KONFERENS

Från A till ÖP!
Planeringsprocessen i mindre kommuner
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
bör utgöra krävs en genomarbetad och förankrad planeringsprocess. Både omfattningen av
processen och innehållet i planen kan skilja sig väsentligt från kommun till kommun.
Vilka behov har ni i din kommun?
SKL bjuder in till årets andra översiktsplanedag, denna gång med fokus på mindre
kommuner och era planprocesser. Hur skräddarsyr ni en ÖP anpassad efter den mindre
kommunens möjligheter? Vilka frågor är nödvändiga att ta hand om i planen? Kan vi
samarbeta över kommungränserna? Hur kan vi lära av varandra?
Dagen är tänkt som ett diskussionsforum runt mindre bord på plats i Stockholm.
Välkomna!
Praktisk information

Datum

Torsdagen den 9 november 2017

Plats

Torget, Hornsgatan 20, Sveriges Kommuner och Landsting

Målgrupp

Kommunala översiktsplanerare, observera att fokus för dagen är på mindre kommuner

Kostnad

2 000 kronor inklusive fika och lunch. (Ej webbsänd)

Anmälan

Anmälan sker via denna länk.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
10.00–10.15

Välkomna
Välkomna till dagens konferens om översiktsplaneprocessen i mindre kommuner.
Eva Hägglund, SKL och Christina Thulin, SKL berättar om dagen.

10.15–10.45

Att komma igång!
För att skapa det strategiska instrument som en översiktsplan ska utgöra krävs en
genomarbetad och förankrad planeringsprocess som löper över många år. Detta kan
ibland vara lättare sagt än gjort och ofta är frågorna många. Hur ska vi tänka kring
frågor om politisk styrning, arbetsgrupper och konsulter? Vad är en realistisk tidsplan?
Hur avgör man vilka frågor som är viktiga? Vem ska göra jobbet och vilka
planeringsunderlag ska vi ta fram? Vad bör man tänka på för att lägga grunden för ett
framgångsrikt översiktsplanearbete?
Eva Hägglund, SKL

10.45–11.15

Så byggde vi en strategisk översiktsplan för kommunens samlade utveckling
När Arvidsjaur skulle ta fram en ny översiktsplan var målsättningen hög – planen skulle
integreras i det dagliga kommunala arbetet och vara det samlade dokumentet för
kommunens strategiska utveckling. En strukturerad process, noggrann dokumentation
samt en plan för framtida revidering visade sig vara lyckade grepp.
Britta Lundgren, samhällsplanerare & planingenjör, Arvidsjaurs kommun, berättar om
hur man i kommunen lade grunden för den översikts- och tillväxtplan som antogs 2015.

11.15–12.00

Rundabordssamtal på tema ”Att komma igång”

12.00–13.00

LUNCH

13.00–13.30

Att göra jobbet!
I översiktsplanen görs politiska ställningstaganden och prioriteringar för vägledning i
beslut kring mark- och vattenanvändning. Processen innebär alltid många val och
sammanvägningar av olika intressen och som ansvarig ställs man även inför
frågeställningar som rör hur detta ska åskådliggöras i planen. Hur ska planen
redovisas? Vad ska redovisas? Hur ska samordning med andra mål hanteras?
Eva Hägglund, SKL

13.30–14.00

Med översiktsplanen som ryggrad i samhällsbyggnadsprocessen
Trosa kommun har under många år arbetat medvetet för att skapa både en
arbetsprocess och en översiktsplan som bygger på långsiktighet och stabilitet. Arbetet
har resulterat i att kommunen har kontinuerligt uppdaterade planer, tydliga riktlinjer som
effektiviserar fortsatt detaljplanering och involverade tjänstemän och politiker med brett
kunnande i planeringsfrågor.
Linda Axelsson, planchef Trosa kommun, berättar om hur de har skapat en
översiktsplanering som utgör ryggraden i samhällsbyggnadsprocessen.

14.00–14.30

Rundabordssamtal på tema ”Att göra jobbet”

14.30–15.00

FIKA

15.00–15.15

Att använda planen!
En antagen ÖP innebar ofta slutfasen på en kraftsamling kring planeringsfrågorna i
kommunen. Hur kan man då som kommun systematiskt arbeta med implementering
och uppföljning av översiktsplanen för att säkerställa att efterföljande beslut fattas i den
riktning som översiktsplanen pekar ut? Britta Lundgren delar med sig erfarenheterna
från Arvidsjaur där ekonomichefen har spelat en nyckelroll i processen.

15.15–15.45

Rundabordssamtal på tema ”Att använda planen”

15.45–16.00

Avslutningsdiskussion
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