projektform arbetade fram visionsdokument för lokal utveckling, vilka har 
legat till grund för ställningstaganden i kommunens översiktsplan. I översiktsplanen finns därför 
områdesfördjupningar för respektive område som grupperna arbetat fram. Adelövs framtidsgrupp 
driver frågor främst om lokal energiproduktion, ökad andel året runt boende, landsbygdsturism 
samt LiS-frågor. För LiS-området i Adelöv handlar det om att tillvarata möjligheten att omvandla 
och förtäta i ett sammanhängande stråk längs de norra delarna av sjön Noen. Området har en 
närhet till Adelövs kyrkby och skola med ett relativt bra pendlingsavstånd till Jönköping 
respektive Tranås. Det finns ett stort behov av att förstärka serviceunderlaget i den här delen av 
kommunen. Nästa steg är en VA-utredning för hela området. Gripenberg/Ådala byalag arbetar 
framförallt med service- och trafikfrågor (här finns kommunens enda lanthandel). Sommens 
samhällsförening arbetar med: LIS-frågor, att få till ett pendelstopp i Sommen, frågor som rör 



utveckling av hamnområdet, samt att skapa nya bostadsområden. På höjderna väster om 
nuvarande bebyggelse pågår planläggning för nya bostäder. Här vill man kunna tillämpa LIS och 
utveckla strandmiljön för att göra samhället än mer attraktivt för de som redan bor där och 
potentiella nyinflyttare. Landsbygdsområdena i väster (Adelöv) och i norr (Sommen) har en bra 
koppling till Linköpings och Jönköpings arbetsmarknadsregioner som ger ett intressant regionalt 
perspektiv på utvecklingsmöjligheterna vilket även detta redovisas i översiktsplanen.  
 
Kommunen anser att det är viktigt att främja lantbruksföretagandet och arbetar aktivt med frågor 
som bra vägnät, bredband, service och att inte lägga hinder i vägen för lantbruksföretag. 
Produktion av livsmedel är en mycket viktig faktor för jordbruksmarkens värde i Tranås. Andelen 
åker (även KRAV) som brukas ekologiskt har under flera år varit jämförelsevis hög. Det finns 
också erfarenhet av tidigare projekt om gemensam distribution av lokalodlat där 30 talet 
producenter samverkade tillsammans med en lokal distributör och där det efter utvärdering kunde 
konstateras att efterfrågan var avsevärt högre än tillgången. Det finns därför ett stort intresse för 
närodlad mat i kommunen, vilket också står att finna tydligt i översiktsplanen:  
 
Både livsmedel och energi är globala bristvaror samtidigt som efterfrågan på lokalproducerat ökar vilket 
talar för en stor tillväxtpotential inom de areella näringarna. Jord- och skogsbruksföretagen är grunden för 
en levande landsbygd och har stor betydelse för utveckling landsbygdsturism och friluftsliv.  
 
Vad som framförallt bör noteras är att många lantbruk är i behov av mer jordbruksmark. Vid planering och 
projektering av större exploateringsföretag som t ex en väg eller järnväg, ett bostadsområde, en 
ledningsgata etc är det därför särskilt viktigt att ianspråktagande av jord- och skogsbruksmark liksom 
åtgärder som försvårar för dessa verksamheter så långt möjligt undviks. I synnerhet gäller detta 
jordbruksmark, där den lokala efterfrågan idag är större än tillgången samtidigt som lokalproducerade och 
ekologiskt odlade livsmedel möter en allt starkare efterfrågan.  
 
Där ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark inte kan undvikas ska lösningar som minimerar intrång 
och övrig negativ påverkan eftersträvas. Det innebär t ex att markkabel väljs före luftledningar, att 
bebyggelse hålls samlad och förtätning istället prioriteras, att lämpliga passager anordnas vid nyanläggning 
av vägar och järnvägar osv. 
 
 
KOMMUNENS BÄSTA TIPS 
-Tänk regionalt: ställ er på andra sidan kommungränsen eller ännu längre bort och titta inåt 
istället för att bara blicka utåt från centralorten. Låt det funktionella styra det mellankommunala 
samarbetet, inte administrativa gränser. 
-Alla kommuner har ett tillväxtmål. Gör detta känt och basunera ut att kommunen söker efter 
attraktiva lägen för bostadstomter. Följ upp med arrangemang där intressenter kan träffas. 
-Planera i första hand för de som bor eller vill bosätta sig i bygden. Låt inte känslomässigt 
grundade bevarandeanspråk lägga hinder för utveckling. 
 

 
 
 
 



Kramfors - Initiativet togs från kommunen! 

Kramfors kommun tog initiativ till att bättre ta vara på engagemanget och kompetensen ute i 
lokalsamhället genom att skapa en ny plattform för kommunikation mellan kommunen och dess 
invånare kring utvecklingsfrågor. Förhoppningen var bland annat att arbetet därigenom skulle 
skapa underlag för den kommunala översiktsplaneringen.  

Kramfors kommun ligger i Ångermanland. Centralorten är Kramfors som också är kommunens 
största ort. Den östra delen av kommunen tillhör Höga kusten. Kommunen har knappt 19.000 
invånare varav 63 % bor i tätortsnära landsbygd och 37 % bor i tätort.  Befolkningen har minskat 
de senaste tio åren. Kommunen ska anta en ny översiktsplan under 2012.  
 
För att främja en lokal utveckling har Kramfors kommun arbetat målmedvetet med att stimulera 
till ett ökat medborgardeltagandet bl.a. inför den kommande översiktsplanen. Genom att arbeta 
tillsammans med idrottsföreningar, byalag, företagarföreningar m.m. skapas en förståelse för vad 
en översiktsplan är, samtidigt som den lokala kunskapen tas till vara. Utgångspunkten var att en 
väl förankrad översiktsplan gör att alla drar åt samma håll, vilket skapar kraft och dynamik i 
kommunens framtida utveckling. 
 
Kommunen önskade att samarbeta med medborgarna för att få planeringsunderlag till 
översiktsplanearbetet och tog därför kontakt med olika grupper och föreningar. I och med EU-projektet 
”Framtidsbygget - Livsmiljö” frågade kommunen bl.a. de boende på Svanö om de var villiga att ta 
fram en utvecklingsplan för Svanö. Det fanns intresse bland befolkningen och en utvecklingsgrupp 
bildades bestående av ett tiotal medlemmar som ställde upp på att ta ansvaret för planens utveckling. För 
att förankra hela bygdens idéer kring utveckling, arrangerades ett antal stormöten av utvecklingsgruppen. 
Stormötena resulterade i att konkreta mål kunde tas fram och bilda grundstommen i utvecklingsplanen. 
Bland annat beslutades att vägstandarden och avloppssystemet skulle förbättras samt att ön skulle förses 
med formmässigt passande sittbänkar. Utvecklingsplanen stod klar år 2006 och några av dess mål har 
redan uppfyllts. Till exempel har vägverket slutfört ett projekt som syftade till att förbättra öns vägnät. 
Både utvecklingsgruppen och kommunen anser att arbetet med utvecklingsplanen har varit lyckat. 
Kommunen fick sitt planeringsunderlag och de boende på Svanö fick vara med och direkt påverka hur ön 
skulle utvecklas.  
 
Generellt är en stor del av bakgrundsmaterialet till översiktsplanen framtaget i samverkan med 
lokala grupper. Många av dessa grupper har tydliga kopplingar till landsbygden och flera frågor 
har förts fram som är avgörande för landsbygdens utveckling. Gruppernas förslag kommer 
framförallt avspeglas i två planerade fördjupningar, vilka är en del av översiktsplanen. Det 
planeringsdokument som framförallt behandlar landsbygdsfrågorna i den fysiska planeringen är 
översiktsplanen. En viktig fråga för landsbygden är möjligheterna till ett strandnära boende i 
Kramfors kommun, vilket också har framförts under medborgardialogen där såväl politiker som 
tjänstemän har medverkat. I översiktsplanearbetet har man tagit fram ett antal lämpliga områden 
för strandnära bebyggelse i landsbygdsområden. Kommunen har dock inte möjlighet att peka ut 
LIS-områden då det inte gäller i Höga Kusten. Kommunen har lämnat ett remissyttrande där de 
anger att landsbygdsutveckling är ett skäl för att dispenser från strandskyddet även skulle gälla 
inom Höga Kusten. Ett bra strandnära boende är en strategiskt viktig fråga för Kramfors kommun 
då kommunen har stora kuststräckor, Ångermanälven samt ett flertal större sjöar. Därmed är det 
av stor vikt att områden i strandnära lägen pekas ut för bevarande respektive exploatering. 
 



KOMMUNENS BÄSTA TIPS 
- Lyssna 
- Var flexibel 
- Arbeta utifrån lokala förutsättningar och lokala gruppstrukturer (föreningar, byalag m.m.) 
 
 

 
Olofström - Medvind på landsbygden! 
I Olofströms kommun har ett utvecklingsprogram för landsbygden arbetats fram av medborgare 
som gått samman i syfte att vara med och påverka utvecklingen på landsbygden. De områden 
som ansetts viktigast att prioritera för att stärka landsbygden, har ställts samman i 
utvecklingsprogrammet. Målsättningarna med att arbeta öppet och inkluderande är att 
människor som bor och verkar på landsbygden ska kunna vara med och förankra idéer och 
önskemål på ett enkelt sätt som ger avtryck i bl.a. den kommunala strategiska planeringen.  
 
Olofströms kommun ligger i Blekinge, centralort är Olofström. Kommunen är omgiven av vatten 
med hundratals sjöar. Kommunen har knappt 13.000 invånare och har sedan 1974 haft en 
befolkningsminskning. Kommunens översiktsplan är från 2012.   
 
Dialogen mellan invånare, företagare och kommunens tjänstemän tog fart i samband med att 
kommunen tog fram en ny översiktsplan år 2006-2008. I samband med översiktsplanearbetet blev 
det tydligt att det behövdes bättre planer för landsbygdsutveckling. På grund av det initierade 
Olofströms kommun ett Leaderprojekt, ”Medvind på landsbygden” i syfte att stärka 
möjligheterna till att leva, verka och uppleva på landsbygden. Ett av projektets mål är att 
människor som bor och verkar på landsbygden ska arbeta fram planer för olika delar av 
kommunens landsbygd. En sådan plan benämns utvecklingsplan och arbetas fram i samarbete 
med en grupp av människor som kallas för en utvecklingsgrupp. Gruppen kan t.ex. bestå av 
landsbygdsbor, landsbygdsföretagare, föreningar och byalag - det är intresset och engagemanget 
för att vara med och arbeta för att bygden ska utvecklas som förenar.  
 
Olofström har också ett Kommunbygderåd, ett forum för dem som lever och verkar på 
landsbygden. Kommunbygderådet har till uppgift att bevaka och stärka landsbygdens intressen, 
bl.a. genom dialog med lokala myndigheter och organ, näringsliv, politiska partier och andra 
intressenter, även kommunens utvecklingsgrupper ingår i rådet. Det fungerar som ett forum där 
utvecklingsgrupperna, tillsammans med andra medlemmar såsom olika bygdeföreningar och 
sammanslutningar kan diskutera landsbygdsutveckling kontinuerligt i en samordnad form. 
Utvecklingsprogrammet för landsbygden utgör således en viktig del i Kommunbygderådets 
verksamhet och är ett levande dokument som uppdateras regelbundet för att olika 
utvecklingsgrupper ska få möjlighet att ge sin syn på vad som är särskilt angeläget att prioritera. 
Minst vid varje ny mandatperiod, tar politikerna ställning till vilka frågor som bör tillhöra 
kommunens ansvarsområde. Dessa särskilt prioriterade områden förs in i kommunens 
översiktsplan och/eller tillhörande strategiskt handlingsprogram. Då det gäller fördelningen av 
kommunala resurser, har översiktsplanen högst dignitet. Kommunen har ett strategiskt 
handlingsprogram vilket syftar till att konkretisera målsättningar i översiktsplanen och 
prioriteringar som arbetas fram genom Utvecklingsprogrammet för landsbygden. 
 



”Medvindsmodellen” är ett arbetssätt som vuxit fram genom en dialog mellan Olofströms 
kommun och människor som bor och verkar på landsbygden. Modellen syftar till att underlätta 
arbetet med landsbygdsutveckling, både för kommunens invånare och då det gäller att integrera 
lokala utvecklingsplaner i den kommunala planeringen. Kontakten mellan kommunen och olika 
grupperingar på landsbygden har företrädesvis skett genom att tjänstemän från 
kommunen besökt bygden där gruppen verkar. Detta har dels skett på kommunens initiativ i syfte 
att sprida information och diskutera aktuella planeringsfrågor, men också många gånger på 
gruppernas eget initiativ. Sammankomsterna har oftast skett kvällstid, för att så många som 
möjligt ska kunna delta. De förslag och önskemål som framkommit vid mötena har 
utvecklingsgrupperna fått enats om att prioritera och välja ut högst tre fokusområden. För att 
dessa prioriteringar ska passa in i den kommunala översiktsplaneringen, struktureras de 
fokusområden som gäller landsbygdsutveckling på samma sätt som kommunens övriga 
prioriterade sakområden i ett strategiskt handlingsprogram. En mall används som anger syfte, 
mål, åtgärder/aktiviteter samt resurser, vilken även kan fungera som hjälp för 
utvecklingsgrupperna att precisera det valda fokusområdet.  
 
Tio utvecklingsgrupper har, hittills, tagit fram ett till tre prioriterade fokusområden som de anser 
vara viktigast för att landsbygden ska utvecklas. 
Genom att utvecklingsgruppernas prioriteringar konkretiseras i en 
utvecklingsplan, förenklas den kommunala hanteringen och kopplingen till kommunens 
strategiska dokument. Flera av utvecklingsgruppernas fokusområden har koppling till 
kommunens LIS-arbete (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). I utvecklingsplanerna har 
grupperna tagit ställning till hur man vill utveckla sjöar/åar i sin närmiljö, vilket har fungerat som 
ett planeringsunderlag i kommunens arbete med att klassa vilka sjöar som är lämpliga och 
olämpliga att utveckla i LIS-arbetet.  
 
Utvecklingsplaner: 
 
Kyrkhultsbarnen   
Gruppen som kallar sig ”Kyrkhultsbarnen” utgörs av två lärare för årskurs 1-3 vid Kyrkhults 
skola, samt de elever som påbörjade årskurs 1-2 år 2008/2009. Gruppen vill vara med och 
påverka planeringen av Södersjöns badplats genom att komma med idéer och förslag till hur 
badplatsen kan gestaltas i samverkan med andra aktörer. Arbetet bygger på att samordna och 
prioritera bland olika förslag till förbättring som framkommit från barnen i Kyrkhult, samt att 
arbeta fram skisser och modeller som visar elevernas förslag. Dessa idéer presenteras i form av 
utställningar till allmänhet i Kyrkhult samt hela Olofströms kommun.  
 
Byarna över sjöarna  
Utvecklingsgruppen har bidragit till att den sydvästra delen av Olofströms kommun fokuserar på 
att bevara och utveckla turism. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar kanotled så att 
besöksupplevelserna blir positiva och av hög kvalitet och så att ömsesidig respekt mellan 
besökare och invånare blir en självklarhet. 
 
Farabols byalag  
Gruppen vill anordna en attraktiv rastplats vid Södra Grytsjön, väg 119, med turistinformation. 
Trafikanter ska kunna erbjudas en vacker rastplats med bra 



information om vad området har att erbjuda för sevärdheter och aktiviteter, 
övernattningsmöjligheter m.m.  
 
Kyrkhult äger  
Gruppen prioriterar att utveckla miljön omkring två sjöar. Den består i nuläget av fem olika 
föreningar som var och en har ett stort antal medlemmar. Föreningarna har valt att gå samman för 
att driva Kyrkhults mest angelägna frågor i en gemensam process, då detta ger större dignitet 
samt möjlighet till att få genomslag för dessa sakområden. Målen är att utöka antalet 
marklägenheter, snygga upp vissa fastigheter och marknadsföra lägenheter, villor och tomter, 
samt att bygga upp en brunnsparksmiljö med t.ex. ett kallbadhus. 
 
 
KOMMUNENS BÄSTA TIPS 
-Tänka långsiktigt, agera uthålligt och ha tålamod! Vi har betonat "underifrånperspektivets” stora 
betydelse utifrån att aktörerna där oftast besitter huvudingredienserna nämligen kunskap om 
förutsättningarna, kompetens att handla och en stor portion kreativitet och initiativkraft. Man är 
nämligen van vid att "reda sig själv" vilket kräver en förmåga att såväl tänka som agera för en 
lösning!     
 
 

 
Tjörn ”Cultural planning” och Tjörnodlat 
I Tjörns kommun pågår arbete med en ny översiktplan. Kommunen har valt att främst arbeta 
enligt den så kallade "cultural planning" metoden för att nå kommunens medborgare i arbetet. 
Flera av målen i den energi- och klimatplan som antogs 2008 bl.a. frågor om att inte bygga på 
jordbruksmark och stöd för lokal mat, ligger till grund för den översiktsplan som nu håller på att 
utarbetas.  
 
Tjörns kommun ligger i Bohuslän, centralort är Skärhamn. Kommunen omfattar ön Tjörn  samt 
mer än 1 500 omkringliggande mindre öar, holmar och skär, varav flertalet är obebodda 
Kommunen har knappt 15.000 invånare. Arbete pågår med en ny översiktsplan .   
 
Kommunen har en strategi för landsbygdsutveckling som är integrerad i översiktsplanen. 
Landsbygden karaktäriseras i två olika typer; tätortsnära landsbygd och övrig landsbygd. Det 
finns ingen ambition om att bygga omfattande på landsbygden, maximalt 10% av kommunens 
nybyggnation ska ske på landsbygden. Omfattande riktlinjer för lovgivning på landsbygden har 
tagits fram i översiktsplanen om hur husen ska placeras etc. Istället satsar kommunen på 
utveckling av tätorter för att inte bygga på åkermark. Samtidigt så tillåts exploatering på 
åkermark i tätorter men ej på landsbygd. Planeringen utgår från huvudstråk där nybebyggelse ska 
anläggas inom en kilometer till kollektivtrafik. Idag bor 60% inom en kilometer, målet till 2025 
är att 85% av invånarna gör det.  
 
I översiktsplanearbetet har de valt att främst arbeta enligt den så kallade "cultural planning" 
metoden som går ut på att involvera medborgare i planeringsprocessen genom att kartlägga vilka 
värden medborgare lyfter fram. Genom främst work shops och dialoggrupper har politiker, 



tjänstemän, föreningsliv och näringsliv tillsammans arbetat fram samrådshandlingar. Under 
samrådet som ägde rum hösten 2011 togs även en medborgarenkät fram som fanns tillgänglig på 
webben och i pappersform, vilken tog upp frågor om Tjörns identitet. Enkäten har också legat till 
grund för ett antal workshops med barn och ungdomar på Tjörn. Önskekartor och fotoanalyser är 
andra metoder som används i arbetet. Sex stycken  work shops med barn och ungdomar har 
genomförts i översiktsplanearbetet. Kommunen sammanställde sedan de förslag som kom fram, 
vilka fanns med i planutställningen och i granskningen.  
 
Tjörnodlat som identitet 
Den lokala förankringen för närodlad mat är stark både bland befolkningen och bland politiker 
och tjänstemän. Tjörnodlat är ett väl inarbetat koncept på ön och det finns en utvecklad 
odlingskultur. Motiven handlar om att vilja hålla det lokala landskapet öppet men lokal mat ställs 
också i ett klimatperspektiv. Ökulturen i sig är också en del av förklaringen, det finns en 
patriotism som gör att många gärna gynnar den egna produktionen. Mer än 50 % av det jordbruk 
som bedrivs är ekologiskt. Det finns ett lokalt nätverk som kallas Tjörnodlat vilken består av ett 
antal ekologiska jordbrukare. På hösten hålls varje år en skördefest i kommunen. Inom den 
fysiska planeringen förs mycket diskussioner om odling i samhället. Tanken är att kunna 
detaljplanelägga åkermark i samband med att man detaljplanelägger tätorter. På så vis vill man 
undvika att bygga på åkermark och istället bygga traditionsenligt på hällarna. Även odling i 
skolträdgårdar finns i pedagogiskt syfte. Det diskuteras att skolträdgårdar och även skolskogar 
ska finnas med i den nya översiktsplanen.  
 

 

 
 
Tranemo – Kommunbygderåd och Mötesplatser 
Tranemo kommun menar att det främsta resultatet av arbetet med landsbygdsutveckling handlar 
om att tillsammans med främst byalagen jobba för att man ska kunna bo i hela kommunen. 
Arbetet har också skapat en mycket bättre förståelse för hela kommunens utveckling och att alla 
jobbar för kommunens bästa och inte bara med fokus på sin egen by/ort.     
 
Tranemo kommun ligger i Västergötland. Det finns runt hundra sjöar i kommunen. Genom 
kommunen passerar Kust till kust-banan och Riksväg 27. Det bor cirka 11.600 invånare i 
Tranemo kommun. De senaste tio åren har en befolkningsminskning skett med ca. 400 personer. 
Det senaste året har det dock skett en liten ökning. En ny översiktsplan antogs 2010.   
 
Kommunens landsbygdsstrategi är integrerad i översiktsplanen och det pågår även ett arbete med 
att utveckla en regional landsbygdsstrategi för Sjuhäradsbygden. Landsbygden karaktäriseras ej, 
vilket innebär att det är i princip en och samma strategi som gäller för hela kommunens 
landsbygd. Kommunen har en kontinuerlig samverkan med de 13 byalag/ samhällsföreningar 
som finns, vilka de träffar två gånger per år i ett forum de kallar Kommunbygderådet. Varje träff 
har oftast ett specifikt tema. Det sker även träffar regelbundet med respektive byalag. Byalagen 
får bidrag från kommunen som stöd i det lokala arbetet samt att det ges möjlighet att ansöka om 
medel för projekt. Alla byalag arbetar med utvecklingsplaner som har kommit att påverka 
innehållet i kommunens översiktsplan samt de fördjupningar av översiktsplaner som utarbetats. 
Ambitionen är att ta fram fördjupade översiktsplaner för i princip alla mindre tätorter. Beroende 



på vilka behov som efterfrågas av byalagen och andra medborgare och karaktären av behoven så 
utarbetas fördjupade översiktsplaner allt eftersom. De vinster som kommunen ser med att arbeta 
aktivt tillsammans med byalagen är främst att få medborgarna att känna sig delaktiga, att man får 
större förståelse för varandras perspektiv i dialoger, samt att arbetet motverkar avfolkning på 
landsbygden.  
 
Det pågår även arbete sedan cirka två år tillbaka att upprätta s.k. Mötesplatser på landsbygden. 
Arbetet utgår från Tranemodellen och syftar till att skapa möjlighet för medborgarna att träffas 
oavsett om man är med i ett byalag/ förening eller inte. Tanken är att Mötesplatserna skall 
fungera som kreativa rum där invånarna, föreningar och företag ges möjlighet att utveckla sig 
själva, sin ort och sitt specifika sammanhang. På detta sätt ges möjlighet dels till ökad 
attraktivitet och kreativitet för att skapa bättre förutsättningar för människor och företag att bo 
kvar, dels till att finna former för att verka och finna sammanhang som är spännande och 
stimulerande. En central del i projektet är att stimulera och uppmärksamma det lokala 
engagemanget. Idag finns två mötesplatser; Grimsåsrummet och Uddeborummet, samt två till är 
på gång att bildas. På mötesplatserna ges möjlighet för de närboende att arrangera och delta i alla 
möjliga aktiviteter såsom föredrag, kurser, musikcafé etc. och föreningar kan använda platsen för 
möten och olika föreningsaktiviteter.  
 
Byggande på landsbygd 
De riktlinjer som finns om lovgivning på landsbygden redovisas i översiktsplanen. Man har en 
positiv grundinställning till byggande på landsbygden. Ny bebyggelse i anslutning till befintlig 
prövas positivt, likaså begäran om avstyckning av större tomt för bostadsändamål. Vid prövning 
av ny bebyggelse ska möjligheter till kommunal och annan service beaktas, samt tillfredställande 
kommunikationer och avloppslösningar. Ny gruppbebyggelse för fritids- eller permanentboende 
prövas positivt under förutsättning att viktiga bevarandeintressen endast påverkas marginellt, att 
platsen är väl lämpad med hänsyn till topografi och landskapsbild, att hänsyn tas till natur- och 
kulturvärden, att vatten- och avloppsförsörjningen kan ges en lämplig lösning. 
 
Jordbruket en framtidsresurs  
Kommun anser att det är viktigt att inte minska arealen av jordbruksmark. Idag sker inte 
exploatering på åkermark. Möjligtvis kan det komma att ske i mindre omfattning kanske någon 
gång i framtiden i och med utveckling av tätorten. De anser att det är mycket viktigt att bevara 
det lantbruk som idag är levande och att behålla ett öppet landskap med ängar och hagar. Det sker 
ett generationsskifte inom jordbruket där yngre tar över verksamheten. De menar att det är viktigt 
att föra en bra kommunikation med lantbrukare och att visa på att lantbruket är lika vikigt som 
kommunens industrier. Kommunen arbetar i någon grad med att stimulera närproducerad mat. 
Det finns ett politiskt intresse för frågan och det diskuteras dels hur man i upphandlingen kan 
arbeta för detta dels olika logistik-lösningar. Det finns ett nätverk för jordbrukare som är kopplat 
till en butik där det sker försäljning av närproducerad mat.  
 
 
KOMMUNENS BÄSTA TIPS 
Ta hand om och stimulera engagemang hos invånare och medarbetare. 
 
 



 
 


