VÄLKOMMEN TILL EN

Översiktsplanedag
En översiktsplan ska vara aktuell under flera år och ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen. För att skapa det strategiska instrument som en väl utformad översiktsplan
utgör krävs en genomarbetad och väl förankrad planeringsprocess.
Som ett stöd och inspiration i det arbetet bjuder nu SKL in till en heldag kring
kommunernas översiktsplanearbete. Fokus för dagen ligger på tidiga skeden i
översiksplaneprocessen, dvs. hur lägger man en bra grund för sin översiktsplanering och
översiktsplan? Vi får också ta del av hur ett antal kommuner har arbetat med olika
planeringsförutsättning som ska hanteras i översiktsplaneringen.
Varmt välkomna den 3 maj!

Datum.

Onsdag den 3 maj, kl 10.00–16.00. Fika från 09.30

Plats.

Stora Hörsalen, Hornsgatan 20, Sveriges Kommuner och Landsting

Målgrupp.

Kommunala översiktsplanerare

Kostnad.

2 500 kronor, inklusive lunch och kaffe. Kostnad för deltagande via webbsändning är
1 250 kronor.

Anmälan.

Anmälan görs här. (Observera att du ska välja om du vill delta på plats eller via webb).
Sista dag för anmälan är den 24 april 2017.

Frågor.

Frågor om anmälan, kontakta Konstella, konferens@konstella.se, tfn:08-452 72 86
Frågor om innehåll, kontakta Eva Hägglund eller Christina Thulin.

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

PROGRAM
09.30–10.00
10.00–10.05

Fika och registrering
Välkommen
Eva Hägglund och Christina Thulin, SKL, hälsar välkommen till dagen.

10.05–10.30

Översiktsplan för Malmö
Malmö stad antog sin översiktsplan i maj 2014 efter ett omfattande
kommunövergripande arbete och för närvarande pågår en översyn av planen mot
bakgrund av att Malmö påverkas av en snabbt föränderlig omvärld.
Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadskommunalråd, Malmö stad och ersättare i SKL:s
beredning för samhällsbyggnad, berättar om översiktsplanens betydelse i Malmö för att
bygga en attraktiv och hållbar stad.

10.30–11.00

En utvecklad översiktsplanering
I januari 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare som bland annat ska annat
utreda hur kommunernas översiktsplanering kan utvecklas och stärkas för att underlätta
efterföljande planering och bostadsbyggande. Uppdraget om översiktsplanering ska
redovisas i mars 2018. Inger Holmqvist, regeringens särskilda utredare berättar om
utredningens bakgrund och direktiv.

11.00–12.15

Tidiga skeden och kontinuerlig översiktsplanering.
En genomtänkt översiktsplaneprocess i kommunen underlättar för de egna
arbetsformerna och bidrar till bättre kvalitet i de underlag och planer som arbetas fram.
Hur man kan arbeta kontinuerligt med sin översiktsplanering och hantera
aktualitetsprövningen och tidiga dialoger med länsstyrelsen är frågor som presenteras
av Boverket med hjälp av ett kommunexempel samt SKL och länsstyrelsen.
Anette Johansson, Caroline Stigsdotter Boverket, Eva Hägglund SKL och Elisabet
Weber Länsstyrelsen Skåne

12.15–13.15

Lunch

13.15–14.30

Nya planeringsförutsättningar – så här gör vi!
Att göra en översiktsplan innebär alltid val och sammanvägningar av olika och ofta
motstridiga intressen. Allt eftersom samhället förändras tillkommer också nya
frågeställningar och utmaningar som ska hanteras i den översiktliga planeringen.
Riskhantering och vägvalsstyrning av farlig gods i Stockholm
Torsten Malmberg, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
Klimatanpassning i översiktsplanearbetet
Margareta Lannér-Hagentoft, planstrateg, Kristianstads kommun

14.30–15.00

Fika

15.00–15.30

Interaktiv översiktsplan i Uppsala
Uppsala kommun bestämde tidigt i processen att den nya översiktsplanen ska fungera
digitalt, från strategisk nivå till bygglov. Katarina Fehler, strategisk samhällsplanerare
och projektledare för översiktsplanen, berättar om arbetet med översiktsplanen som ett
viktigt led i en större satsning på IT-baserade lösningar inom fysisk planering.

15.30–16.00
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Aktuella frågor och utredningar
Vilka frågor har vi på hemmaplan och vad vill vi ska belysas på framtida konferenser?
Vad ser vi för aktuella utredningar och hur kommer de att påverka förutsättningarna för
den kommunala översiktsplaneringen? Gemensam diskussion.

