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Sammanfattning 
 
Dalarnas forskningsråd har av länsstyrelsen i Dalarna fått ett uppdrag inom ramen för 
arbete med Dalarnas regionala serviceprogram. Uppdraget avser insatsområde 2 – 
Konsekvensanalyser. Målet för insatsområdet är: 
 
”Aktiv kommunal serviceplanering. Kommunerna använder aktivt väl förankrade 
servicestrategier i samarbete med servicegivare och medborgare för att planera och 
samordna service så att byarna bidrar till kommunernas hållbara utveckling och tillväxt.” 
 
En del i uppdraget blev att definiera vilken typ av service som projektet skulle fokusera 
på. Det beslutades att fokus skulle ligga på den service som är den kommunala 
kärnverksamheten och som till stor del är lagstadgade krav för kommunerna att utföra. 
Denna inriktning gjorde att projektet kom att delas upp i två frågor, dels hur servicefrågor 
kan lyftas fram och stärkas i den kommunala planeringsprocessen och dels hur 
konsekvensanalyser kan bidra med bättre beslutsunderlag. 
 
Kommunal planering 
Den kommunala planeringen omfattar egentligen alla områden som är förekommande i 
kommunens geografi. För att vara ta hänsyn till alla de områden som en kommun är 
beroende av måste planeringen även ta hänsyn till grannkommuner och region.  
 
Ett problem med planeringen i kommunerna är den stora omfattningen och den stora 
bredden. Planerna gäller allt från produktionsplanering på kort sikt till övergripande 
utvecklingsplaner och fysiska planer på lång sikt. En förutsättning för den kommunala 
planeringen är vidare att graden av komplexitet gör att utvärderingar och analyser aldrig 
kommer att ge entydiga svar när hänsyn tas till hela den komplicerade verkligheten. 
 
En modell för att integrera servicefrågan i den kommunala planeringen skulle kunna vara 
se över de olika delarna i planeringen och se över vilken roll de kan spela.  
 
Grunden i ett planeringsunderlaget är ortsanalyser som innehåller bland annat det som 
serviceplaner innehåller idag. Ortsanalyserna görs tillsammans med invånare. I vilka 
konstellationer invånarna görs till tals är beroende av de lokala förhållandena och vilka 
organisationer som är aktiva. 
 
Metoderna för ortsanalys kan utvecklas. Det torde vara möjligt att med modern 
kommunikationsteknik intressera människor, som idag inte är engagerade i sin hemorts 
utveckling och heller inte medlem i någon förening som arbetar med dessa frågor, för 
utvecklingsfrågorna och deras närmiljö. Samtidigt skall naturligtvis människor 
uppmuntras att delta i möten tillsammans med kommunala företrädare och andra som är 
delaktiga i utvecklingsarbete. 
 
Ortsanalyserna handlar vilken utbud av tjänster och service som skall finnas på orten och 
hur den fysiska miljön skall utvecklas. Ortsanalyserna kommer att handla om vilka 
förutsättningar en ort eller geografiskt område har att upprätthålla funktioner.  
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Produktionsplaner arbetar från motsatt håll jämfört med ortsanalyserna. Här är 
produktionen i centrum och de centrala frågorna i planeringen är hur produktion kan 
åstadkommas med så hög produktivitet som möjligt. Planerna är intimt kopplade med 
årsbudgeten som ger de ekonomiska ramarna för verksamheterna. 
 
Varje år skall kommunen fastställa en treårig verksamhetsplan tillsammans med 
årsbudgeten. I verksamhetsplanen kan de båda perspektiven från ortsanalyserna 
respektive produktionsplanerna mötas. Frågeställningarna kommer att handla om i vilken 
grad önskade/planerade förändringar i utbud i olika kommundelar kan genomföras och 
när i det korta perspektivet. 
 
Begreppet kommunala utvecklingsplaner har börjat användas för planer som dels är 
underlag för/ingår i översiktsplaner, dels är en lokal kommunikation av den regionala 
utvecklingsplanen (RUP; Dalastrategin). I den lokala/kommunala utvecklingsplaneringen 
ges möjligheter till en samlande kraftfullt planeringsdokument. Arbete med 
utvecklingsplaner är i harmoni med den nya plan- och bygglagen, Dalametoden och 
Dalastrategin.  
 
Den långsiktiga kommunala planeringen som behandlar i stort alla de företeelser som 
finns i kommunen publiceras i översiktsplanerna. För att ÖP skall då den centrala 
långsiktiga roll de bör ha måste flera förändringar göras. Dessa förändringar har delvis 
beskrivits i PBL:S förarbeten och lagtext.  
 
Exempel på utvecklingsområden för ÖP är 
 

 En tydlig utvecklingsvilja med riktning, omfattning, differentiering mm skall 
finnas i planen 

 Fler personer – intressenter, politiker, tjänstemän skall ingå naturligt i arbetet med 
ÖP 

 ÖP behöver hållas aktuell genom kontinuerlig revidering 

 Kopplingar till andra ÖP och regionala planer behöver stärkas 
 
En viktig del som vi vill framhålla är kommunikationens betydelse i planeringsprocessen.  
Ortsanalyserna, produktions- och verksamhetsplanerna eller utvecklings- och 
översiktsplanerna får inte leva sina egna liv utan de måste integreras med varandra och 
förankras hos medborgarna och internt i kommunen, och detta kan bara ske med en 
förbättrad kommunikation och dialog. 
 
Konsekvensanalyser 
Konsekvensanalyser är en vanlig mänsklig aktivitet som vi gör dagligen, vi väger två 
alternativ mot varandra innan vi tar ett beslut. I en kommun görs dagligen analyser av 
konsekvenser. Det kan vara på övergripande nivå som t.ex. kommunskattnivån eller det 
kan vara en förvaltning som tar beslut samt på lokalnivå i en arbetsgrupp. I denna rapport 
gör vi en schematisk beskrivning av sätt att göra konsekvensanalyserna mer strukturerade. 
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En konsekvensanalys har ett problem som grund, utifrån detta problem kan mål ställas 
upp. För att uppfylla dessa mål kan ett antal scenarier skapas som sedan analyseras för att 
skapa en bild över de konsekvenser scenerierna kan tänkas skapa.   Detta skapar ett utfall 
av konsekvensanalysen som sedan kan användas som ett beslutsunderlag för ett beslut. 
 
För att utföra en bra konsekvensanalys behövs det ett bra underlag i form av kunskap och 
data. Viktig statistik bör samlas in och sammanställas, kunskap och erfarenheter behöver 
komma fram i form av dialog internt i kommunen och från berörda parter. 
 
Det är viktigt att påpeka att konsekvensanalyser är en del i planerings- och styrsystemen, de 
finns alltid i ett sammanhang. Komplexiteten gör att det oftast är omöjligt att göra en 
objektivt oantastlig konsekvensanalys. Det är i de politiska överväganden som de slutliga 
analyserna görs och beslut tas. 
 
Några slutsatser från projektet 
 

 Planeringssystemet behöver utvecklas på så sätt att olika former av planering 
integreras med varandra. Utvecklingsplanering och fysisk planering måste leva 
tillsammans och påverka varandra. 

 Ortsanalyser och serviceplaner är exempel på planeringsinstrument som är 
grundläggande för ett integrerat planeringssystem med förankring i olika delar av 
kommunerna.  

 Planering behöver bli en bredare aktivitet med flera människor än idag engagerade 
i kommunerna.  

 Analyser, samhällsutveckling och planering är beroende av engagemang. 
Engagemang skapas genom delaktighet. Delaktighetens förutsättning är 
kommunikation. Specialiserade underlag och komplexa sammanhang behöver 
konkretiseras genom att de kommuniceras i form av berättelser.  

 
De frågor som skall hanteras kan sägas vara den verkliga kärnverksamheten i 
kommunerna därför är det nödvändigt att kommunerna själva får bygga upp de resurser 
man anser sig behöva och har råd till. Dock har troligen ingen kommun i Dalarna 
möjlighet att bygga egna resurser fullt ut. Idag finns i kommuner olika resurser som stödjer 
planeringsprocesserna. En högre grad av effektivitet skulle uppnås om de olika 
kommunernas resurser kunde samutnyttjas. Detta skulle också få effekten att de 
mellankommunala och den regionala gemensamma planeringen uppmuntrades och fick 
ett naturligt forum. Några områden som lämpar sig för regional samverkan är: 

 Gemensamt ta fram system för att på ett strukturerat sätt ta fram relevanta 
data ur verksamhetssystemen. 

 Befolkningsdata: inköp av data på en lokal geografisk nivå (på 250 m2 eller 
1 km2-nivå), befolkningsprognoser 

 GIS-samverkan 

 Analyskompetens 

 Utbyte av erfarenheter 

 Omvärldsanalys 

 Regionalt ta fram statistik över den kommersiella och statliga servicen 
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Uppdrag och metod 

Uppdraget 

 
Dalarnas forskningsråd har av länsstyrelsen i Dalarna fått ett uppdrag inom ramen för 
arbete med Dalarnas regionala serviceprogram. Uppdraget avser insatsområde 2 – 
Konsekvensanalyser. Målet för insatsområdet är: 
 
”Aktiv kommunal serviceplanering. Kommunerna använder aktivt väl förankrade 
servicestrategier i samarbete med servicegivare och medborgare för att planera och 
samordna service så att byarna bidrar till kommunernas hållbara utveckling och tillväxt.” 
 
De aktiviteter som planer inom insatsområdet är: 

 Samla information till kompetensbank 

 Stöd för kommuner att göra konsekvensanalyser.  
 
Dalarnas forskningsråds uppdrag har varit att studera hur kommunerna idag arbetar med 
servicefrågan samt se hur servicefrågan är placerad i den kommunala planeringsprocessen. 
Den andra delen i uppdraget har varit att se på hur kommunerna kan få fram relevant och 
bra underlag som kan användas för att göra underbyggda konsekvensanalyser vid beslut 
om förändringar i serviceutbudet. 

Metod 

Det underlag som använts för denna rapport är kommunernas svar på enkät angående 
landsbygdsutveckling mm, kommuners serviceplaner, intervjuer med företrädare i 
kommuner samt utredarnas egna erfarenheter av kommunal organisation och planering. 
Vidare är förarbeten till den nya plan och- och bygglagen och Dalametoden viktiga 
underlag för rapporten. Utifrån underlaget har analyser gjorts kommunernas uppgifter i 
förhållande till serviceprogrammets innehåll. Ett diskussionsförslag om hur 
landsbygdsutvecklingen skall integreras i kommunernas planeringssystem och processer 
presenteras.  
 
Bengt Welin har av DFR fått i uppdrag att belysa frågorna speglade i kommunernas 
situationer, processer och planer. 
 
I framtagande av denna rapport har vi gjort en litteraturgenomgång för att hitta material i 
form av utredningar, rapporter och policydokument som rör servicefrågan. Vi har också 
letat efter bra material som tar upp allmän teori för att utföra konsekvensanalyser. Detta 
fält är väldigt omfattande vi har därför valt att fokusera på material som har rör svenska 
förhållande och som inte varit alltför tekniska.  
 
Under arbetets gång har vi varit i kontakt med aktörer som levererar data eller har skapat 
system som kommunerna använder i verksamheter. Vi har talat med SCB, Länsstyrelsen, 
Tekas AB, Tieto, Svensk handels utredningsinstitut, Svenska Petroleum Institutet, Delfi 
Marknadspartner och Geodataportalen. 
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Bakgrund 

Dalarnas regionala serviceprogram – omfattning och begränsningar – några 
reflektioner 

Service som omfattas av programmet 

De övergripande målen för det regionala serviceprogrammet är i rubrikform ”1. Aktiv 
kommunal serviceplanering, 2. Samplanering mellan servicesamordnare och 3. Påverka 
bolag och myndigheters regelverk.” 
 
Med dessa mål är programmet heltäckande vad gäller såväl offentlig som privat 
verksamhet. Servicen avser såväl till personer som till företag.  

Det regionala serviceprogrammet – geografisk omfattning 

I RSP talas används ett antal geografiska begrepp – landsbygd, tätorter, byar, m fl. Det 
slås fast att hela Dalarna är landsbygd förutom kärnorna i Falun och Borlänge. I texterna 
används dock flera olika begrepp. Ibland omfattar programmet landsbygden. I andra fall 
talas om byar och deras möjlighet att leva. Det sägs också att kommuner kan välja att göra 
program för delar av sitt territorium. 
 
För att utveckla konsekvensanalyser behöver geografin vara definierad. Eftersom 
människor är rörliga både i arbete och på fritid får man sin service i ett stort omland kring 
bostaden. De större orterna med sitt utbud är självklara servicepunkter för majoriteten av 
invånare var man än är bosatt. Vid analyser av service för en viss ort måste ett stort 
omland tas med.  
 
Det är rimligt att inte begränsa analyserna för mycket genom att sätta alltför snäva 
geografiska gränser. Däremot kan det vara idé att definiera geografin. Nedan en skiss till 
sådana definitioner. 

By – närområdet 

By kan beteckna boendeområdet. Byns olika delar kan man nå gående. Utöver de orter 
som är traditionella byar kan här innefattas också nyare bostadsområden utan de 
karaktäristika som finns för byn. 

Kommundelscentrum   

Ett kommundelscentrum är den naturliga servicepunkten utanför byn. Avståndet från de 
flesta invånare till centrat bör inte överstiga en halvtimme med fordon. 

Kommuncentrum 

I kommuncentrum finns huvuddelen av kommunens administrativa enheter. Här bör 
också finnas kommersiellt utbud som omfattar mer än dagligvaruhandel. Statlig service i 
form av arbetsförmedling, försäkringskassa och polis finns förhoppningsvis i någon form. 
Beroende på kommunens geografi kan restid till kommuncentrum skilja från kommun till 
kommun högst väsentligt. 
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Delregionalt centrum  

I Dalarna finns 4 – 5 delregionala centrum. Dessa har ett utbud av service som är större 
än i kommuncentrum. Här finns mer specialiserad sjukvård och ett större utbud av statlig 
service. Därmed ger de service till ett större omland. Restid till delregionalt centrum kan 
uppgå till ett par timmar för de som har längst.  

Regionalt centrum 

I Dalarna är det regionala centrumet tvåkärnat med Falun och Borlänge.  

Storregionalt centrum 

I förhållande till Dalarna finns inget självklart ”storregionalt” centrum. Många från 
Dalarna åker till Gävle-Valbo för att handla. Sjukvårdens mest specialiserade utbud för 
invånarna i Dalarna finns i Uppsala.  
 
I detta sammanhang kan det vara idé att ta snegla på den framtida regionindelningen. 
Kommer denna att påverka serviceutbud? 
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Service i kommuner och landsting: några tankar om dess 
roll och hur den kan indelas 

Servicebegreppet 

Emligt NE kommer ordet Service från latinet över fornfranskan till engelskan. 
Ursprunget är ”undergivenhet, lydnadsplikt och slav”. Betydelsen av ordet anges dels 
åtgärd eller aktiviteter som utförs i syfte att betjäna kunder, dels kontroll och underhåll av 
exempelvis maskiner. 
 
Den traditionella användningen av ordet torde vara kopplat till någon form av 
kommersiell verksamhet. Alltså verksamhet som har tydlig säljare och köpare. Numera 
används begreppet också för offentlig verksamhet – statlig och kommunal service. 
Troligen har denna användning börjat i samband med att den offentliga verksamheten 
började definiera medborgare och brukare för ”kunder”.  
 
I en vid mening kan sägas att praktiskt taget all mänsklig verksamhet är ”service”, 
nämligen i den meningen att allt mänskligt agerande är till för inte bara den agerande själv 
utan också för andra människor. I detta ryms såväl kommersiell som icke kommersiell 
verksamhet. 
 
När de offentliga organens (stat, landsting, kommuner) verksamhet får beteckningen 
service finns risk att en dimension faller bort. Vårt förhållande till det offentliga är inte 
bara att få tjänster utförda. Vi är ju själva en del av det offentliga som medborgare – vi 
betalar skatt, vi styr verksamheten genom val, vi är ”delägare”. 
 
En fråga som kan diskuteras i detta perspektiv är om all offentlig verksamhet är service. 
Hur ser vi på myndighetsutövning inom olika områden? Är skatteverkets jakt på 
skattefuskare service? Är det service att socialnämnden säger nej till utskänkningstillstånd? 
I en överförd bemärkelse kan myndighetsutövning kallas service, men man får tänka sig 
hela kollektivet som avnämare eller ”kund” för att det skall bli logiskt.  
 
Kanske är ovanstående resonemang för långtgående för denna utredning. Dock har det 
bäring på var utredningen skall göra avgränsning. Skall all professionell verksamhet som 
har avnämare ingå? Är all offentlig verksamhet service?  

Produktivitet och effektivitet 

En begränsning för vilken service som kan erbjudas är ekonomi. En klassisk analys av 
verksamheter är att mäta produktivitet och effektivitet. I analysen är skillnaden mellan de 
båda begreppen central. Kortfattat står de båda begreppen för olika saker som dock har 
starka samband. Produktivitet mäter kostnaden per producerat enhet. Effektivitet mäter 
kostnad i förhållande till uppsatt mål. 
 
Ett exempel inom servicesektorn kan illustrera de båda måtten. Kostnaden för vård i 
hemtjänsten är högre per brukare om personal måste använda arbetstid för långa resor. 
Produktiviteten är därmed lägre för hemtjänst på landsbygd än i serviceboende. Om 
organisationen har målet att alla som vill skall kunna bo kvar i hemmet kan effektiviteten 
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vara hög trots en låg produktivitet. I alla analyser måste såväl produktivitet som 
effektivitet mätas. Det är inte möjligt att uppnå effektivitet om produktiviteten är låg i 
förhållande till de förutsättningar som gäller.  

Mål att mäta effektivitet mot 

De mål som förekommer inom den kommunala planeringen är av skilda slag. Grovt kan 
de indelas enligt följande 

 Kvalitetsmål – exempelvis betygspoäng i skolan, låga risker i äldrevården 

 Kvantitetsmål – exempelvis antal bidragsberoende 

 Tillgänglighetsmål – exempelvis avstånd till skola, handläggningstider 

 Mål för upplevda kvaliteter – exempelvis omvårdnad inom äldrevården 
Uppdelningen ovan är teoretisk. Samtliga mål mäter kvalitet ur någon aspekt. Ofta står 
olika aspekter och olika kvalitetskriterier mot varandra. Det kvalitetsbedömningarna både 
komplexa och komplicerade. Ett exempel är när en skola läggs ned på grund av 
svårigheter att upprätthålla en allsidig undervisning med flera lärare när antalet elever 
minskat. Tillgängligheten blir lidande när eleverna får längre till skolan, men andra 
kvalitetskriterier blir bättre tillgodosedda. Analyserna i dessa situationer låter sig inte göras 
med matematisk säkerhet. Det blir alltid fråga om bedömningar i slutändan.  
 
Till dessa mål som är relaterade till brukare/användare finns interna mål som används vid 
verksamhetsplanering. Exempel på sådana mål är personaltäthet, personalpolitik, etc.  

Servicens olika dimensioner 

Vi har i arbetet med servicefrågan uppmärksammat två typer av dimensioner som kan 
användas för att analysera och diskutera service. Den första dimensionen vem som 
producerar service: ansvarsdimension. Den kan i sin tur delas in i verksamhets- och 
lagdimension. Den andra dimensionen handlar om de individer som konsumerar service: 
nyttjandedimension. 

Ansvarsdimension 

Vem producerar och ansvarar för den service som finns idag? Vi har listat verksamheter 
som idag producerar olika typer av service.  

 Kommunal 

 Landsting 

 Statlig 

 Ideell 
o Kooperativ 
o Fack 
o Föreningar 

 Privat 
 
I en bilaga i slutet av rapporten har vi gjort en indelning av olika serviceslag baserad på 
denna lista. 
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Lagdimension: Ansvaret för att producera service är i vissa fall lagreglerade i t.ex. 
kommunallagen.  

 Lagstadgat krav 

 Icke lagstadgat krav 

Nyttjandedimension: 

När nyttjande av service ska analyseras kan ett antal olika aspekter lyftas fram: 
 

1. Tidsaspekt: Hur långt i tid måste man ta sig för att nå servicen. Det kan variera 
vilket färdsätt som används, är det nödvändigt att ha en egen bil. 

2. Avståndsaspekt: Hur långt i avstånd måste man ta sig för att nå servicen. Avståndet 
är självfallet nära förknippat med tidsaspekten. Avståndet i sig kan dock vara 
intressant i sig själv när t.ex. miljöpåverkan ska analyseras. 

3. Frekvensaspekt: Hur ofta utnyttjar personerna servicen. 
4. Individaspekt: Vem använder servicen? Är det unga eller gamla? Är det flest män 

eller kvinnor? 
5. Betydelse för livskvalitet: Vilken betydelse har tillgången till servicen för den upplevda 

livsmiljön och i förlängningen livskvaliteten? Vilken roll har servicen för den 
upplevda livskvaliteten? Har den en avgörande roll eller är den inte så viktig. 

Service i en behovsstege 

För att leva i ett samhälle med de krav vi har idag behövs ett antal faciliteter. En stor del 
av dessa är nödvändiga för var och en. Exempel – ur ett serviceperspektiv – på behov 
som skall tillgodoses kan uttryckas som olika faciliteter: 

1. Bostad – tak över huvudet 
2. Väg till bostaden 
3. Vatten och avlopp 
4. Dagligvaruhandel 
5. Förskola – skola 
6. Högstadium 
7. Gymnasium 
8. Vårdcentral 
9. Klädeshandel 
10. Äldreomsorg 
11. Sjukhus 
12. Arbetsförmedling 
13. Övrig handel 
14. O s v 

 
Utifrån behovsstegen och den geografiska inledningen ovan kan en matris skapas som 
skulle kunna vara vägledande för analys av behov av service kontra serviceutbud. 
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Tabell 1: Matris som kan användas att analysera och reflektera över var man har behov av att 
service finns tillgängligt uppdelat på geografiska områden. 

 Geografisk beteckning 

 
By Kommundel Kommuncentrum 

Delregionalt 
centrum 

Regionalt 
centrum Storregionalt centrum 

Boende X      

Vägar X      

V/A X      

Dagligvaror  X     

Förskola/skola  X     

Gymnasium    X X  

Vårdcentral   X    

Klädeshandel   X    

Äldreomsorg X X X    

Sjukhus    X X X 

Arbetsförmedling   X    

Övrig handel   X X X  

Etc       

Serviceutbudets påverkan på invånare 

Utifrån ovanstående sätt att beskriva serviceutbud kan analyser göras enligt följande: 
 
Vilken service/utbud är avgörande för att människor skall flytta till en ort? Vilka aktiva 
överväganden görs när en familj skall flytta in? 
 
Vilken borttagna eller icke närvarande service gör att människor flyttar från en ort? Här 
behöver analys göras av familjer med olika situationer: När barnen skall börja skolan, när 
man får ett jobb som innebär nya pendlingskrav, när man blir gammal och behöver stöd, 
etc. 

Förhållningssätt till viktiga befolkningsgrupper 

Kommunens viktigaste resurser är självklart dess invånare. Lika viktigt som antalet 
invånare är att befolkningssammansättningen är jämn beträffande åldrar, kön, 
utbildningsbakgrund mm. Ett exempel på hur en analys kan göras med motiv att utveckla 
befolkningssammansättningen kan beskrivas enligt följande: 
 
En sanning som för många ter sig självklar efter lite eftertanke är denna: ”Framtiden finns 
där de unga kvinnorna vill vara!” Det är här som också de männen vill vara, det är här som 
familjer bildas, barn föds och växer upp, bostäder efterfrågas, osv.  
 
Om man i en kommun tror på denna sanning bör man ställa sig ett antal frågor: Hur 
mycket hänsyn tar vi till kvinnorna i vår planering? Attraherar vår verksamhet kvinnorna? 
Hur företräds kvinnorna i kommunen? Hur ser den kommersiella servicen ut? Hur 
framställs kommunen i media? Ger de debatter som pågår en bild av kommunen som 
välkomnande till kvinnor? Vilka möjligheter har kvinnor att göra sig hörda i 
kommunikationsbruset?  
 
Kommuner har aktiviteter som är inriktade på kvinnor eller som används företrädesvis av 
kvinnor. Ett exempel på detta är distribuerad högskoleutbildning, som riktar sig till alla 
men det är till övervägande del kvinnor som använder denna service. Men intrycket är att 
det finns en omedvetenhet om i kommunerna vilka intryck man gör gentemot viktiga 
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grupper. Bland de som hoppar av förtroendeuppdrag i kommuner är de unga kvinnorna 
en stor andel. Det talar för att kommuner allvarligt överväger vilka möjligheter man har 
att skapa en bättre utvecklingsmiljö i bred mening i samhället.  

Efterfrågeanalyser  

All verksamhet som är professionell i meningen att den dels har till syfte att leverera varor 
eller tjänster till avnämare, dels utförs på ett professionellt sätt måste ha en tillräcklig stor 
omfattning för att den skall acceptabelt produktiv och effektiv. I ett geografiskt perspektiv 
måste det finnas tillräckligt många invånare för att verksamheter skall kunna upprätthållas. 
 
Ett exempel på viktig service som är beroende av ett underlag i form av kunder är 
dagligvaruhandeln. Det är svårt att ange vilken storlek, och därmed vilket kundunderlag, 
en livsmedelsaffär eller lanthandel måste ha för att den ekonomiskt skall bära sig och 
därmed fortsätta finnas. När ryktet om en lanthandels nedläggning tar fart startar ofta 
aktioner för att affären skall finnas kvar. Men det kan då vara för sent att göra 
konsekvensanalyser. Om en lanthandel med litet underlag skall kunna leva vidare är det 
nödvändigt att kunderna är medvetna om de ekonomiska förutsättningarna för affären. I 
konsekvensanalyser behöver effekterna av affären utöver att vara varudistributör 
klarläggas. Ofta pekas på affären som en social träffpunkt och en viktig förutsättning för 
pensionärers kvarboende vid hot om nedläggning. 
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Kommunernas uppgifter, planering och processer 

Kommunernas uppgifter  

Kommunernas befogenheter beskrivs i kommunallagens 2 kap 1 §. 
 
”Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar och som inta skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat 
landsting eller någon annan.” 
 
Utöver kommunallagens stadgande om befogenheter har kommunerna att stort antal 
specificerade uppgifter enligt olika lagar. Nämnas kan skollag, sjukvårdslag, socialtjänstlag 
m fl. Ett särskilt ansvar har kommunerna för den fysiska planeringen. Det är bara 
kommunerna som kan fastställa planer för hur mark och vatten i kommunen skall 
användas. Detta kallas det kommunala planmonopolet.  
 
Kommunernas befogenheter är stora. Som paragrafen om befogenhet är utformad kan 
kommuner i hög grad själva bestämma vad man vill ägna sig åt utöver de lagstadgade 
uppgifterna. Att något handhas av någon annan är ofta heller inget hinder för en kommun 
att påverka andra huvudmän. Det kan också tolkas in i begreppet ”allmänt intresse”.  

Den nödvändiga demokratin 

Vårt samhälle är demokratiskt. Det styrs av invånarna genom valda ombud. Styrningen 
sker genom politiska beslut. Vi ser politiken som självklar i styrningen av samhället. Men 
frågan kan ställas: Varför behövs politik?  
 
När det inte går att räkna fram en lösning, när antalet parametrar och för stort och 
avvägningar mellan kvalitet, kvantitet, utbud, etc. är omöjliga att göra på ett objektivt sätt 
- då behövs politik. En definition är att politiska frågor är de som inte har naturliga svar 
eller där det inte går att genom någon metod räkna fram den bästa lösningen. 
 
Den offentliga servicen är politiskt styrd.  Mycket av den politiska debatten handlar just 
om vilken service, vilken kvalitet, vilken kvantitet och var, som skall erbjudas invånarna. 
För den politiska processen behövs utredningar och processer men till syvende och sist är 
det i det politiska beslutet som avgöranden sker. 
 
Man kan säga att alla frågor om service – utbud, kvalitet, spridning, etc. – är i slutändan 
politisk. Den kommersiella servicen är i beroende av politiska beslut. Vilka förutsättningar 
som finns att bedriva olika former av företag i olika delar av landet, var köpcentra 
planeras och byggs, hur infrastrukturen med vägar och kollektivtrafik byggs upp, mm. 
 
Denna syn på service och politik innebär att de yttersta konsekvensanalyserna är politiska. 
Vad detta projekt och utredning kan göra är att peka på var underlag för beslut finns och 
att föreslå processer som kan stödja de politiska processerna. 
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Kommunernas arbete med landsbygdsutveckling 

Kommunernas arbete med servicefrågor har många gemensamma nämnare. Men det 
finns också betydande skillnader i hur kommunerna hanterar dessa frågor. Nedan 
sammanfattas den enkät som gjorts inom insatsområde 1 – Aktiva servicestrategier. 
 
1. Har din kommun en strategi för servicearbete på landsbygden? a) i delar av kommunen, i så fall vilka, 
b) alternativt i hela kommunen. Strategin behöver inte vara i form av en Serviceplan. 
 
Serviceplaner, servicestrategier, strategiska mål, utvecklingsplaner är dokument och 
handlingar som nämns som svar. I några fall är dokumenten gamla och är kanske inte 
aktuella. I några fall anges att strategierna hålls levande och revideras kontinuerligt. I två 
fall finns beslut/ambitioner att utarbeta eller revidera strategier. 
 
Några kommuner nämner att översiktsplanen behandlar servicefrågor. 
 
Några kommuner har ingen särskild servicestrategi. De övergripande strategierna som 
gäller för hela kommunen gäller även servicefrågorna. 
 
2. Hur arbetar du/ni med servicefrågorna i din kommun? a) genom övergripande samarbete/ nätverk 
mellan de olika förvaltningarna. b) enbart genom landsbygdutvecklarens utåtriktade arbete c) genom 
externa nätverk d) eller på annat sätt. Beskriv hur.  
 
I de flesta kommuner finns en tjänsteman som benämns ”landsbygdsutvecklare”. I några 
kommuner ligger ansvaret på en enhet – oftast näringslivskontoret – där någon av 
handläggarna har ansvaret för landsbygdsfrågor. Landsbygdsfrågor handlar inte bara om 
service, men dessa är en väsentlig del.  
 
Kommunbyaråd, kommunbygderåd, byutvecklingsgrupper, byaråd, etc. nämns som 
viktiga parter i arbetet.  Ofta är det landsbygdsutvecklaren som har kontakter med 
grupperna. I några kommuner nämns ansvar på hög politisk nivå och att kommunalråd 
och andra politiker regelbundet deltar i möten med grupper och i möten med invånare i 
olika delar av kommunerna. 
 
Flera kommuner nämner länsstyrelsens arbete med service och samverkan mellan 
kommuner och länsstyrelse. 
 
Några kommuner nämner att man arbetar internt i kommunen för att förbättra den 
kommunala servicen, exempelvis genom att tillämpa konceptet ”en dörr in”. 
 
Ett par kommuner pekar på översiktsplanen som ett viktigt redskap. En kommun nämner 
att ortsanalyser skall startas under våren.  
 
Två kommuner anger att man arbetat med ”servicecentra” där statlig och kommunal 
service samverkar om lokaler och i viss mån personal. 
 
Vansbro kommun hänvisar till projektet ”Hållbara servicelösningar på landsbygden” 
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3. Finns det någon person i din kommun med särskilt ansvar för servicefrågorna? – Inom vilken 
förvaltning/enhet arbetar den personen? – Vilket mandat har den personen? 
 
De flesta kommunerna har en tjänst som benämns landsbygdsutvecklare. Oftast finns den 
på näringslivskontoret, men det förekommer också att den finns i kommunledningen eller 
på utvecklingsenhet eller planeringsenhet. 
 
I flera kommuner finns inte någon speciell tjänst för landsbygdsutveckling. I dessa 
kommuner är ansvaret lagt på någon enhet – oftast näringslivsenheten. 
 
4. Vilka nätverk har din kommun kontakt med i arbetet med servicefrågorna, på lokal, regional och 
nationell nivå? 
 
I svaren nämns ett stort antal nätverk som kommunerna deltar i. I några fall görs 
reservationer om att nämnt nätverk inte primärt avser servicefrågor men har betydelse för 
frågorna. 
 
De nätverks som är vanliga är: 
 
Lokala: utvecklingsgrupper, byagrupper, intresseföreningar, företagare. 
Regionala: Länsstyrelsen, Region Dalarna, Leadergrupper, landsbygdutvecklargruppen i 
Dalarna 
Nationellt: SKL, Tillväxtverket, Hela Sverige ska leva, Jordbruksverket, 
 
5. Vilka hinder möter ni i arbetet? 
 
Hindren är: 
 
Brist på resurser, tjänstemän med ansvar för frågorna har också många andra 
ansvarsområden, svårt att engagera frivilliga när inga ersättningar utgår.   
 
Kommunens organisation uppmuntrar inte till gemensamma lösningar över 
förvaltningsgränser, brist på uttalade mandat för att arbeta med frågorna, splittrat ansvar 
inom kommunen och hos andra servicegivare. 
 
Brist på engagemang hos tjänstemän och politiker.  
 
Inget inflytande över statlig service och landstingsservice. 
 
En överdriven tro på att invånare själva lokalt skall kunna ersätta den service som dras 
ned. 
 
En stark centralort med stort utbud riskerar att ”dränera” landsbygden på service. 
 
Och en annorlunda kommentar: ”Problem som uppstår skapar dock ett engagemang hos 
de berörda. Detta leder för mesta till en process där de olika sektorerna är representerade 
och på något sätt hittar en lösning.” 
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Kommunala processer och planering 

I kommunerna pågår ständigt ett antal processer vars syfte är att utveckla verksamheten 
och anpassa den till de krav som är under ständig förändring. Den tydligaste processen är 
arbetet med budget och verksamhetsplanering på ett till tre års sikt. Till denna process 
kan också räknas det pågående uppföljningsarbetet under löpande budgetår.  
 
De viktiga frågorna i budgetprocessen är hur verksamheter skall rymmas i de ofta snäva 
ekonomiska ramarna, hur ambitioner skall kunna förverkligas och hur en önskvärd 
utveckling skall uppmuntras. Uttryckt på ett annat sätt är de centrala frågorna hur 
serviceutbudet skall utformas så att både produktivitet och effektivitet är så hög som 
möjligt. 
 
I budgetprocessen görs analyser – av befintlig verksamhet, inför förändringar och när 
efter genomförda förändringar. Eftersom analyserna rör komplexa och komplicerade 
förhållanden med många okända faktorer är resultaten oftast inte entydiga. Tolkningar 
måste göras. I slutändan är det alltid de politiska ställningstagandena som avgör dels hur 
nuläget beskrivs och vilken väg som väljs för framtiden.  
 
En annan etablerad planeringsprocess i kommunerna är den fysiska planeringen. Den 
långsiktiga fysiska planeringen görs i översiktsplanen. Denna är sedan vägledande för 
detaljplanering, bygglovsgivning mm.  
 
I översiktsplaneringen ställs krav på en mängd analyser. Även i denna planering gäller att 
komplexiteten gör att det inte finns några lösningar som enkelt kan räknas fram. Det blir 
till syvende og sist den politiska processen som avgör hur planerna skall formuleras.  
 
Det är kommunerna som själva bestämmer om markanvändning. Det kommunala 
planmonopolet ger kommunerna stora möjligheter att styra utvecklingen.  
 
För att ytterligare komplicera planeringssystemen och kommunernas agerande tillkommer 
behoven av regional och delregional samverkan i utvecklingsarbete. Infrastruktur, 
arbetsmarknader, handelsplatser mm påverkar större områden än en enskild kommun. 
Det ställer krav på samverkan och hänsynstagande till förhållanden som den enskilda 
kommunen inte råder över. 
 
Kommunernas planeringssystem som det kortfattat beskrivs ovan har en brist som 
uppmärksammats under senare år. Traditionellt finns en diskrepans mellan 
utvecklingsplanering och fysisk planering. Budget och verksamhetsplaner på 1 – 3 års sikt 
är utvecklingsinriktade medan översiktsplanerna på 10 – 15 års sikt är huvudsakligen 
fysiska. På regional nivå finns ingen samlad fysisk planering på lång sikt. Däremot finns 
långsiktig utvecklingsplanering i form av RUP – Regional utvecklingsplan - i Dalarna 
benämnd Dalastrategin (Region Dalarna, 2006).  
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 Kommunala serviceplaner/strategier 

I flera – dock inte alla – kommuner finns serviceplaner eller servicestrategier. I några 
kommuner hänvisas till att översiktsplanen behandlar servicefrågor. Några behandlar hela 
kommunen. De flesta planerna berör landsbygdsområden. 
 
Planerna innehåller inventeringar av service på olika orter.  
 
Planerna beskriver ofta ett arbetssätt som innebär att tjänstemän och förtroendemän har 
möten med invånare på olika orter. Det kan vara antingen möten med bred inbjudan till 
alla eller möten med grupperingar som byutvecklingsgrupper, byaråd el dyl. De flesta 
kommuner anger att det finns ett centralt byaråd i kommunen.  
 
I några fall innehåller planerna analyser och målformuleringar. I andra fall beskriver 
planen ett arbetssätt som innebär nära samverkan mellan landsbygdsorter och kommunala 
tjänstemän och politiker. 
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Statliga verksamheters serviceutbud 
 
Den statliga servicen som av tradition erbjudits inom rimliga avstånd är arbetsförmedling, 
försäkringskassa, skatteverket, tingsrätt, posten m fl. Till detta kommer också den service 
som är självklart central i form av infrastruktur. Den statliga servicen har en särställning i 
kommunerna. Trots utredningar och intentioner från statliga organs sida är tendensen nu 
att de statliga verksamheterna lägger ner lokalkontor. Ofta förklaras nedläggningar med 
att ”tillgängligheten skall förbättras” genom ökad service på telefon och över internet.  
 
Kommunerna har väldigt små möjligheter att påverka statens organ. Möjligheter som 
staten erbjuder ibland är att viss service skall ges i samverkan med kommunala organ med 
en blygsam ersättning från staten. Oftast är detta inte några bra alternativ för kommunen 
varken ur servicesaspekten eller i ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Nedläggning av statliga verksamheter på orter har inte bara negativa följder för 
serviceutbudet. De tjänster som finns i verksamheterna är ofta viktiga inslag i den lokala 
arbetsmarknaden. Genom en differentierad arbetsmarknad ökar attraktiviteten för orten 
och rekrytering av personal underlättas när möjligheterna för fler än en person i en familj 
kan erbjudas jobb. 
 
Det borda vara en skyldighet för statliga verksamheter att själva tillsammans med 
kommuner och länsstyrelse göra konsekvensanalyser. De analyser som kan förekomma är 
oftast verksamhetsinterna och handlar om exempelvis ekonomi. För serviceutbudet 
hänvisas ofta till elektroniska kontaktvägar. Några analyser av följderna av detta är svåra 
att finna. 
 
Länsstyrelsen har en uppgift att samordna de statliga verksamheterna i länet. Denna 
uppgift har försvårats betydligt under senare år när verksamheterna inte längre har 
länsorgan. I denna situation blir länsstyrelsens roll än mer viktig att trycka på de statliga 
organen om konsekvensanalyser. Om verksamheterna inte gör analyser vore det inte fel 
om länsstyrelsen tar på sig denna uppgift. 
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Konsekvensanalyser 
Konsekvensanalyser är en vanlig mänsklig aktivitet som vi gör dagligen, vi väger två 
alternativ mot varandra innan vi tar ett beslut. I en kommun görs dagligen analyser av 
konsekvenser. Det kan vara på övergripande nivå som t.ex. kommunskattnivån eller det 
kan vara en förvaltning som tar beslut samt på lokalnivå i en arbetsgrupp. Detta som 
beskrivs i detta kapitel kan användas på alla nivåer och är en schematisk beskrivning av 
sätt att göra konsekvensanalyserna mer strukturerade. 
 
Vilka konsekvenser får ett beslut? Det är en fråga som oftast är svår att svara på, 
framförallt när beslutet rör samhälleliga frågor. Oftast finns det en tanke vad som 
kommer att hända, men ibland kommer verkligheten emellan. Det är dock oftast klokt att 
försöka bryta ner de utfall i ett antal olika parametrar som kan analyseras och värderas 
antingen var för sig eller sammanvägt mot varandra.  
 
Naturvårdsverket har skrivit flera handledningar för hur man utför konsekvensanalyser 
och vad man bör tänka på. I Konsekvensanalys steg för steg (Naturvårdsverket, 2003) 
finns det en rättfram modell för den som ska göra en konsekvensanalys. De definierar 
konsekvensanalys på följande sätt: 

En konsekvensanalys är ett strukturerat sätt att redovisa de för- och nackdelar som ett 
förslag till åtgärd för med sig samhället som helhet och för olika aktörer. 

 Konsekvensanalyser generellt sett kan utföras både före och efter en åtgärd är insatt. I 
det första fallet prognostiseras de konsekvenser som kan ske, i det senare fallet de 
konsekvenser som har kommit tillstånd. I den här rapporten kommer vi att fokusera på 
analyser som utförs innan ett beslut tagits och som ska vara en del i ett beslutsunderlag 
för en politisk- eller förvaltningsfråga. För mer information om konsekvensanalyser efter 
en åtgärd är gjord se Riksantikvarieämbetet metodhandledning (Riksantikvarieämbetet, 
2008). 

Tillvägagångssätt 

Att göra en konsekvensanalys är en process med många steg. Det första steget är att 
bestämma vilka som ansvarar för själva analysen. Därefter kan själva arbetet med analysen 
börja. Figur 1 visar en schematisk bild över de olika delarna i en analys. 
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Figur 1: En enkel modell för att beskriva de olika stegen i en konsekvensanalys. 

Problem, mål 

Anledningen till att lägga ner pengar och energi på att göra en konsekvensanalys är det 
finns ett problem som bör lösas. Problemets karaktär kan vara av många olika slag. Ett 
exempel på ett vanligt problem är att förvaltningen behöver dra ner på sina kostnader och 
helst utan att kvaliteten i verksamheten blir lidande.  
 
De problem som formuleras ska helst vara så tydliga som möjligt, detta underlättar att de 
mål och senare de scenarier som tas fram blir mer förankrade och får en tydligare grund 
att stå på och därigenom enklare att förstå för utomstående vilket underlättar 
kommunikation av resultatet. 
 
När problemställningen är klar och tydligt formulerad är nästa steg att formulera ett eller 
flera mål som ska lösa problemet. Målformuleringen ska tydligt säga vad som ska uppnås. 
Det t.ex. vara en besparing på 10 procent eller att äldre ska ha rätt att komma ut en stund 
varje dag på ett särskilt boende.1 De mål som sätts upp kan visa sig få oönskade 
konsekvenser när analysen av deras verkan är klar. Det kan t.ex. leda till orimliga 

                                              
1 Vård- och omsorgsboende 
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sänkningar i kvaliteten för verksamheten, försämrad service till brukare eller leder till att 
livsmiljön på en ort blir alltför kraftigt påverkad. Då måste målen ses över, men fördelen 
då är att det finns tillgång till en ökad kunskap om området.  En överskådlig bild av 
processen kan ses i Figur 2. 
 

 

Figur 2: När målen visar sig oönskade konsekvenser måste de omformuleras för att sedan testas 
och analyseras igen. Modell från Naturvårdsverkets rapport (Naturvårdsverket, 2003). 

Scenarier 

Grunden i en konsekvensanalys är att testa och analysera två eller flera tänkbara scenarier. 
Ett av scenarierna kan vara att inte göra någon förändring, detta alternativ kan kallas 
nollalternativ eller referensalternativ. Detta scenario ska inte tolkas som att inget kommer 
att hända i framtiden, utan att de förändringar som sker i samhället kommer att fortsätta 
påverka den struktur (situation) som finns. Istället bör nollalternativet vara att: inget 
beslut tas för att direkt förändra den nuvarande strukturen. 
 
En av grundfrågorna för att göra ett scenario är tidsaspekten. När ska förändringen ske 
och för hur lång tid ska den gälla. Vilket slutår ska de målen vara uppfyllda? Ett alternativ 
här att beslutet ska gälla för obestämd framtid, men att resultatet kan räknas hem, målet 
uppfylls, efter en viss bestämd tid.  

Analys 

En av svårigheterna när konsekvenserna ska analyseras och struktureras är att få med alla 
områden som är relevanta för analysen. Två olika problem som kan uppstå är: 

1. Analysen tar med få aspekter eller parametrar. De problem som skapas genom 
att inte få med alla relevanta aspekter gör att resultatet kan överskatta eller 
underskatta effekterna av förändringarna eller helt missar viktiga frågor som kan 
vara viktiga för verksamheten eller andra berörda parter. 

2. Analysen tar med för många aspekter eller parametrar. De problem som kan 
uppstå att analysen blir för svår att genomföra, kostar för mycket eller tar för lång 
tid. Ju fler parametrar som är med i en analys desto svårare är det också att 
kommunicera resultatet och den bakomliggande analysen. 

Typer av konsekvenser 

Ett beslut får ofta många förväntade resultat och många oförväntade.  En 
konsekvensanalys måste som sagts ovan göra en avvägning över vilka typer av resultat 
som ska tas med i analysen. Ju mer rigorös och omfattande analysen är desto fler 
parametrar kan användas.   Några aspekter återkommer i de flesta analyser: 
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 Hur mycket kostar de olika alternativen ekonomiskt? 
o För verksamheten 
o För medborgarna 
o För näringslivet 
o För andra verksamheter 

 Hur påverkar alternativet kvaliteten i verksamheten? 
o Produktiviteten 
o Mottagarnas (elever, äldre mm) situation 

 Vilka konsekvenser får alternativet för miljön? 

 Vilka konsekvenser får alternativet för livskvaliteten för medborgarna? 

 Hur påverkas jämställdheten? 

 Hur påverkas attraktiviteten på orten eller i kommunen? 
 
Den första punkten ovan rymmer väldigt många aspekter. En konsekvensanalys bör 
analysera fördelningseffekterna för varje scenario. Detta innebär oftast en analys som 
kräver en del kunskap i ekonomisk teori, där faktorer som marknadsvärde, diskontering, 
ekonomiska prognoser och räntor m.m. påverkar utfallet. Det finns i många fall också 
teorier och system där de övriga punkterna kan räknas om i monetära enheter och slås 
samman i en samhällsekonomisk analys. I slutet av denna rapport (under rubriken 
Referensmaterial) ger vi några exempel på några källor som kan användas för att göra mer 
omfattande analyser inom det ekonomiska området. 

Horisontella mål 

I programmet för Dalarnas Regionala Serviceprogram beskrivs de horisontella mål som 
programmet ska arbeta efter: miljö och folkhälsa, jämställdhet, integration samt barn och 
ungdomar (Länsstyrelsen Dalarnas Län, 2010). Dessa mål kan ses som en grund som i alla 
fall bör beaktas i en analys. Ibland är det möjligt att direkt ta med dem i analysen men 
ibland kan de vara med i bakgrunden att reflektera över.   

Underlag 

Underlaget som används för att göra en konsekvensanalys kan komma från en mängd 
olika källor med olika grad av vikt och tillförlitlighet.  
 
Att skapa ett bra underlag är självklart viktigt när en analys ska utföras. Det finns ett 
uttryck inom datorvärlden som speglar situationen bra: 

Junk in, junk out  

Underlaget måste helst fånga in alla relevanta konsekvenser av ett beslut, se ovan för en 
lista över olika typer av konsekvenser. En del av underlaget kommer vara kvantitativt, 
t.ex. antal elever per klass, men en del kommer vara mer kvalitativt, t.ex. upplevelsen att 
gå i mindre byskola. I många fall handlar det inte bara om att samla in vad människor 
tycker utan för att göra de riktigt delaktiga i beslutet måste de få vara med i processen så 
tidigt som möjligt.  
  
I ett kapitel nedan behandlas vissa typer av underlag lite mer omfattande. 
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Känslighetsanalys 

En del faktorer som är svåra att påverka lokalt kan variera under implementeringstiden, 
några exempel kan vara ekonomisk tillväxt och räntor. När sådana faktorer påverkar 
konsekvenserna av ett beslut kan det vara klokt att göra en känslighetsanalys 
(Riksantikvarieämbetet, 2008).  Det betyder att konsekvenserna beräknas för t.ex. om 
räntan varierar mellan 1,5 till 4,5 procent.   

Kan förändringen återställas? 

Ibland blir det fel oavsett hur genomarbetad konsekvensanalysen än är och 
implementeringen av beslutet väl utförd. En del i bra konsekvensanalys är att försöka 
bedöma om det är möjligt att återställa det som är gjort och studera vad som krävs för 
det.   

Utfall 

Utfallet för en analys kan vara av varierande slag. Det kan vara ett rent ekonomiskt 
konstaterade eller det kan vara ett sammanvägt svar som tar med fler aspekter. Det 
konsekvensanalysen ska belysa är konsekvenserna för de olika scenarierna och hur väl de 
kan lösa problemet eller uppfylla målet utan att det ger för kraftiga negativa biverkningar. 
Utfallet är alltså inte själva beslutet utan underlaget för ett beslut. 

Beslut 

I slutändan är det tänkt att konsekvensanalysen ska leda fram till någon form av beslut. 
Antingen fortsätter man som vanligt med det som vi kallar noll- eller referensalternativet 
eller så är beslutet att ett av de framtagna scenarierna ska genomföras.  

Kommentar 

Det finns alltid en inneboende sårbarhet eller risk vid alla prognoser eller scenarier för 
framtiden på grund av att man inte kan förvänta sig att människor eller organisationer ska 
bete på samma sätt i framtiden som de gör nu. Många processer är icke-linjära och styrs 
av faktorer som dels kan vara svåra att förutse och dels kan samverka så att utfallet inte 
blir som förväntat. Icke-linjära samt samverkande processer är svåra att beräkna, vilket 
ökar osäkerheten för utfallet i de scenarier som analysen ska beräkna. 
 
Samhällsförändringar sker ständigt och vissa sker snabbare än andra. Både den 
kommunala- och Landstingsverksamheten är beroende av beslut som fattas på nationell 
nivå, både vad gäller regleringar av de egna verksamheterna men också beslut om t.ex. den 
statliga servicens omfattning och lokalisering. Dessa beslut är oftast svåra att förutse och 
se de långsiktiga konsekvenserna av. 
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Underlag för analys: Data 
All analys bygger på någon form av data. Denna kan ha många olika former och ha flera 
olika källor. Några exempel på typer av data som kan vara relevanta vid 
konsekvensanalyser: 

 Registerdata 
o Beställd från statistikleverantör 
o Från egna verksamhetssystem: t.ex. antalet hemtjänstanvändare, antalet 

elever i skolor 

 Annan framtagen statistik: material från enkäter, nationella utredningar 

 Forsknings- och utredningsrapporter 

 Intervjuer 
o Aktörer: tjänstemän i offentlig sektor, företagare, företagarorganisationer, 

statliga myndigheter 
o Experter: forskare, utredare 
o Invånare: enskilda individer eller ideella grupperingar, t.ex. byalag, 

kooperativ, aktionsgrupper mm. 
Utifrån de mål som ställs upp bör en handlingsplan upprättas för att säkerställa att rätt 
data (material) tas fram och struktureras. 
 
Det är viktigt att påpeka att de data som tas upp här är en beskrivning av situationen vid 
tillfälle för analysen. De resultat som konsekvensanalysen kommer fram till för de olika 
scenarierna är en annan typ av data, som vi benämner utfall. 

Bakgrundsdata 

Några grundläggande typer av data som berör servicefrågan är den befintliga och framtida 
demografin samt utbud av service idag. 

 Bakgrundsvariabler: 
o Demografi idag. Helst på en så detaljerad geografisk nivå som möjligt 
o Demografi i framtiden 

 Serviceställen 
o Befintlig service i dag: uppräkning av vilka olika typer av service finns i det 

berörda geografiska området. 
o Användning av den: hur stor är användningen av den befintliga servicen 
o Behov i framtiden byggt på dagens användning och befolkningsstruktur. 

Demografi 

Statistik om befolkningen har länge varit en prioriterad och viktig uppgift för samhället. 
Statistiken som den presenteras i media brukar normalt vara indelad i: riket, län, kommun. 
Utöver det totala antalet brukar statistiken uppdelas på: kön, ålder, födelseland. 
Befolkningens antal förändras från år till år, beroende på antalet nyfödda, döda, utflyttade 
och inflyttade.  
 
Utöver de ovannämnda geografiska nivåerna kan andra geografiska vara intressanta 
beroende på vilken typ av analys som ska utföras. Det vara statistik på delregional nivå, 
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församlingsnivå, byar. När man ska göra en konsekvensanalys för t.ex. en skola är 
upptagningsområdet det viktigaste.  
 
Idag finns ett antal olika aktörer som kan ta fram befolkningsprognoser2. Prognoserna 
kan ha olika geografiska utgångspunkter, det kan vara hela riket, län, kommun eller 
församlingsnivå. Ju mindre område som studeras desto större risk är felen blir större 
procentuellt sett. T.ex. kan en nedläggning av en viktig industri på en ort påverka 
demografin kraftigt på kort och lång sikt. 

Servicedata 

När det gäller kärnverksamheterna inom kommun och landsting är det de egna 
organisationerna som har det viktigaste dataunderlaget. Hur dessa data är strukturerade 
och vad som finns dokumenterat varierar. En stor del av datamaterialet finns i 
kommunernas verksamhetssystem. 
 
Ett sätt att få en överblick över datamaterialet är att göra en karta över det geografiskt 
intressanta området och pricka in var serviceställen finns och var de som konsumerar 
servicen bor. Ett exempel skulle kunna vara att placera in alla som idag får hemtjänst och 
antalet insatstimmar de får. 
 
När det gäller annan service som andra verksamheter producerar och ansvarar för blir det 
knepigare för t.ex. en kommun att få en korrekt bild över utbud. Sammanställningar inom 
olika serviceområden görs regelbundet, se t.ex. Tillväxtanalys’ sammanställning av 
livsmedelsbutiker och bensinmackar (Tillväxtanalys, 2010).3 Problemet kan vara för t.ex. 
kommunerna att få ta del av grunddatamaterialet för att använda det för egna analyser.  
 
Dagens möjligheter att som medborgare att själva välja utförare av olika typer av service, 
som t.ex. vilken skola barna ska gå i, vilken vårdcentral man går till eller vilken varsamhet 
som man ska få hemtjänst, komplicerar den långsiktiga planeringen.  För de enskilda 
verksamheterna blir framtiden mer osäker än den redan är, den blir mer dynamisk. Detta 
är något som måste beaktas i konsekvensanalysen. Ett sätt att hantera dynamiska system 
är att använda sig känslighetsanalyser, se s. 24.  
 
SKL (Sverige kommuner och landsting) publicerar årligen jämförelser mellan kommuners 
respektive landstings verksamheter. Jämförelserna bygger på tillgänglig statistik och brukar 
röna uppmärksamhet i media när de publiceras. I jämförelserna kan en kommun läsa av 
hur den egna verksamheten klarar sig i en statistiks jämförelse med alla andra kommuner i 
landet. I vilken mån jämförelserna används i kommunerna är inte känt. Det är ofta inte 
lätt att tolka statistiken och skapa en bild av den egna verksamheten i förhållande till de 
jämförda. Rätt använd är jämförelsen ett intressant underlag i en omvärldsanalys. 

                                              
2 SCB, Statisticon och Dalarnas forskningsråd m.m. 

3   
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Källor 

Befolkningsdata 

SCB levererar statistik om befolkningen. Kostnaden varierar beroende på vilken 
geografisk nivå som statistiken är uppdelad på. De olika nivåerna som är tillgängliga: 

Geografisk nivå Exempel på parametrar 

250 m2 Antal födda 
1 km2 Antal döda 
Tätorter In- och utflyttning 
Församling Ålder 
Kommun Kön 
 
Förutom dessa geografiska nivåer är det möjligt att köpa in data på så kallad mikronivå, 
med det menas uppgifter om individuella personer som sedan kan aggregeras på olika 
geografiska nivåer. För att hantera mikrodata behöver organisationen uppfylla vissa krav, 
man måste ha en avgränsad statistikverksamhet som har statistisk sekretess.  
 
Kommunerna har oftast tillgång till en intern befolkningsdatabas, som t.ex. KIR och 
KID4. Data om befolkningens antal och förändring (flyttning, barnafödande, dödsfall) 
kan hämtas dels för hur situationen ser ut nu, dessutom kan man ta fram äldre data i 
systemet så långt tillbaka i tiden som kommunen har prenumererat på tjänsten. 

Servicedata 

Som sagts ovan har kommunerna eller landstinget det bästa underlaget för deras egna 
kärnverksamheter. De har uppgifter om: 

 Hur många barn som går på de olika förskolorna och deras ålder. 

 Hur många elever som går på respektive grund- och gymnasieskola och deras 
ålder. 

 De vet vilka äldre som har hemtjänst och hur många insatstimmar de får. 

 De vet var biblioteken, ungdomsgårdarna och samlingslokalerna finns. De har 
också en uppfattning om användningen. 

 De har kunskaper om kollektivtrafiken och vägarnas sträckning.  

 De har kunskaper om sophantering och dricksvatten 

Annan servicedata 

Den statliga servicen som t.ex. arbetsförmedling, försäkringskassekontor, polis har 
respektive myndighet statistik över.  
 
När det gäller den kommersiella servicen finns det nationella aktörer som sammanställer 
statistik. Några exempel: 

 Svenska Petroleum Institutet har statistik över alla drivmedelsstationer (mackar) i 
landet.  

                                              
4 KIR: Kommun Invånar Register, Tieto AB. KID: Kommun Invånardata, Tekis AB 
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Tillgång 

Kommuner och landsting har självklart rättighet att använda sina egna data. 
 
Från nationellt håll gör SCB statistik tillgänglig för alla på sin hemsida. Det är också 
möjligt att beställa statistik från dem. En allmän regel är att de som är med och betalar för 
statistiken också får ta del av den och använda den. För att dela med sig av statistiken till 
en tredje part måste oftast statistiken aggregeras eller bearbetas på något sätt. Detsamma 
gäller kartunderlag från Lantmäteriet. 

Data på karta: GIS mm 

För att underlätta analysen och få en överblick över de olika serviceslagen är det ibland 
önskvärt att skapa kartor där informationen sammanställs. Det finns ett antal program att 
skapa egna kartor med t.ex. Mapinfo och ArcGIS. I det senare programmet är det också 
möjligt att bearbeta och analysera information, och skapa och visualisera scenarion. 
 
Ett antal myndigheter i Sverige (däribland SCB och Lantmäteriet) samarbetar idag för att 
göra deras statistik tillgänglig på karta5. Deras mål är att skapa en infrastruktur för 
geografisk data. Ett antal större kommuner är medlemmar i samarbetet och har möjlighet 
att lägga in egna data och koppla dem till övriga medlemmars data. 

                                              
5 www.geodata.se 
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Konsekvensanalyser i en levande planeringsprocess 

Plan- och bygglagen   

Den 1 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft. I förarbetena till lagen har analyser 
gjorts av hur kommunernas översiktsplanearbete utförs och hur planerna används. I 
utredningen till ny PBL konstateras bland annat beträffande kommunernas 
översiktsplaner (ÖP): 
  

 Planerna är oftast uteslutande fysiska, endast i några kommuner finns 
utvecklingsplaner kopplade till ÖP 

 ÖP är ofta inaktuella och gjorda för länge sedan. Kommuner har ofta inte 
aktualitetsförklarat planerna 

 I mindre kommuner utan stark expansion anses ÖP ha liten nytta. 
 
För att översiktsplanerna skall bli vägledande i den kommunala planeringen skall de 
utvecklas enligt PBL och förarbetena till lagen. 
 

 ÖP behöver sättas in i ett nationellt och regionalt sammanhang med tydliga 
kopplingar till övergripande mål och program 

 Plandokumenten behöver bli mer överskådliga och arbetet med planerna förenklas 
och tidsmässigt förkortas. 

 ÖP strategiska funktion behöver stärkas 

 ÖP bör beskriva såväl strategisk utveckling som fysisk planering 

 ÖP bör i ökad utsträckning hantera relevanta nationella, regionala och 
mellankommunala frågor 

 ÖP:s roll och funktion behöver stärkas genom att få funktion både som underlag 
för fysisk planering och som strategiskt och politiskt instrument. 

 Den enskilda kommunens ÖP skall verka i en miljö med grannkommuners planer, 
delregionala planer och regionala planer. 

 
Förslagen innebär att dels planerna blir ”enklare och tydligare” till sin utformning, dels att 
de kommer ha ett bredare innehåll jämfört med idag. För att klara detta behöver underlag 
till planen, och själva planen inte innefattas i samma dokument.  
 
Av de nya kraven på ÖP följer att denna kommer att ha en central roll i kommunernas 
planeringssystem som ett långsiktigt vägledande för dagens beslut. Detta ställer i sin tur 
krav på att när olika underlag som påverkar ÖP tas fram skall den revideras kontinuerligt.  
 

Dalametoden 

På initiativ av Region Dalarna har ett utvecklingsprojekt benämnt ”Dalametoden” pågått 
ett antal år. Slutredovisningen av projektet gjordes hösten 2010 (Region Dalarna, 2010). 
Initiativet till projektet gjordes som ett steg i arbetet med den regionala utvecklingsplanen 
i Dalarna – Dalastrategin.  
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Resultatet av projektet överensstämmer med de slutsatser som dras i förarbeten till ny 
PBL. Kortfattat innebär Dalametoden att utvecklingsplanering och fysisk planering måste 
integreras från kommunal nivå, över mellankommunal nivå till regional nivå. I praktiken 
innebär detta krav på att de kommunala översiktsplanerna skall innehålla 
utvecklingsplaner och att den regionala utvecklingsplanen skall kompletteras med regional 
fysisk planering. Detta skall göras samtidigt som planeringsprocesserna förenklas och 
förkortas och integreras i den dagliga planeringen och verksamheten.   
 

Ortsanalyser - serviceplaner 

Boverket har utvecklat metoder för ortsanalyser som är viktiga underlag för 
översiktsplanering. I Lär känna din ort – metoder att analysera orter och stadsdelar, visar 
hur ortsanalyser görs tillsammans med invånare och andra på en ort eller ett geografiskt 
område (Boverket, 2006). I ortsanalyserna kommer fram hur invånarna ser på sin ort, hur 
man vill att orten skall utvecklas med olika funktioner och hur den fysiska planeringen 
skall göras. 
 
I Dalarna har några kommuner arbetet med ortsanalyser som ett led översiktsplaneringen. 
Många av de serviceplaner/servicestrategierna som finns i kommunerna har innehåll som 
överensstämmer med det som finns i ortsanalyser.    

Diskussionsförslag 

Den kommunala planeringen omfattar egentligen alla områden som är förekommande i 
kommunens geografi. För att vara ta hänsyn till alla de områden som en kommun är 
beroende av måste planeringen även ta hänsyn till grannkommuner och region.  
 
Ett problem med planeringen i kommunerna är den stora omfattningen och den stora 
bredden. Planerna gäller allt från produktionsplanering på kort sikt till övergripande 
utvecklingsplaner och fysiska planer på lång sikt. En förutsättning för den kommunala 
planeringen är vidare att graden av komplexitet gör att utvärderingar och analyser aldrig 
kommer att ge entydiga svar när hänsyn tas till hela den komplicerade verkligheten. 
 
Nedan skissas på ett system och process som skulle kunna vara ett utgångsläge för 
kommunernas planeringssystem. Många delar av det skissade systemet tillämpas redan i 
kommuner. Det är viktigt att de goda exemplen får spridas i de nätverk som finns och får 
berika övriga kommuner. 

Integrera planer och planprocesser 

En skiss över ett integrerat planeringssystem i kommunen skulle kunna beskrivas enligt 
följande. 

Ortsanalyser  

Grunden i efterfrågeunderlaget för planeringen är ortsanalyser som innehåller bland annat 
det som serviceplaner innehåller idag. Ortsanalyserna görs tillsammans med invånare. I 
vilka konstellationer invånarna görs till tals är beroende av de lokala förhållandena och 
vilka organisationer som är aktiva. 
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Metoderna för ortsanalys kan utvecklas. Det torde vara möjligt att med modern 
kommunikationsteknik intressera människor, som idag inte är engagerade i sin hemorts 
utveckling och heller inte medlem i någon förening som arbetar med dessa frågor, för 
utvecklingsfrågorna och deras närmiljö. Samtidigt skall naturligtvis människor 
uppmuntras att delta i möten tillsammans med kommunala företrädare och andra som är 
delaktiga i utvecklingsarbete. 
 
Ortsanalyserna handlar vilken utbud av tjänster och service som skall finnas på orten och 
hur den fysiska miljön skall utvecklas. Ortsanalyserna kommer att handla om vilka 
förutsättningar en ort eller geografiskt område har att upprätthålla funktioner.  

Produktionsplaner 

Produktionsplaner arbetar från motsatt håll jämfört med ortsanalyserna. Här är 
produktionen i centrum och de centrala frågorna i planeringen är hur produktion kan 
åstadkommas med så hög produktivitet som möjligt. Planerna är intimt kopplade med 
årsbudgeten som ger de ekonomiska ramarna för verksamheterna. 

Treåriga verksamhetsplaner  

Varje år skall kommunen fastställa en treårig verksamhetsplan tillsammans med 
årsbudgeten. I verksamhetsplanen kan de båda perspektiven från ortsanalyserna 
respektive produktionsplanerna mötas. Frågeställningarna kommer att handla om i vilken 
grad önskade/planerade förändringar i utbud i olika kommundelar kan genomföras och 
när i det korta perspektivet. 

Kommunala utvecklingsplaner  

Begreppet kommunala utvecklingsplaner har börjat användas för planer som dels är 
underlag för/ingår i översiktsplaner, dels är en lokal kommunikation av den regionala 
utvecklingsplanen (RUP; Dalastrategin). I den lokala/kommunala utvecklingsplaneringen 
ges möjligheter till en samlande kraftfullt planeringsdokument. Arbete med 
utvecklingsplaner är i harmoni med den nya plan- och bygglagen, Dalametoden och 
Dalastrategin.  

Översiktsplaner  

Den långsiktiga kommunala planeringen som behandlar i stort alla de företeelser som 
finns i kommunen publiceras i översiktsplanerna. För att ÖP skall då den centrala 
långsiktiga roll de bör ha måste flera förändringar göras. Dessa förändringar har delvis 
beskrivits i PBL:S förarbeten och lagtext.  
 
Exempel på utvecklingsområden för ÖP är 
 

 En tydlig utvecklingsvilja med riktning, omfattning, differentiering mm skall 
finnas i planen 

 Fler personer – intressenter, politiker, tjänstemän skall ingå naturligt i arbetet med 
ÖP 

 ÖP behöver hållas aktuell genom kontinuerlig revidering 

 Kopplingar till andra ÖP och regionala planer behöver stärkas 
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Planeringssystem - kommunikationssystem 

Kommunernas och övrigas i den offentliga sektorn planer är för en inte helt initierad ett 
virrvarr av dokument, som saknar inbördes ordning och likartad utformning. Tyvärr är 
den bilden också oftast sann. Olika planeringsaktiviteter sker ofta utan kontakter. Varje 
område har sina planeringsmetoder och traditioner. Av det följer att planerna oftast bara 
blir en angelägenhet för de fåtal specialister som är insatta. En vanlig replik som beskriver 
detta är att planen ”är bara en hyllvärmare”. Eller ”det är bara tre personer som kan 
använda planen, varav en är konsult och en är pensionerad tjänsteman”.  
 
Vilka brister gör då att planer i kommunerna inte får den betydelse de verkligen borde få? 
Följande beskrivning av hur prognoser och framskrivningar ofta presenteras ger en bild 
av svårigheterna att förmedla fakta och antaganden på ett begripligt sätt.  
 
När prognoser och framskrivningar presenteras är utredaren/statistikern noga med att 
redovisa varje antagande som ligger till grund för prognosen och vilka osäkerhetsmoment 
som finns. När framtidsbilden presenteras är det i form av siffror i tabeller eller i bästa fall 
diagram. Dessa säger mycket till de som är insatta, men den övervägande delen av 
tjänstemän och politiker har inte möjlighet att mot bakgrund av utredarens alla förbehåll 
sätta sig in i hur verkligheten kommer att se ut när prognoserna blir verklighet. 
 
En bild av ett planeringssystem där de olika planerna är integrerade med varandra kan 
beskrivas som en stenkonstruktion där varje sten är en plan eller planaktivitet och 
murbruket som håller samman konstruktion utgörs av kommunikation mellan planerna 
och aktiviteterna. I detta ligger att kommunikationen skall upprätthållas mellan 
människorna i systemet och också med människorna som är berörda av planeringen, 
invånarna. 
 
Nedanstående ytterst schematiska bild kan illustrera ett planeringssystem som innehåller 
ett stort antal moment. Det viktiga i bilden är att planer och aktiviteter måste hållas ihop 
och att det är kommunikationen som är den sammanhållande faktorn  
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Figur 3: Schematisk bild över en tänkt planeringsprocess där den gröna ytan beskriver 
kommunikationen som den sammanhållande delen i processen. 

Kommunikation – en berättelse 

I dagens informations- och mediebrus har det blivit allt svårare att nå fram med sitt 
budskap. Det gäller i den kommersiella världen som vill nå ut med sin reklam, i den 
offentliga sektorn som vill informera medborgarna och i den politiska sfären där partier 
vill förmedla sina idéer om samhället. Idag räcker inte enkla meddelanden av officiell 
karaktär. De som verkligen vill nå fram till mottagare är inriktade på att skapa 
”berättelser” som ger bilder hos mottagarna och därmed tar emot budskapet. Det finns 
uttalanden som förklarar partiers tillkortakommanden i val med att de ”saknar berättelsen 
om sin vision av samhället”. 
 
Den kommunala planeringsverkligheten kan liknas vid världen med sitt informationsbrus. 
Massor av planer med olika inriktning, detaljeringsnivå, tidshorisonter och professionell 
nivå trängs om uppmärksamheten. De olika planerna har oftast författare med olika 
bakgrund och planeringskultur. Resultatet blir en fragmenterad bild av kommunen och 
dess framtid för de som tar del av alla planerna. Oftast sker detta dock inte. Det är oftast 
en liten klick av specialintresserade som tar del av var och en av planerna.  
 
I den schematiska bilden med stenkonstruktionen ovan är de enskilda byggstenarna inte 
de viktiga. Det är kommunikationen i systemet som ger kvalitet. Detta ställer krav också 
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på det kommunala planeringssystemet vad gäller integration mellan olika verksamheter 
och planer och vad gäller möjligheten att entusiasmera aktörer i systemet. Kort sagt 
behöver det kommunala planeringssystemet utveckla berättandet. 
 
Kommunikation är språk. Om beskrivningar statistik, underlag och planer presenteras 
med siffror kan sägas att man använder ett språk som bara har substantiv. Om man 
presenterar med staplar och diagram har språket kompletterats med adjektiv och 
komparerade adjektiv av typen ”större än” och ”mindre än”. Det är först när verb och alla 
andra ordklasser används som det blir en verbal berättelse som faktiskt kan förmedla 
något till alla intressenter och ge dynamik och inspirera till att arbeta aktivt med 
framtiden. 
 
Vi kan aldrig och ska aldrig ta bort mätningar, analyser och redovisningar i tabeller och 
diagram. De är alltid användbara som underlag. Det är siffrorna och diagrammen som 
konkretiseras i berättelser som gör att fler än specialisterna kan inspireras av de fakta som 
sifforna visar.  
 
En klassisk anekdot om delaktighet kan illustrera resonemanget: 
 
En medeltida vandrare kommer till en stad med en väldig byggarbetsplats. Vandraren frågar en man som 
arbetar med en sten vad han håller på med. Jag hugger till stenar så att de får måtten 50 cm i fyrkant. 
Vandraren frågar ytterligare en man som också arbetar med en sten vad denne håller på med. Jag bygger 
en katedral, blir svaret. 
 
Man kan utgå från att den förste stenhuggaren har fått en instruktion om hur stenarna 
skall huggas. Den andre stenhuggaren har fått en berättelse som förmedlat visionen och 
planen om katedralen. (En katedral som de två stenhuggarna kanske inte ens skulle få se 
färdig under sin livstid)   

Planeringsorganisation  

Planeringsorganisationen i kommunerna är ofta sektoriserad med få horisontella 
samverkanskontakter. Exempel på brister i kommunikationer i kommuner är de uppgifter 
som landsbygdutvecklare/motsvarande i kommuner ger uttryck för i enkät. Utvecklarna 
arbetar nära grupper i byar och andra kommundelar. Flera befattningshavare uttrycker i 
enkät svårigheter att få övriga delar av den kommunala förvaltningen att arbeta med de 
frågor som initieras genom landsbygdsutvecklingsarbetet.  
 
Ett annat exempel på sektorisering är ÖP. En traditionell ÖP är ofta framskriven av 
medarbetare på stadsbyggnadskontoret med eller utan hjälp av externa konsulter. Ofta har 
grupper bildats med tjänstemän från andra enheter, men inte sällan är dessa gruppers 
engagemang marginellt i förhållande till ”specialisterna”.  
 
Kommunerna har ambitioner redan idag att integrera olika delar av organisationen i 
planeringsprocesserna. Det finns emellertid stora hinder. Sektoriserad professionalism, 
traditioner, tidsbrist, komplexitet i planerna är exempel på hinder.  
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Ett första steg i utvecklingen av planeringsorganisationen är att se över vilken ställning 
och vilka uppgifter landsbygdsamordnarfunktionen (kan ha olika benämningar) har. Sätt 
in funktionen som en central del i planeringsorganisationen. I funktionen räknas här in 
befattningshavare (landsbygdsutvecklare t ex) och grupperingar i form av byaråd, 
byutvecklingsgrupper, kommunbyaråd etc.  
 
Ett ytterligare steg är att utveckla den minsta beståndsdelen i planeringssystemet att 
behandla hela kommunen. Dessa planer kan kallas ortsanalyser, serviceplaner eller ges 
andra lämpliga namn. Dock kan vara en fördel om planerna benämns lika i kommunerna 
när planeringen utvecklas mellankommunalt och regionalt. 
 
Den regionala och delregionala samverkan blir allt mer viktig – ur perspektivet kommunal 
verksamhet, arbetsmarknadsperspektivet och serviceperspektiv. Detta borde få 
konsekvenser för planeringsorganisationerna. Fler funktioner borde kunna bli 
gemensamma mellan flera kommuner och regionalt. 

Kommunernas behov av stödjande processer 

En politisk styrning och beslutsfattande är nödvändigt ur många aspekter. I denna rapport 
har beskrivits behovet av politiska beslut när det inte finns självklara svar på frågor eller 
det inte går att objektivt räkna fram den optimala lösningen. När tiden är knapp och ett 
beslut måste fattas är det också nödvändigt med en beslutspotens som bara kan komma 
ur ett demokratiskt system. 
 
De politiska processerna behöver underlag i form av professionella utredningar, 
omvärldsanalyser och konsekvensanalyser. Faktaunderlag, jämförande studier och 
konsekvensanalyser med hög kvalitet behöver tas fram i beslutsprocesserna.  
 
All den statistik som finns lagrad i olika banker behöver hämtas, bearbetas och 
presenteras på ett intressant och hanterligt sätt. Omvärlden måste få göra sig hörd i 
kommunernas processer. Trender måste uppmärksammas. Allt detta är behov som 
kommuner har - men oftast inte klarar själva. Frågan är då vilka möjligheter som finns att 
bygga upp resurser som kan stödja kommunernas processer?  
 
Eftersom de frågor som skall hanteras kan sägas vara den verkliga kärnverksamheten i 
kommunerna är det nödvändigt att kommunerna själva får bygga upp de resurser man 
anser sig behöva och har råd till. Troligen ingen kommun i Dalarna har möjlighet att 
bygga egna resurser fullt ut. Idag finns i kommuner olika resurser som stödjer 
planeringsprocesserna. En högre grad av effektivitet skulle uppnås om de olika 
kommunernas resurser kunde samutnyttjas. Detta skulle också få effekten att de 
mellankommunala och den regionala gemensamma planeringen uppmuntrades och fick 
naturliga forum. 
 
De statliga verksamheterna och deras service är svåra för kommunerna att påverka. Ofta 
ställs kommunerna inför fullbordade fakta, eller i varje fall färdiga planer, vid förändringar 
– oftast neddragning av service. Det som står till buds för kommunen i dessa lägen är att 
påverka beslutsfattare att inte genomföra omfattande neddragningar till men 
befolkningen. Ofta bidrar andra kommuner, Region Dalarna och även Länsstyrelsen i 



36 
 

aktionerna. Önskvärt vore att Länsstyrelsen skulle ha möjligheter att i högre grad än idag 
leva upp till sitt uppdrag som samordnare av statlig verksamhet i länet och vara med i de 
statliga verksamheternas planeringsprocesser och därmed ge sig själv och kommunerna 
möjlighet att påverka det statliga serviceutbudet.     
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Regional samverkan för att stärka underlag för 
kommunernas arbete med servicefrågan 

Tänkbara problem: 

1. Kommuner tar inte hänsyn till nog många faktorer när de tar beslut rörande service. 
2. Kommuner har inte tillgång till rätt information när de tar beslut. 

Mål 

1. Kommunerna har möjlighet och vilja att ta med alla relevanta aspekter när de 
analyserar olika scenarier.  

2. Kommunerna har tillgång till relevant material som grund i sin planeringsprocess 
och specifikt för de konsekvensanalyser planeringen bygger på. 

Scenarier 

De scenarier nedan ska svara upp mot målen 1. och 2. ovan.  
 

1. Nedan presenteras två alternativ som kan utföras var för sig eller båda samtidigt. 

 Det finns en regional informationsbank med goda exempel på 
konsekvensanalyser, där erfarenheter från andra aktörer kan hämtas in. Som 
nämnts tidigare i rapporten (se s. 22) är det inte alltid lätt att veta vilka 
parametrar eller faktorer som viktiga att ta med i konsekvensanalysen. Det 
finns alltid en risk att det blir för många faktorer eller man missar några vitala 
områden. Ett sätt att minska risken för att så blir fallet kan vara att ta del av 
andra utförda konsekvensanalyser generellt eller mer specifika analyser inom 
det aktuella området. Hur vet om det finns en bra publicerad konsekvensanalys 
för just det jag är intresserad av? Enkla sökningar på internet är oftast ett sätt 
att hitta ny information. Problemet med den metodiken är att det är svårt att få 
fram relevant material och lätt att missa bra analyser. Ett sätt att lösa detta 
problem skulle vara att regionalt samla på bra och relevanta 
konsekvensanalyser som ska vara tillgängliga för dem som ska utföra analysen. 
Detta skulle kunna bli ett uppdrag till en extern aktör eller de regionala 
aktörerna organiserar ett sätt att samla in information och göra den tillgänglig. 
Rent praktiskt skulle det kunna finnas en databas som antingen nås via webben, 
och man söker själv, eller att man frågar den ansvarige för databasen. Ett annat 
alternativ är att det tas fram regelbundna litteraturöversikter som publiceras. 

 Integrera hela kommunen i framtagande av lokala utvecklingsplaner. Använd 
landsbygdsamordnarfunktionen som en central del i planeringsorganisationen. 
I funktionen räknas här in befattningshavare (landsbygdsutvecklare t ex) och 
grupperingar i form av byaråd, byutvecklingsgrupper, kommunbyaråd etc. 
Utveckla den minsta beståndsdelen i planeringssystemet att behandla hela 
kommunen. Dessa planer kan kallas ortsanalyser, serviceplaner eller ges andra 
lämpliga namn. Dock kan vara en fördel om planerna benämns lika i 
kommunerna när planeringen utvecklas mellankommunalt och regionalt. 
Samverka på den regionala och delregionala nivån. Detta får konsekvenser för 
planerings-organisationerna. Fler funktioner borde kunna bli gemensamma 
mellan flera kommuner och regionalt. 
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2. De frågor som skall hanteras kan sägas vara den verkliga kärnverksamheten i 

kommunerna därför är det nödvändigt att kommunerna själva får bygga upp de 
resurser man anser sig behöva och har råd till. Dock har troligen ingen kommun i 
Dalarna möjlighet att bygga egna resurser fullt ut. Idag finns i kommuner olika 
resurser som stödjer planeringsprocesserna. En högre grad av effektivitet skulle 
uppnås om de olika kommunernas resurser kunde samutnyttjas. Detta skulle också 
få effekten att de mellankommunala och den regionala gemensamma planeringen 
uppmuntrades och fick ett naturligt forum. Några områden som lämpar sig för 
regional samverkan är: 

 Gemensamt ta fram system för att på ett strukturerat sätt ta fram relevanta 
data ur verksamhetssystemen. 

 Befolkningsdata: inköp av data på en lokal geografisk nivå (på 250 m2 eller 
1 km2-nivå), befolkningsprognoser 

 GIS-samverkan 

 Analyskompetens 

 Utbyte av erfarenheter 

 Omvärldsanalys 

 Regionalt ta fram statistik över den kommersiella och statliga servicen 
 

Konsekvenser 

De scenarier som presenterats ovan berör i grunden kommunernas planeringsprocess. 
Det skulle gå utöver den här rapportens spännvidd att i detalj beskriva hur dessa idéer 
skulle påverka kommunerna.  
 
Det som bekrivs under scenario 1 att skapa en regional informationsbank med 
erfarenheter och goda idéer skulle vara relativt enkelt att åstadkomma, och det skulle 
troligen leda till att en del av de analyser som utförs skulle göras på ett bättre sätt. Risken 
finns dock att informationsbanken ensamt inte skulle få en stor genomslagskraft. Den 
mer omfattande idéen att intregrera hela kommunen i framtagande av lokala 
utvecklingsplaner skulle troligen förbättra förankringen och delaktigheten hos 
befolkningen genom att få med dem  i tidigt stadium i planeringsprocessen. Dessutom 
skulle det minska risken att viktiga aspekter skulle missas. Det skulle dock kräva en god 
framförhållning och planering i kommunen så att inte viktiga beslut drar ut på tiden. Det 
skulle dock i sin tur kunna undvikas genom att hålla planeringsprocessen levande i 
kommunen. 
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Slutord: Griotberg – en illustration 
 
För att illustrera något av vad det som beskrivs i denna rapport kan den fiktiva orten 
Griotberg och planeringen där beskrivas. Vad kan vi läsa ut av det vi vet om orten och 
vad behöver vi undersöka mer. 
 
Det vi vet: I Griotberg bor 1 000 personer. 
 

 Det behöver föddas omkring 13 barn i genomsnitt för att invånarantalet skall bestå 
långsiktigt.  

 Mellan 30 och 50 personer flyttar in och ut i genomsnitt varje år. Det gäller de som 
flyttar från och till kommunen. Det finns ytterligare flyttare inom kommunen. 

 I vilka åldrar är invånarna? 

 Var arbetar man? 

 Vilka arbetsplatser finns på orten? 

 Hur stora är årsklasserna i skolan? Är det enligt skolplanen i kommunen möjligt att 
ha skola här?  

 1000 personer använder mellan 20 och 25 miljoner kronor tillsammans för inköp 
av livsmedel och dagligvaror varje år. Finns affär på orten? Hur stor omsättning 
har den? Var handlar man om man inte handlar i den lokala affären? 

 Vilken annan kommersiell service finns?  

 Vilka kommunala verksamheter finns på orten? Infrastruktur, hemtjänst, boende, 
förskola, skola, mer?   

 Var finns kommuncentrum? Hur långt är det dit? Vilka kommunikationsmedel står 
till buds?  

 I vilken grad och av vilka används olika kommunikationsmedel – egen bil, buss, 
beställningstrafik, färdtjänst, etc.? 

 Vilken infrastruktur finns för IT? Kapacitet och hastighet på bredband? 

 Hur kommer invånarna i kontakt med statlig service? Skatteverket, 
arbetsförmedling, försäkringskassa, polis, etc.? Vad kan anses rimlig nivå på 
service? 

 
Det finns möjligheter att få svar på dessa och många fler frågor som är viktiga för den 
gemensamma planeringen i Griotberg. Det viktiga upplägget i frågorna är att i analyserna 
väga in vad som är möjligt och vad som är önskvärt. En annan aspekt som behöver 
analyseras är om det är den uppenbara servicen som är den viktiga eller om sidoeffekterna 
är de som egentligen efterfrågas. Exempel på sådana effekter är den lokala affären som 
social mötesplats. Sidoeffekterna är ofta lika viktiga som de direkta effekterna, men 
sidoeffekterna genererar oftast inte någon ekonomi som kan ge underlag för 
verksamheten. En sammanställning av svar i form av statistik, enkätsvar, intervjuer mm är 
ett fantastiskt underlag för fortsatta diskussioner om utvecklingen av orten. Det är också 
underlag för berättelsen om Griotberg. Den berättelsen kan presenteras och diskuteras av 
alla på orten i studiecirklar, på seminarier, grannar emellan och tillsammans med 
kommunens representanter. 
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När invånarna i Griotberg vet mer om sin ort kan planeringsprocessen ta fart. Ett steg är 
att göra tankeexperiment av typen ”Vad händer om”. Exempel: vad händer om det 
fortsätter att födas i genomsnitt bara 7 barn? Vad händer om affärens omsättning sjunker 
till under 10 miljoner kronor? Vad händer om ett It-företag vill etableras sig här?    
 
Nästa steg är att måla den bild som är önskvärd och hitta vägarna till denna. Ett första 
steg för fler bostäder är detaljplaner. Garanten för tillräcklig omsättning i affären är 
köptrygghet som kommer med nöjda kunder. Här kommer ortsborna också att kunna 
identifiera alla de områden som man själva äger agendan för. De sociala sammanhangen, 
köpmönster, vården av den nära miljön och öppenhet mot omvärlden är exempel på 
faktorer som är viktiga för en ort och som bara kan styras av invånarna själva.  
 
Planen/berättelsen om Griotberg är en del i ett underlag för kommunens planering. I 
olika planer finns beskrivet hur kommunala verksamheter skall utformas, hur vägar skall 
dras och underhållas, hur skolan skall vara lokaliserad, etc. Med underlag i form av planer 
och berättelser från många orter kan en gemensam lokal utvecklingsplan ta form. Den i 
sin tur är en berättelse som inspirerar de lokala orterna samtidigt som den är underlag för 
kommunens planer och samverkan med grannkommuner och regionen.  
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Länsstyrelser: t.ex.: www.lansstyrelsen.se/dalarna 
m.m. 
Datakällor: 
Statistiska centralbyrån: www.scb.se 
Dabas: www.dabas.com 
Geodataportalen: geodata.se 
Statisticon: www.statisticon.se 

http://www.tillvaxtverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
http://www.statisticon.se/
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Svenska Petroleuminstitutet: www.spi.se 
Tekis AB: www.tekis.se 
Tieto AB: www.tieto.se 
m.m. 

Horisontella mål 

Handisam: www.handisam.se 
Länstyrelser 
Europeiska socialfonden: www.esf.se 
m.m. 
 

http://www.esf.se/
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Bilaga 1: Serviceområden 

 Kommunal: 
o Sophantering samt avfallsstationer 
o Kollektivtrafik 
o Förskola 
o Grundskola 
o Hemtjänst 
o Räddningstjänst 
o Väghållning 
o Dricksvatten 
o Bibliotek 
o Internetstation 
o Samlingslokal: politiskt, religiöst obunden 
o Möjlighet att ta del av media: tidningstjänst, tv 
o Fritidsutbud 
o Kulturutbud 
o Ungdomsgård 

 Landsting: 
o Kollektivtrafik 
o Vårdcentral 
o Hemsjukvård: kommer att flyttas över till kommunerna 

 Statlig: 
o Arbetsförmedling 
o Försäkringskassa 
o Polis 
o Väghållning 

 Privat: 
o Livsmedel 
o Apotek 
o Drivmedel 
o Kontanthantering 
o Bankomat 
o Post- och pakethantering 

 Oklart ansvar: 
o Elnät 
o Telefonnät 
o IT-nät 

 


