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Förord
En översiktsplan ska vara aktuell under flera år och ange inriktningen för 
den långsiktiga utvecklingen i kommunen. För att skapa det strategiska 
instrument som en översiktsplan utgör krävs en genomarbetad och för
ankrad planeringsprocess. Både omfattningen av processen och innehållet 
i planen kan skilja sig väsentligt från kommun till kommun. 

Syftet med skriften är att redovisa några mindre kommuners planerings
processer. Vilka är utmaningarna och hur kan de lösas utifrån den mindre 
kommunens resurser. Sist i skriften redovisas några samlade tips baserade 
på kommunernas erfarenheter.

Stockholm i oktober 2017

Gunilla Glasare    AnnSofie Eriksson
Avdelningschef    Sektionschef
Tillväxt och samhällsbyggnad  Tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges Kommuner och Landsting
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Översiktsplanen styr  
utvecklingen i Arvidsjaur
Kommunens nämnder och förvaltningar berättar i års-
bokslutet vad de har prioriterat och hur det har gått.  
På så sätt styr översikts- och tillväxtplanen utvecklingen 
i Arvidsjaur.

Till ytan är Arvidsjaur en av landets större inlandskommuner. Här ryms 
4 000 sjöar, runt 6 500 invånare och 15 000 renar.

– Kommunen behövde en bild av hur man skulle kunna utvecklas, för
klarar Britta Lundgren, samhällsplanerare och planingenjör, som kom till 
Arvidsjaur i januari 2012 och tog över arbetet med att ersätta en tidigare 
plan från år 2002.

Under arbetets gång blev det viktigt att även se till att den nya över
siktsplanen skulle integreras i det kommunala dagliga arbetet. De tidigare 
två olika översikts och tillväxtplanerna slogs ihop och en intern arbets
grupp med tjänstepersoner med olika kompetenser tillsattes. Underlag 
samlades in från olika nämnder och avstämningar gjordes med förvalt
ningschefer vid behov. 

”Man blir aldrig färdig om 
man inte bestämmer sig 
för att nu får det här vara 
tillräckligt!”
Britta Lundgren, samhällsplanerare och plan
ingenjör, Arvidsjaur
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Politiskt placerades ansvaret hos kommunstyrelsens arbetsutskott. På 
slutet deltog även ordinarie och vice ordförande i miljö, bygg och hälso
skyddsnämnden, eftersom de satt på kunskap om byggandet i kommunen.

Britta Lundgren höll i trådarna.
– I stort sett kallade jag till möten på tre timmar varannan månad, bort

sett från när planen var aktuell för samråd och utställning. Det behövdes väl 
tilltagen tid för mötena för att vi verkligen skulle hinna diskutera ordentligt.

– Varje sådan diskussion och de ställningstaganden vi gjorde hade 
tjänstemännen nytta av redan långt innan planen var antagen. De fick en 
känsla av vad kommunen tycker i olika frågor. När vi hade pratat ihop oss 
och lagt upp strategier var det enklare att bemöta frågor från allmänheten. 
En översiktsplan behöver inte vara färdig för att man ska ha nytta av den.

– I den kommunala verksamheten måste vi hela tiden ta ställning till olika 
frågor, som hur parker ska se ut och cykelbanor dras. En översiktsplan hand
lar egentligen om att sätta ihop det man redan gör i ett samlat dokument.

– Jag var noga med att föra minnesanteckningar på mötena och att 
skicka ut dem. När vi till exempel fastnade på vilka LISområden vi skulle 
behålla kunde jag gå tillbaka och se hur vi valt och resonerat.

LISområden har varit en av de två stora frågorna för den sjötäta kom
munen.

– Där var kommunen och länsstyrelsen inte överens men efter två m öten 
där vi förde en bra dialog fick vi igenom 63 LISområden. Kommunen kunde 
i ett fall ge dispens för sjönära byggande redan innan översiktsplanen var 
antagen eftersom inga synpunkter kom in angående LISområdet under 
utställningen.

Den andra stora frågan för Arvidsjaur gällde rennäringen. 
– Vi hade flera möten och samråd med var och en av kommunens fem 

samebyar och med de tre samebyar som har flyttleder genom kommunen. 

”När översiktsplanen blir 
det samlade dokumentet för 
kommunens utveckling höjs 
planens status och betydelse.”
Britta Lundgren, samhällsplanerare och plan
ingenjör, Arvidsjaur

”Samarbetet med närings-
livskontoret och turistbyrån 
har varit värdefullt.”
Britta Lundgren, samhällsplanerare och plan
ingenjör, Arvidsjaur
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I ett särskilt avsnitt om samiska näringar anger översikts och tillväxt
planen att vid ny eller utökad verksamhet ska dialog föras med berörd 
sameby så att påverkan på rennäringen minimeras. Annars var samråden 
rätt traditionella.

Den nya översikts och tillväxtplanen för Arvidsjaur antogs i november 
2015 och slår bland annat fast att kommunen ska satsa på sin natur och 
på turism.

När översiktsplanen var antagen togs också beslut om att nästa revi
dering ska starta år 2019. För att förvissa sig om en effektivare uppdatering 
sparar Britta Lundgren synpunkter och önskemål i en blå gaffelpärm.

– Vi delade redan från början upp materialet i översiktsplanen i plan
dokument, som är kommunens plan och vision, samt i underlagsdokument 
som är faktabaserade. I plandokumentet har vi efter varje avsnitt markerat 
vad som är kommunens vilja och rekommendation i gröna rutor. De är 
lätta att urskilja. Upplägget är tänkt att underlätta framtida revidering.

– Vi kommer inte att behöva titta på allting nästa gång utan vi kan utgå 
ifrån det som har kommit in, och stämma av med politikerna vad som är 
inaktuellt och vad som kan ligga kvar eller behöver förändras. Övrigt får 
ligga kvar om inte annat uppkommer under processens gång. Vi vill ha en 
rullande översiktsplan. 

– Det som har höjt översiktsplanens status är att vi i våra ärenden till 
politiker kan hänvisa till planen. Vi har till exempel genomfört en vandring 
med politiker, näringsidkare och allmänheten, som handlade om att öka 
attraktiviteten i centrum, som vi kunde koppla till översiktsplanen. 

– Jag tror inte på att anlita en konsult för att göra en översiktsplan, ef
tersom den handlar om kommunens strategi för framtiden. Den lägger 
man inte i händerna på en konsult. Däremot kan man lägga ut avgränsade 
delar på konsultbasis, till exempel naturinventeringar.

”En liten kommun måste 
prioritera och fördjupa sig 
i de viktigaste frågorna och 
släppa annat. Annars kan 
det bli hur stort som helst.”
Britta Lundgren, samhällsplanerare och plan
ingenjör, Arvidsjaur

Process i Arvidsjaur
 > Arbetet med ÖP startar år 

2008. Kommunens plan
ingenjör leder arbetet.

 > Tidigare översikts och 
tillväxtplaner slogs ihop.

 > En intern arbetsgrupp av 
tjänstepersoner tillsattes, 
bland annat ingick kommun
chefen. 

 > Tretimmarsmöten varannan 
månad för diskussioner.

 > Kommunstyrelsens arbets
utskott var ytterst ansvariga.

 > Samrådet genomfördes 
septembernovember 2013.

 > Utställning pågick från april 
till juni 2015.

 > Den nya översikts och tillväxt
planen antogs i november 2015.

 > En revidering startar år 2019 
med målet att kunna anta en 
ny plan 2020.
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– För en liten kommun är det viktigt att prioritera. Det går inte att fördjupa 
sig i alla detaljer. Utgå till exempel ifrån vilka regionala och nationella planer 
och mål som har störst betydelse utifrån kommunens förutsättningar.

I Arvidsjaur lade man redan under framtagandet av planen stor vikt vid 
att översiktsplanen skulle användas aktivt i kommunens nämnder och 
förvaltningar. För att uppnå detta blev, lite överraskande, kommunens 
ekonomi chef en nyckelperson.

– Ekonomichefen leder boksluts och budgetprocessen. I anvisningarna 
till nämnderna och förvaltningarna anger ekonomichefen rubriker för bok
slutet. Där finns nu en rubrik om uppföljning av rekommendationerna i 
översikts och tillväxtplanen. På så sätt förs översiktsplanen in i kommu
nens ordinarie styrprocess.

”Översiktsplanering 
handlar om att väga olika 
intressen mot v arandra. 
Planen blir bland annat en 
överenskommelse   mellan 
stat och k ommun om 
 vilket handlingsutrymme 
kommunen har inom 
r iksintresseområdena.”
Britta Lundgren, samhällsplanerare och plan
ingenjör, Arvidsjaur
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– Det blir inte jag som jagar fram uppgifter om vilka frågor man priorite
rat och satsat på, samt vilka resultat man har uppnått. Alla rapporterar till 
kommunens bokslut.

– För att förenkla implementering och uppföljning har vi också tagit 
fram ett kortfattat dokument där samtliga rekommendationer från över
sikts och tillväxtplanen listats och huvudansvarig förvaltning eller ansva
rigt bolag utpekats. På så sätt behöver förvaltningarna och nämnderna 
inte läsa igenom hela översikts och tillväxtplanen vid implementering 
och uppföljning. De kan titta i ett 11sidigt dokument i stället. Innehållet i 
markanvändningskartorna har även lagts in som GISskikt i kommunens 
GISverktyg för att förenkla för handläggare.

Ekonomi

Arbetsåtgången med ÖP skattas 
till ca 20 procent av tjänsten som 
planingenjör och fem procent av 
tjänsten som GISingenjör när 
det pågick. Sedan tillkom tid för 
att skriva texter, ta fram rekom
mendationer, delta i möten och 
läsa in sig för olika tjänsteper
soner inom respektive område, 
samt för översiktsplanegruppen, 
förvaltningschefsgruppen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 
som förstärktes med ordförande 
och vice ordförande i bygg, 
miljö och hälsoskyddsnämnden. 

En konsult tog fram underlag 
för LISområden, samt miljö
konsekvensbeskrivning, för 
468 584 kronor. Boverket bidrog 
genom projekt ”planeringsin
satser för landsbygdsutveckling 
i strandnära läge” med 291 200 
kronor.
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Låt mindre kommuner fokusera 
på det viktigaste
Underbemanning och tidsbrist gjorde att det tog sju år att 
få fram en översiktsplan för Askersund. Planen har gjorts 
övergripande för att underlätta för framtida detaljplaner 
och bygglov. Det har varit en utmaning att få översikts-
planen tydlig och lättläst. 

När kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Askersund i februari 
2016 kunde man äntligen ersätta en tidigare plan från år 1992.

Arbetet med den nya planen hade påbörjats redan år 2009 med en 
workshop där kommunens invånare, företagare och politiker diskuterade 
hur Askersund skulle utvecklas. En konsult tog fram en samrådshandling. 
Sedan stannade allt arbete av när förutsättningarna ändrades. 

– Jag kom in i arbetet med översiktsplanen i slutet av år 2011, berättar 
planarkitekten Ulrika Åberg. 

– Idén var att tänka modernt och digitalt. En liten mängd text skulle göra 
översiktsplanen lättöverskådlig. Vi tänkte använda länkar för att hänvisa 
till planeringsunderlag och fakta. Det var dock svårt att uppnå en tillräck
ligt bra nivå med digitalisering så ambitionen föll.

”Dilemmat är att allt ska 
f nnas med i översiktsplanen. 
Små kommuner har inte tid 
att samla in allt. Länsstyrel-
sen bör acceptera att planen 
länkar till fakta i stället för 
att små kommuner skriver 
egna sammanställningar.”
Ulrika Åberg, planarkitekt på Sydnärkes bygg
förvaltning
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Ulrika Åberg blev ansvarig för att göra om planen men till följd av en 
långvarig underbemanning på Sydnärkes byggförvaltning, som utöver 
A skersund även arbetar med Laxå och Lekeberg, drog arbetet ut på t iden. 
Förvaltningen har haft svårt att tillsätta tjänster och förändringar i PBL  
har medfört s törre krav på innehållet i översiktsplaner och detaljplaner. 
Det har inneburit mer arbete och att det har tagit längre tid att ta fram 
planer.

– Jag var dessutom tvungen att arbeta om bakgrundsinformationen och 
uppdatera det som hade blivit inaktuellt sedan workshopen 2009. Sam
tidigt kunde jag inte göra ett totalt omtag. Den tiden fanns inte.

Ulrika Åberg undersökte hur andra mindre kommuner hade gjort. Hur 
kan översiktsplanen göras tydlig och lättöverskådlig?

– Jag ville veta hur mycket information som är rimlig att ha med i en 
översiktsplan. Vår utmaning blev att hålla översiktsplanen övergripande 
och att undvika sådant som snabbt blir föråldrat.

– Detta blev vårt ständiga dilemma: Översiktsplanen ska ange de poli
tiska riktlinjerna för kommunens utveckling. Samtidigt ville vi undvika att 
låsa fast oss i skrivningar som skulle försvåra framtida detaljplaner. 

Det höga trycket på detaljplaner gjorde att arbetet med översiktsplanen 
blev nedprioriterat. Men när Ulrika Åberg fick tid över arbetade hon fram 
det hon närmast beskriver som ett tjänstemannadokument.

– Jag satte strukturen, skrev texter, bollade med kollegor och tog hjälp 
av dem jag behövde. Gällde det frågor om skola, vård eller tekniska system 
gick jag till respektive förvaltning, och så vidare.

– Politikerna blev inblandade när vi hade något att presentera. 
Inför utställningen skickades översiktsplanen för kontrolläsning till såväl 

tjänstepersoner som kommunalrådet under några veckor. Ulrika Åberg 
tänker att nästa gång planen ska ändras ska den förankras bättre hos alla.

År 2015 var det dags för en ny utställningsperiod.
– Denna gång fick vi en bättre respons hos länsstyrelsen, som vi nu 

också hade fått en bättre dialog med. De hade fortfarande många påpek
anden och ville att vi skulle utveckla hur vi tog hänsyn till riksintressena 

”Det tog orimligt lång tid för 
oss att få fram en översikts-
plan.”
Ulrika Åberg, planarkitekt på Sydnärkes bygg
förvaltning

”Vi borde ha haft en bättre 
dialog med länsstyrelsen. 
Idag har vi hittat ett bra sätt 
att samarbeta på. Ofta har 
vi möten i tidiga skeden i en 
öppen dialog.”
Ulrika Åberg, planarkitekt på Sydnärkes bygg
förvaltning
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och hur vi såg på användandet av naturgrus, samt frågan om radon. Men 
nu var deras yttranden konkreta och vi justerade planen där vi behövde.

I februari 2016 föll äntligen klubban i kommunfullmäktige. 
– Översiktsplanen är tydlig och övergripande. Den innehåller vissa fasta 

hållpunkter, till exempel att vi ska behålla handeln i stadskärnan i Asker
sund och inte tillåta butiker utanför stan.

Trots att översiktsplanen fokuserar på det väsentliga befarar Ulrika 
Åberg att delar av den blir hyllvärmare.

– När kravet från länsstyrelsen är att översiktsplanen ska innehålla väldigt 
mycket information, som hur naturgrus ska användas och andra liknande 
specifika saker, orkar ingen gå in och leta i planen.

– Plan och bygglagen reglerar vad som ska vara med i en översikts
plan, men som med allt annat blir det till sist en tolkningsfråga. Vi förstod 
länsstyrelsens yttranden, men samtidigt blev det väldigt svårt för oss att 
i sena skeden arbeta in alla frågor. I en liten kommun behöver man kunna 
fokusera på de viktigaste frågorna.

– I den kommunala praktiken leder detta i stället till att man tar fram andra 
dokument, som struktur och utvecklingsplaner, som saknar lagstöd i PBL 
men som innebär att vi kan vara konkreta eller justera dokument löpande. 
Att man måste ta med allt i översiktsplanen gör att det blir tungrott.

Askersund saknar en tydlig strategi för hur översiktsplanen ska uppdateras.
– Den ska ju aktualiseras varje mandatperiod. Men när vi äntligen hade 

den klar 2016 var det som att alla andades ut. I nästa steg får vi väl se hur 
vi kan aktualisera den igen.

– Nu har vi en högkonjunktur med mycket byggande. Därtill har vi väldigt 
mycket som släpar efter eftersom vi haft låg bemanning länge. Hur vi ska 
hinna med översiktsplanen återstår att se.

Process i Askersund
 > Arbetet med översiktsplanen 

i Askersund startade med en 
workshop år 2009. Arbetet 
leddes av en konsult som 
skrev en samrådshandling. 

 > 2011 återupptog planarkitek
ten arbetet med översikts
planen och gjorde en enkel 
kortfattad plan textmässigt, 
med många länkar till 
underlag på internet. 

 > Planen ställdes ut ett flertal 
gånger efter nya synpunkter 
bland annat från länstyrelsen.  

 > I februari 2016 antogs den av 
kommunfullmäktige.

Ekonomi

Översiktsplanearbetet har ingått som en del av byggförvaltningens uppdrag att jobba 
med planer. Finansieringen har inte specificerats utan ingått i den budget som är satt 
för byggförvaltningens arbete.
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Temahäften med fakta gav  
effektivt planarbete
I Gislaved togs en ny översiktsplan fram på rekordtid. 
Det var möjligt tack vare att tjänstepersoner dokumen-
terat sina ämnesområden i så kallade underlagshäften. 
P olitiker mötte invånarnas frågor om översiktsplanen på 
välbesökta möten.

År 2012 gjordes en aktualitetsbedömning av kommunens översiktsplan 
från 2006. Den bedömdes vara inaktuell. Det blev startskottet för ett 
etappvist och målmedvetet arbete för att få fram en helt ny plan. Det bör
jade med att kommunen tog fram en ny vision, som var klar 2013. Sedan 
påbörjades ett omfattande strategiarbete.

– Gislaveds kommunomfattande översiktsplan är strategisk och har ett 
brett perspektiv. Den är inte enbart en fysisk plan, berättar Susanne Norberg, 
chef för bygg och miljöförvaltningen.

”Vid samråden fck delta-
gare sitta i mindre grupper 
med varsin politiker så att 
de kunde ta upp det de ville 
diskutera.”
Susanne Norberg, chef för bygg och miljö
förvaltningen
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– Vi tog fram underlagshäften med olika teman. Insatta tjänstepersoner 
sammanställde fakta från sina ämnesområden i så kallade underlagshäften. 
Arbetsgrupper behandlade till exempel LISområdena, riktlinjer för bostads
försörjning och landskapsanalys, samt sociala frågor och näringslivs, 
n aturvårds, skol och kulturfrågor. De flesta av kommunens förvaltningar 
var involverade.

Alla temahäftena gicks igenom med styrgruppen, som träffades en 
gång per månad under några timmar. År 2015 var allt detta klart och då 
tog det egentliga arbetet med den nya översiktsplanen vid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott var styrgrupp. Ansvarig för arbetet 
var kommunstyrelsekontoret. Engagemanget var stort.

– Bland annat åkte styrgruppen ut i hela kommunen och tittade på till 
exempel riksintresseområden, kommunala verksamheter, aktuella plan
projekt och våra turistattraktioner. Det var långa intensiva dagsresor, från 
åtta till fem och med fullt ös hela tiden.

Med underlagshäftena som grund tog tre tjänstepersoner på plane
ringssidan fram översiktsplanen i rekordfart.

– De arbetade från mitten av december 2015 till den 8 mars 2016 med 
samrådshandlingen. Att det överhuvudtaget var möjligt berodde på att 
underlagshäftena var klara och att politikerna fått kunskap om kommu
nens verksamheter och geografi.

I och med att faktatexterna fanns i häftena kunde översiktsplanen hållas 
kortfattad och fokusera på de politiska ställningstagandena.

– Översiktsplanen är väldigt användarvänlig. Både allmänheten och poli
tikerna ser tydligt vilka ställningstaganden kommunen har gjort.

Kommunens invånare bjöds in till samrådsmöten via annonser och 
affi scher. En fyrsidig annonsbilaga skickades ut till kommunens alla hus
håll. Några tjänstepersoner följde med bokbussen för att bjuda in folk 
till mötena. Engagemanget från lokalbefolkningen var stort. Ju längre bort 
från central orten mötena hölls ju fler kom.

”Planen används frekvent  
av politikerna idag.”
Susanne Norberg, chef för bygg och miljö
förvaltningen
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– På flera ställen var det runt 50 personer som deltog. Vi gjorde så att 
folk fick skriva på postit lappar vad de tyckte var viktigt och sedan fick 
politikerna svara. Deltagarna delades upp i smågrupper med en politiker 
i varje grupp.

– Våra politiker krävde också att kommunens tjänstepersoner skulle se 
till att frågor som inte var relevanta för själva planen blev besvarade.

Även länsstyrelsen uppskattade strukturen.
– Vi fick stora A. Länsstyrelsen tyckte att vi hade bra avgränsningar och 

underlag. Överhuvudtaget har vi en väldigt bra dialog med länsstyrelsen 
sedan många år tillbaka.

Planen bearbetades och ställdes ut.
Den nya översiktsplanen för Gislaved antogs av kommunfullmäktige 

den 15 december 2016.
– Den används aktivt hela tiden. I och med att kommunen är tydlig i sina 

ställningstaganden i planen kan politikerna använda den. Enligt planen ska 
till exempel Gislaved inkludera alla. Det fick direkt bäring till hur vi jobbar 
med anhörigfamiljer till de ensamkommande barnen. Nyligen togs ett poli
tiskt beslut om egna bostäder till familjerna.

– Nu håller vi på att digitalisera översiktsplanen så att den blir ännu 
e nklare att använda som handläggarstöd för tjänstepersoner, som informa
tion till för kommunens invånare och som beslutsunderlag för våra politiker.

Process i Gislaved
 > Aktualitetsbedömning av 

översiktsplanen från 2006.
 > Beslut om översyn och en ny 

ÖP år 2012.
 > Kommunen tar fram en ny 

vision 2013.
 > Olika strategier tas fram 

20132014.
 > Arbetet med ÖP startar 2015.
 > Kommunstyrelsens arbets

utskott är styrgrupp och 
ansvarar.

 > Ett tiotal specialistgrupper 
tar fram underlagshäften  
med fakta inom olika ämnes
områden.

 > Mellan dec 2015 och mars 2016 
tas själva översiktsplanen fram.

 > Samrådsmöten marsmaj 2016.
 > Utställning hösten 2016.
 > Planen antas den 15 december 

2016.

Ekonomi 

Det är svårt att bedöma vad det har kostat att ta fram översiktsplanen. Mycket av arbetet 
utfördes av ordinarie tjänstepersoner som prioriterade om bland sina uppgifter. Även poli
tikernas arvoden flyter ihop med deras uppdrag. I stället för ett ordinarie två timmars möte 
kunde de till exempel förlänga mötet med någon timme för att gå igenom översiktsplanen.

”Fakta i ett underlags-
häfte kan ändras utan att 
översikts planen behöver 
åtgärdas, när det inte på-
verkar innehåller i planen. 
Upplägget ger ett effektivt 
planarbete.”
Susanne Norberg, chef för bygg och miljö
förvaltningen
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Tips från kommunerna  
på planprocessen

 > En liten kommun kan inte fördjupa sig i allt. Prioritera vad ni vill. 
 > Tydliga ställningstaganden i planen gör att politikerna använder den. 
 > Tillsätt en person som kan arbeta intensivt och konsekvent  
med ö versiktsplanen. 

 > Gör en realistisk tidplan. 
 > Presentera tidigt för alla involverade hur planprocessen ska gå till.
 > Boka in tid i politikens sammanträdesplan, till exempel en gång  
per månad. 

 > Involvera alla förvaltningar, ta minnesanteckningar och återkoppla.
 > Ge politikerna en bred kunskap så att de kan möta kommuninvånarna 
i samrådet.

 > Gör ett gediget samråd. Kommunens framtid är en viktig  
demokratifråga.

 > Åk gärna runt i kommunen, politiker och tjänstemän tillsammans. 
 > Ha en tidig dialog med länsstyrelsen. 
 > Länsstyrelsen ska i granskningsyttrande endast kommentera  
de fem ingripandegrunderna och bara om ni inte är överens.

 > Översiktsplanen ska vara användarvänlig och det ska tydligt 
framgå vad kommunen vill.
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Översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska  
vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga  
fysiska utvecklingen. Översiktsplanen har allt att vinna på att vara 
genom arbetad och förankrad hos alla, medborgare, politiker, näringsliv  
och tjänstepersoner.

Behoven och förutsättningarna för planering är olika i landet. Rapporten 
lyfter tre olika exempel på hur planeringsprocessen kan genomföras i  
en mindre kommun.
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