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Inledning 
Östergötlands delprojekt inom Den  
Attraktiva Regionen (DAR) har genom-
förts mellan oktober 2014 och augusti 
2015. Delprojektet har kallats Regionala 
sammanhang och lokal utveckling:Viking-
stad, Borensberg och Skänninge och syftet 
har varit att belysa till exempel hur lokal 
arbetsmarknad, arbetspendling och servi-
cetillgänglighet påverkar ortsutveckling-
en samt hur småorterna kan komplettera 
varandra. 

Följande rapport sammanfattar process 
och resultat och en längre diskussion förs 
i slutet som fördjupar vissa särskilt intres-
santa iakttagelser. Allra sist presenteras en 
kortfattad arbetsmodell för hur regionala 
perspektiv kan lyftas i de lokala processer-
na, till exempel när en fördjupad översikts-
plan ska tas fram. 

En arbetsmetod som har använts i pilo-
ten går ut på att etablera en dialog med 
människor som bor och verkar ute på 
orterna genom att arbeta med lokala 
workshopar. Sådana har genomförts på de 
tre pilotorterna Vikingstad, Borensberg och 
Skänninge, där både lokala kännetecken 
och särdrag på orten har lyfts samt regionala 
perspektiv har diskuterats. Särskilt fokus 
har legat på social hållbarhet, miljöeffektiv 
rörlighet och arbetspendling, hotbilder och 
tillväxtmöjligheter, besöksnäringen samt 
frågan om en gemensam bostadsmarknad i 
västra Östergötland.
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Det nationella  
DAR-projektet 
Delprojektet i västra Östergötland är en 
del av ett nationellt projekt, Den Attraktiva 
Regionen. Det nationella projektet har 
initierats av Trafikverket med målsättning-
en att öka förståelsen för hur samspelet 
mellan nationella, regionala och kommu-
nala intressen skapar förutsättningar för 
attraktiv utveckling på mindre orter. Vad 
är det som gör att vissa småorter bryter 
trenderna och växer? Vilken roll spelar 
lokal arbetsmarknad, arbetspendling och 
servicetillgänglighet? Och hur kan rätt 
infrastruktur och smart kollektivtrafik bidra 
till en positiv utveckling?

Inom ramen för Den Attraktiva Regionen 
genomförs ett flertal regionala pilotpro-
jekt med den gemensamma nämnaren att 
undersöka hur rumslig struktur och infra-
struktur kan samverka för att ge bättre för-
utsättningar lokalt. Det finns ofta ett tydligt 
processfokus i pilotprojekten. Ett komplet-
terande syfte för Den Attraktiva Regionen 
är att bidra till kompetensutveckling bland 
planerare och projektansvariga på lokal 
och regional nivå vilket har inneburit ett 
brett deltagande. Bland aktörerna i de olika 
regionala projekten finns förutom Trafik- 
verket bland andra SKL och Boverket, 
regionplaneorgan i Skåne, Östergötland, 
Kalmar län, Kronoberg, Västmanland och 
Gävleborg samt ett flertal kommuner och 
organisationer.



5

Delprojekt i Östergötland 
Ett  uttalat syfte i detta regionala delprojekt  
har varit att inkludera en mängd viktiga 
aktörer i processen. Förutom de tre aktu-
ella regionala aktörerna – Trafikverket, 
Region Östergötland och Östgötatrafiken 
– så är det förstås de tre berörda kommu-
nerna: Linköping, Motala och Mjölby. 
Men utöver detta så har det handlat om att 
involvera till exempel företrädare för fö-
retag, organisationer och civilsamhället. I 
ett tidigt skede beslutades därför att lokala 
workshopar skulle genomföras, för att på 
så sätt skapa de miljöer som har krävts 
för att kunna genomföra delprojektet. Inte 
minst har ett lokalt engagemang krävts för 
att ta fram den arbetsmodell som är ett av 
delprojektets huvudsyften. Rapportens av-
slutande kapitel innehåller en arbetsmodell 
med förslag på vad kommuner bör tänka 
på när regionala perspektiv ska integreras i 
de kommunala planprocesserna.

De tre orterna Vikingstad, Borensberg och 
Skänninge har valts dels därför att de re-

presenterar olika egenskaper när det gäller 
de frågor som studeras, till exempel genom 
olika lägen i förhållande till viktig infra-
struktur samt olika pendlingsmönster. Dels 
därför att processer att ta fram fördjupade 
översiktsplaner antingen nyss har avslutats 
(Vikingstad och Borensberg) eller pågår 
(Skänninge). Tanken var bland annat att 
viktiga kontaktnät som har upparbetats 
i de processerna skulle kunna utnyttjas i 
projektet. För beskrivningar av orterna, se 
under respektive kapitel. 

Ett annat viktigt syfte är att belysa de 
frågeställningar som har formulerats i det 
nationella DAR-projektet, alltså saker som 
vilken roll lokal arbetsmarknad, arbets-
pendling och servicetillgänglighet spelar för 
ortsutvecklingen. Samt hur småorterna kan 
komplettera varandra och hur rätt infrastruk-
tur och smart kollektivtrafik kan bidra till en 
positiv utveckling. Även kontakterna med 
västra Östergötlands större tätorter, främst 
Linköping, har diskuterats i projektet.

ARBETSPROCESS 
Oktober 2014: Startmöte, precisering av syfte och mål samt identifiering av nödvändiga aktörer 
December 2014: Gemensamt seminarium för att grovplanera workshopar på de tre orterna
Januari 2015: Detaljplanering för varje workshop med respektive kommun 
Februari 2015: Workshopar genomförs i Vikingstad, Borensberg och Skänninge 
Mars 2015: Gemensamt seminarium med fokus på utvärdering och analys av de lokala workshoparna
Maj 2015: Författande av slutrapport, presentation vid DAR idéseminarium
Juni 2015: Slutsatser och arbetsmodell förankras hos kommunerna, förhandsutgåva av slutrapport
Augusti 2015: Slutrapport avslutas, planering för eventuellt regionalt seminarium
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Ett tredje syfte, som egentligen ligger utan-
för själva DAR-projektet, är att resultatet 
är tänkt att inarbetas i den pågående regi-
onala planeringen i Östergötland, framför 
allt den rumsliga strukturbild som håller på 
att utarbetas av Region Östergötland. På 
så sätt utnyttjas den kunskap som projektet 
genererat i en pågående regional utveck-
lingsprocess och för ett dokument som tas 
fram just nu.

Arbetsmodellen för hur kommunerna i 
Östergötland skulle kunna arbeta med 
regionala perspektiv i sina lokala processer 
är en viktig del av resultatet. Tanken är 
främst att regionala egenskaper ska kunna 
lyftas när fördjupade översiktsplaner tas 
fram för småorter, alternativt för grupper 

av mindre orter. Men arbetsmodellen kan 
även användas vid andra liknande pro-
cesser, till exempel programskeden eller 
andra mer förutsättningslösa processer där 
kanske inte slutprodukten är bestämd på 
förhand. Notera att arbetsmodellen handlar 
om just regionala perspektiv i lokala pro-
cesser, inte om lokal planering i allmänhet 
eller generell arbetsmetodik när det gäller 
fördjupade översiktsplaner. Vilka är till 
exempel de tunga kritiska frågorna för en 
ort, alltså de som verkligen kan ställa den 
framtida utvecklingen på sin spets? Vilka 
förutsättningar finns för en tydligare och 
mer utvecklad regional roll för orten?

Kartan visar den regionala kollektivtrafiken. Ett nytt regionalt kollektivtrafikprogram håller på att 
tas fram, vilket kan komma att förändra bilden något. Bildkälla: Region Östergötland
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En viktig tanke i delprojektets upplägg 
har varit att aktivt integrera de tre kom-
munerna i arbetsprocessen, vilket är något 
mer än att bidra till kompetensutveckling 
bland planerare och projektansvariga på 
den lokala nivån.  Precis som informanter-
na är bärare av lokal kultur och kunskap 
så är tjänstemännen det. Idén har varit att 
tydligt inkludera tjänstemännen både för 
att få med det lokala perspektivet och för 
att kunna dra meningsfulla slutsatser av 
workshoparna. På så sätt har också arbets-
gruppens samlade kompetens inom sam-
hällsplanering utnyttjats.

Kapitlen som redovisar de tre lokala 
workshoparna kan i sig ses som en del av 
en metodbeskrivning. Men en viktig sak att 

notera är att i delprojektet har de regionala 
aktörerna varit huvudmän och kommu-
nerna har bjudits in att delta. I framtida 
kommunala planprocesser kommer rol-
lerna att vara omvända – kommunerna är 
projektägare och det blir då deras uppgift 
att få med de olika regionala aktörerna. Det 
blir också kommunerna som får ta ställ-
ning till hur det lokala civilsamhället ska 
involveras. 

Norrköping

Linköping

Motala

Mjölby

Finspång

Vikingstad

Borensberg

Skänninge

De tre pilotorterna – Vikingstad, Borensberg och Skänninge – ligger i västra Östergötland och 
längs starka regionala trafikstråk. Bildkälla: Sweco
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Lokala workshopar 
De tre lokala workshoparna genomfördes 
under februari 2015 i lokaler på varje pilot- 
ort. Respektive kommun stod som värd för 
evenemangen som samtliga var cirka tre 
och en halv timme långa. Från delprojektet 
deltog vid samtliga tillfällen projektledaren 
Stefan Dahlskog och Johan Mases (an-
teckningar) från Region Östergötland samt 
processledaren Bertil Malmström, konsult 
från Sweco/BTH, samt även personer från 
Östergötatrafiken. Vid några tillfällen del-
tog även representanter från Trafikverket. 
Från respektive kommun deltog minst två 
planerare, eller motsvarande, och kom-
munerna hade i samråd med projekt- och 
processledare bjudit in ett tiotal personer 
till respektive evenemang. 

Varje kommun skapade en lista på per-
soner som ansågs vara representativa för 
respektive ort och idén var att försöka hitta 
människor med olika bakgrund och yrken 
som var kunniga om och engagerade i or-
tens utveckling. Att hitta lämpliga personer 
(hädanefter kallade informanter) underlät-
tades av de nyss avslutade eller pågående 
processerna med fördjupade översiktspla-
ner för orterna. 

Informanterna skulle inte primärt represen-
tera sitt företag eller sin profession, utan 
bidra med kunskap om ortens egenskaper 
och fungera som diskussionsparter. De 
kommunala tjänstemännen deltog i dis-
kussionerna på ett liknande sätt, men hade 
också rollen som värdar och kunde vid 
behov svara på frågor om aktuell planering 
för orten. 

Workshoparna inleddes med att projekt- 
ledaren presenterade delprojektet och där-
efter introducerade processledaren upp- 
lägget för kvällens workshop, som var upp-
delad i två längre pass. Ungefär halva tiden 
användes för att diskutera viktiga särdrag 
på orterna och deltagarna var då uppdelade 
i två delgrupper, där de markerade viktiga 
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lokala egenskaper på kartor över sin ort. 
Aktiviteten bland de inbjudna var påfallan-
de hög i samtliga delgrupper.

Efter en paus introducerade Region Öster-
götland kortfattat det pågående RUP-arbe-
tet och därefter ledde processeledaren en 
gemensam diskussion där ambitionen var 
att lyfta regionala perspektiv på respektive 
pilotort. Vilken roll bedöms orten spela i 
den regionala kontexten idag, vilka egen-
skaper har den som kan anses ha betydelse 
för övriga Östergötland? Det efterfrågades 
också förslag på hur ortens regionala egen-
skaper skulle kunna utvecklas och på vilket 
sätt den skulle kunna tillföra regionen mer 
än idag. Det andra momentet var definitivt 
mer krävande och utmanande och därför 
behövdes riktade frågor, både sådana som 
var förberedda och sådana som ”hittades” 
under det första passet, stickas in för att 
hålla igång diskussionerna. Ändå ansåg 
både delprojektets representanter och 
respektive kommun att även de regionala 
diskussionerna lyckades i samtliga tre fall.

Sammanfattningsvis kan man säga att 
samtliga tre workshopar blev lyckade, vilket 
innebär att projektet har fått ett intressant 
och relativt omfattande material att arbeta 
med. Det förtjänar att påpekas att det till 
stor del beror på att de var väl organiserade 
av respektive kommun samt att de inbjudna 
informanterna var engagerade och diskus-
sionsvilliga.

Från den avslutande  
regionala diskussionen på  

Arla Plast i Borensberg.
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Den regionala  
utmaningen 
Som en bakgrund till delprojektet kan det 
vara på sin plats att kortfattat berätta om 
förutsättningar och regionala utmaningar 
för Östergötland. Regionen är Sveriges 
fjärde mest befolkade och den administra-
tiva gränsen stämmer väl överens med den 
funktionella. Pendeltågstrafiken har byggts 
ut successivt, senast genom en förlängning 
upp till Skänninge och Motala, och pend-
lingsutbytet mellan orterna är omfattande. 
Man kan ändå se att det finns en tydlig 
uppdelning mellan den västra och östra 
delen av Östergötland, där man kan säga att 
Linköping är en del av båda delarna. 

En återkommande diskussion handlar om 
att Östergötland underpresterar, särskilt 
när det gäller arbetsmarknaden,  i förhål-
lande till sina goda förutsättningar. Planer 
finns därför på att tydligare än idag bli  en 
del av ett storregionalt sammanhang, där 
kontakterna med framför allt Stockholm 
och Mälardalen utvecklas. Byggnadet av 
hög-hastighetsjärnvägen  Ostlänken är högt 
prioriterad, eftersom det både skulle öka 
människors möjligheter att långpendla och 
antas leda till att fler företag skulle söka sig 
till regionen. Parallellt behöver det regionala 
trafiknätet och utbytet successivt förfinas, 
en process som detta projekt kan ses som en 
del av.

År 2012 antogs ett Regionalt utvecklings-
program för Östergötland (RUP) som bland 
annat bygger på tankar om att bättre utnyttja 
det gynnsamma läget, skapa ett starkare stor-
regionalt sammanhang, fortsätta utveckla 
Östergötland som en flerkärnig stadsregion 
samt förtäta kring de befintliga kärnorna. 
Även Gemensam översiktsplan för Linkö-
ping och Norrköping från 2010 bygger på 
liknande tankegångar.
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Strukturbild för Östergötland
I RUP:en finns en rekommendation att ta 
fram en regional strukturbild för Öster-
götland och detta arbete påbörjades 2014. 
Tanken är att ha ett tydligare rumsligt per-
spektiv än vid tidigare regional planering. 
I bakgrunden finns också Paul Krugmans 
tankar om varför vissa platser blir mer fram-
gångsrika än andra. Teorin går i princip ut 
på att platser med hög tillgänglighet till oli-
ka marknader får skalfördelar jämfört med 
andra platser, vilket attraherar människor 
och företag, vilket ytterligare spär på täthet 
och tillgänglighet i en positiv spiral. Målet 
för strukturbildsarbetet är därför att skapa 
förutsättningar för en regional utveckling 
avseende arbetsmarknad och befolkning 
genom att verka för en högre tillgänglighet 
och täthet i regionen.  

Strukturbilden kan bli en del av en överens-
kommelse om regionens rumsliga utveck-
ling, som ligger till grund för kommande 
investeringar samt planering för den byggda 
strukturen. Det innebär till exempel att re- 
gionen och kommunerna ska kunna kom-
municera överenskommelsen i förhandlingar 
med andra aktörer som Trafikverket eller 
Länsstyrelsen. Målet är också att överens-
kommelsen utgör ett långsiktigt åtagande 
exempelvis angående kollektivtrafik och 
bebyggelseutveckling, vilket skapar förut-
sättningar att knyta ihop regionen med hög 
tillgänglighet.
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Workshop Vikingstad
Den första workshopen genomfördes på 
Kyrkans Hus i Vikingstad den 9 februari 
2015. Södra Stambanan löper rakt genom 
orten som kan beskrivas som en kombina-
tion av en typisk jordbruksort på Öster- 
götlands slätt och ett stationssamhälle. 
Transporttraditionen är stark, postdiligen-
sen mellan Skåne och Stockholm hade ett 
hästbyte här och på platsen låg också ett 
gästgiveri. Idag bor drygt 2000 personer i 
Vikingstad, men den långsiktiga trenden 
är att befolkningen har minskat något. 
Sedan år 2000 har dock befolkningen ökat 
marginellt. Kommunen satsar på stations-
nära boende, att orten ska ha service och 
ett attraktivt centrum samt att småstads-
känslan ska utvecklas. Man ska också 
kunna bo på orten i livets alla skeden. 
På sikt ska så mycket som 4000-5000 
människor kunna bo i Vikingstad, enligt 
kommunens planering.

Vikingstad har haft pendeltåg sedan mit-
ten av 1990-talet och särskilt kontakterna 
med Linköping är väl utvecklade. Det 
finns idag cirka 450 arbetsplatser på orten. 
Drygt 900 personer pendlar ut, de flesta 
till Linköping – medan drygt 300 pendlar 
in, de flesta från Linköping. Resan tar en-
dast cirka 7 minuter. Pendeltåget beskrevs 
som en livlina, men beroendeförhållandet 
verkade inte bekymra workshopdeltagar-
na, som snarast såg på Vikingstad som 
en externt lokaliserad stadsdel. Någon 
uttryckte det som att ”Det är bra att bo  
i Linköping – utan att behöva bo där.”

Den enda tydligt regionala funktionen 
idag är utomhusbadet. Informanterna var 
ense om att Vikingstads potential att spela 
en större regional roll än idag är klart 
begränsad.  

Foto: Bergslagsbild  Bildkälla: Linköpings kommun
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Legend färgkoder
GRÖN  Naturkvalitéer 
BLÅ  Större arbetsplatser
GUL  Attraktivt boende
VIT  Serviceutbud
RÖD  Kultur och fritid
ORANGE Besöksnäring
LILA  Jokern

Detta var inte heller något som efterfrå-
gades. Människorna på orten verkade 
tvärtom vara påtagligt nöjda och en annan 
typisk kommentar var: ”Behöver Viking-
stad verkligen bli större?” Orten präglas 
av stabilitet och tydliga mönster och inte 
ens demografin lyftes som ett påtagligt 
hot. Efterhand som jordbrukets betydelse 
har minskat så har Vikingstad hittat en ny 
roll som passar i dagens samhälle, präglat 
av arbetsresor och utbyte, nämligen som 
villaförort till Linköping.

Den blå färgen dominerade ortens cen-
trala delar, vilket visar att Vikingstad har 
ett relativt väl utvecklat lokalt näringsliv. 
Det förklarar den förhållandevis stora 
inpendlingen. ICA-butiken lyftes som den 
viktigaste lokala servicefunktionen och 
flera menade att den var nästan lika viktig 
för orten som pendeltågsstationen. Pla-
ceringen av de gröna färgmarkeringarna 
antyder ett av de problem som kom upp på 
workshopen. Ett tydligt rumsligt problem 
handlar nämligen om att tätorten idag är 
instängd av värdefull skog, åkermark och 
infrastruktur. Orten blir avskärmad från det 
omgivande landskapet och det blir svårt att 
komma ut i naturen och till grannorterna. 
Det blir också svårt för Vikingstad att växa 
i större omfattning, särskilt om inte jord-
bruksmark ska behöva tas i anspråk.
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Det är förklaringen till hur båda workshop-
grupperna använde jokern, alltså den lila 
färgen som kunde användas fritt, till ex-
empel för att markera något som kan vara 
avgörande för ortens framtid. Informanterna 
betonade de starka historiska och vardagli-
ga kopplingarna till de mindre omgivande 
orterna som Rappestad, Västerlösa och 
Sjögestad. Man kan säga att de boende i 
området ser sig som en gemensam bygd. 
Jokern markerade behovet av en kort och 
snabb väg till näraliggande Rappestad, via 
en gång- och cykeltunnel under E4. Samti-
digt föreslog man att det lokala cykelnätet 
skulle förbättras mellan småorterna. Gång- 
och cykeltunneln sågs både som ett praktiskt 
sätt nå ut från Vikingstad till det omgivande 
landskapet och som en åtgärd som tydligare 
kopplar samman de två orterna. En särskild 
diskussion om gång- och cykeltunnel till 
Rappestad förs i slutet av rapporten.

Ett tema som togs upp på workshopen, 
som skulle visa sig vara återkommande, 
var behovet att bygga små och stora lägen-
heter för äldre som vill flytta från sin villa. 
Det handlar både om en efterfrågan från de 
äldre att få ett mer lättskött boende och om 
en önskan hos samhället att äldre i ökad 
utsträckning ska bo kvar i egna boenden, 
främst av kostnadsskäl. Detta går i linje med 
kommunens ambitioner för Vikingstad som 
handlar om att man ska kunna bo på orten i 
livets alla skeden.
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Workshop Borensberg
Borensberg har idag cirka 3000 invånare 
och har haft en liten men tydlig befolk-
ningstillväxt de senaste åren. Orten ligger 
idylliskt vid sjön Boren och kan beskrivas 
som en attraktiv bostadsort, men också 
som en central- och serviceort för ett större 
omland, vilket innebär att servicenivån är 
påfallande hög. Det finns en ganska omfat-
tande lokal arbetsmarknad, men samtidigt 
fungerar Borensberg som en pendlingsort, 
främst till Linköping. Idag finns cirka  
750 arbetstillfällen på orten. Kommunen 
arbetar med en tillväxtvision där cirka 
1500 nya invånare ska kunna tillföras. 

Workshopen genomfördes på en av de 
stora arbetsgivarna, Arla Plast, den  
12 februari. Under workshopen visade 
det sig att informanterna såg en tydlig 

problembild när det gällde ortens framtid, 
som bland annat var kopplad till demo-
grafi, infrastruktur och expressbussar samt 
framtida servicenivå. En typisk kommentar 
var: ”De största problemen här handlar om 
infrastrukturen” och de närvarande vände 
sig tydligt till Trafikverket och Östgöta- 
trafiken med olika krav på infrastruktur och 
trafikering. Framför allt lyftes behovet av 
bättre framkomlighet i Linköping, särskilt 
i vägnätet runt Tornby – Skäggetorp, men 
även framkomligheten inom och i direkt 
närhet av den egna tätorten kan behöva för-
bättras. Mycket tung trafik går idag genom 
Borensbergs centrala delar, bland annat 
över broar som är för smala. Satsningar på 
infrastrukturen skulle underlätta för den 
lokala industrin och detta ansågs vara en 
ödesfråga för orten. 

Göta kanal i Borensberg
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En annan stor trafikfråga handlar om de re-
gionala expressbussarna. I samband med att 
pendeltågstrafiken har förlängts till Motala 
har förändringar gjorts i busstrafiken mel-
lan Motala och Linköping, via Borensberg. 
Huvuddelen av de som pendlar kollektivt 
mellan Motala och Linköping tar istället 
tåget. Det fanns en oro på workshopen att 
Borensberg på sikt kommer att drabbas 
negativt genom att det blir färre bussturer 
till Linköping, vilket påtagligt kan försämra 
ortens potential som bostadsort.

På workshopen uttrycktes Borensbergs 
dilemma som att man antingen måste satsa, 
eller så riskerar orten att tyna bort. En risk 
som finns om orten skulle få en negativ ut-
veckling handlar om att rollen som central 
serviceort kan försvagas, eftersom offent-
lig och privat service kan dras med i en 
nedåtgående spiral om befolkningen skulle 
minska på orten. Ett problem när det gäller 
själva orten handlade om att centrumet inte 
anses tillräckligt tilltalande. Någon frågade 
till och med retoriskt om det verkligen finns 
ett centrum i Borensberg.

Det vore ändå helt fel att säga att det var en 
negativ stämning på workshopen. Det finns 
ett stort självförtroende och en påtaglig 
entreprenörsanda på orten. Borensberg har 
både flera stora och små företag. Självför-
troendet är också bland annat kopplat till 
områdets stora naturkvalitéer. En iakttagel-
se var att de gröna markeringarna på kartor-
na samverkade med gult och orange, alltså 
potential för attraktivt boende respektive 
besöksnäring. Det finns också kulturmiljöer 
med stora värden i eller nära tätorten.

Ett annat stort diskussionsämne på 
workshopen var den stora potentialen som 
finns inom besöksnäringen. Borensbergs 
egna naturkvalitéer kompletteras av kopp-
lingen till ett av Sveriges största besöksmål 
(eller snarare besöksområden), nämligen 
Göta Kanal. Vattenlandskapet runt orten 
markerades som en joker för orten vid 
workshopen. Flera idéer med avseende på 
en breddning av besöksmålet Borensberg 
togs upp, till exempel utökade satsningar 
på skidspår. En sak som diskuterades var 
behovet av att bli synligare från det omgi-
vande vägnätet. Även Göta Kanal ansågs 
ha större potential än idag.

Borensbergs centrum
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Legend färgkoder
GRÖN Naturkvalitéer 
BLÅ Större arbetsplatser
GUL Attraktivt boende
VIT Serviceutbud
RÖD Kultur och fritid
ORANGE Besöksnäring
LILA Jokern

Informanterna var generellt positiva till 
kommunens ambitioner för orten, som 
innebär investeringar och planberedskap 
för ökad befolkning. Potentialen att skapa 
nya attraktiva bostäder i Borensberg lyftes 
som en möjlighet, där särskilt de stora 
naturvärdena ansågs vara regionalt intres-
santa. Olika typer av naturnära boenden 

diskuterades, inklusive så kallat livsstils-
boende, till exempel på en hästgård. Men 
även tätorten i sig ansågs kunna locka nya 
boende. Fler hyresrätter och lägenheter för 
äldre som vill flytta från sin villa ansågs ha 
störst potential, men några argumenterade 
också för försäljning av fler villatomter.



18

Workshop Skänninge
Workshopen i Skänninge genomfördes på 
Rådhuset den 25 februari, i en fin kulturhis-
torisk miljö mitt i stadskärnan. Stämningen 
var optimistisk och en typisk kommentar 
var: ”Här finns inte några problem – här 
finns bara möjligheter”. Sedan ett par år till-
baka har orten fått en pendeltågsstation. Det 
är framför allt utpendlingen som ökar, men 
mellan 2010 och 2013 pendlade också cirka 
70 personer fler in från Linköping. Idag 
arbetar knappt 1400 personer på orten.

Även i Skänninge är servicenivån påfallan-
de hög för en ort med cirka 3000 invånare, 
även om informanterna ansåg att den 
successivt håller på att försämras. För-
klaringen kan delvis vara historisk: Skän-
ninge uppkom som en handelsplats och 
är en av Sveriges äldsta städer, och en av 
de viktigaste under 1100- och 1200-talet. 
Bjällboättens stamgods ligger bara ett par 
kilometer utanför orten. Det som orten idag 
är mest känd för, Skänninge Marken, är en 
marknad med tusenåriga anor. Medeltiden 
syns även i gatunätet och i vissa bebyggel-
semiljöer. Den historiska stadsmiljön och 

generellt positiva livsmiljön lyftes som 
konkurrensfördelar för orten.

Färgerna som indikerade kultur och besöks- 
näring (rött respektive orange) dominerade, 
men även det rika serviceutbudet noterades 
(vitt). Den blå färgen visar att orten också 
har flera stora arbetsplatser, vilket syns på 
inpendlingen. Skänninge uppvisar annars 
ett komplext mönster både när det gäller 
in- och utpendling, vilket visar att orten 
redan är starkt uppkopplad på det regionala 
nätet. Det är en utveckling som kan förvän-
tas öka och tillförsikten på grund av den 
nya pendeltågstrafiken är påtaglig. Typiskt 
för detta var att en av grupperna valde att 
markera just pendeltågsstationen som en 
joker (lila).

Informanterna såg överhuvudtaget stor 
potential i Skänninge som bostadsort, lokal 
arbetsmarknad och som en regional aktör 
inom besöksnäringen. Den regionala dis-
kussionen handlade mycket om behovet av 
satsningar på just besöksnäringen och här 
vill man se tydligare regionala strategier 

Gamla Skänninge
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Legend färgkoder
GRÖN Naturkvalitéer 
BLÅ Större arbetsplatser
GUL Attraktivt boende
VIT Serviceutbud
RÖD Kultur och fritid
ORANGE Besöksnäring
LILA Jokern

och satsningar. Lokalt behövs fler övernatt-
ningsmöjligheter. Kombinationen av den 
egna historiska miljön, och arrangemang 
som Marken, och det omgivande landska-
pet ansågs ha stora värden och att utveckla 
den så kallade ”Turistvägen” lyftes särskilt. 
Även närheten till Vadstena är mycket 
intressant, eftersom de två orterna skulle 
kunna samordna arrangemang och mark-
nadsföra sig gemensamt. Pendeltågssta-
tionen kan även beskrivas som Vadstenas 
station och en representant från Vadstena 
deltog därför på workshopen.

Ett stort problem ansågs vara att Skänninge 
är för okänt. Marknadsföringsåtgärder efter- 
frågades, men också enkla åtgärder som 
bättre skyltning vid infarterna. På frågan om 
Skänninge kan erbjuda regionen särskilda 
kvalitéer när det gäller boende var svaret 
positivt. Naturnära boende och lägenheter 
i de centrala kulturhistoriska miljöerna 
ansågs vara särskilt intressanta. Det finns 
markområden nära den nya pendeltågs- 
stationen som på sikt skulle användas för 
att bygga stationsnära bostäder. Behovet av 
små och stora lägenheter för äldre som vill 
flytta från sin villa efterfrågades.
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Diskussion och slutsatser
En tydlig rekommendation i denna rapport 
är att arbeta med lokala workshopar enligt 
den modell som har använts i delprojek-
tet. Men det är viktigt att poängtera att det 
kräver både tid och resurser att genomföra 
en bra workshop och därför kan förenklade 
metoder bli nödvändiga i praktiken. Mer-
parten av arbetet kan helt enkelt behöva 
genomföras på kontoret. Nedan diskuteras 
andra teman som har kommit fram under 
processen, till exempel angående workshop-
deltagare, pendlingsmönster, hotbilder och 
västra Östergötland som en gemensam 
bostadsmarknad. Vilka kritiska frågor har vi 
till exempel hittat som kan ha betydelse för 
pilotorternas och regionens utveckling? 

Workshopgruppens  
sammansättning
Inledningsvis diskuteras en metodfråga 
som har diskuterats flera gånger under 
projektet nämligen sammansättningen av 
workshopgrupper. En stor enighet finns i 
arbetsgruppen om behovet av att bjuda in 
brett, inte minst från civilsamhället samt 
naturligtvis viktiga regionala aktörer. 
Samtidigt blir inte mötena effektiva om 
för många människor är inbjudna. Vidare 
tror vi det är viktigt att få in ett ”utifrånper-
spektiv” i form av personer som inte bor på 
orten, men kanske arbetar där.

En sak som behöver beaktas är hur 
sammansättningen av människor på 
workshopen eventuellt kan ha påverkat 
resultatet. Vilka perspektiv fick komma 
till tals och vilka grupper fick inte plats 
eller kunde inte närvara? Här är det viktigt 
att man får in personer från näringslivet 
och även att man når ungdomar. Ofta kan 
det senare kräva särskilda evenemang, till 
exempel på en skola. Ett exempel när det 
gäller betydelsen av gruppens samman-
sättning är workshopen i Vikingstad, där 
resultatet eventuellt hade påverkats om 
ungdomar eller fler personer från näringsli-
vet hade kunnat delta.

Behovet av enkel statistik 
Under projektet har enkel statistik plockats 
fram om de tre pilotorterna som till exem-
pel beskriver flyttnetto, arbetsmarknad och 
pendlingsmönster. I detta sammanhang är 
det självklart viktigt att statistiken på ett 
eller annat sätt kan kopplas till det regionala 
perspektivet.

Statistiken har använts på tre sätt: 

•  Av arbetsgruppen, för att läsa in sig på  
 orterna
•  För att beskriva bakgrundsfakta för de   
 som deltog på workshoparna
•  För att analysera resultaten 

Statistiken har visat sig vara mycket an-
vändbar och en slutsats är därför att sådan 
här enkel statistik är till stor nytta både 
inför, under och efter workshoparna. I ana-
lysskedet kan man både koppla samman 
olika slags statistik för att förstå vad som 
händer på orten – till exempel lokal arbets- 
marknad kontra utpendling – och göra 
kopplingar mellan statistiken och vad som 
kom fram på workshopen. En intressant 
iakttagelse är nämligen att vissa statistiska 
samband på ett tydligt sätt har korrelerat 
med sådant som informanterna har lyft på 
de lokala workshoparna. Nedan följer ett 
exempel på detta.
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Pendlingsmönstren viktiga för 
småorterna
Vikingstad har ett mycket tydligt statistiskt 
mönster när det gäller utpendling: nästa 
alla åker till Linköping. Inte oväntat blev 
detta också mycket tydligt på workshopen, 
där relationen till den stora grannen lyftes 
som något positivt på alla möjliga sätt. 
Pendeltåget beskrevs som ortens livsnerv 
och Vikingstad beskrevs som en förort till, 
eller till och med stadsdel i, Linköping.

Mot detta kan Skänninge ställas där pend-
lingsrörelserna i relativt jämnstor frekvens 
sker till flera olika orter, vilket både syns i 
statistiken och framhölls på workshopen. 
Samtidigt kan stora förändringar vara på 
gång genom att en pendeltågsstation öppna-
de i Skänninge för bara ett par år sedan, vil-
ket bland annat förbättrar möjligheterna att 
arbets- och studiependla till Linköping. På 
grund av detta finns en märkbar optimism 
på orten, vilket präglade workshopen där.

När det gäller Borensberg håller däremot 
förändrade resemönster på att skapa ambi-
valens och osäkerhet. I korthet har utpend-
lingen svängt från att ha varit ungefär lika 
stor till Motala som till Linköping i början 
av 2000-talet till att idag vara mer än dub-
belt så stor till Linköping som till Motala. 
Förändringen kan i princip kopplas till 
arbetsmarknadsstatistik som visar att medan 
Motala haft en svag utveckling så går Lin-
köping starkt. Ambivalensen märktes tydligt 
på workshopen där informanterna nämnde 
den historiska och emotionella kopplingen 
till Motala, samtidigt som det allt tydligare 
beroendet av och funktionella sambanden 
till Linköping framhölls. Frågan är hur stark 
identifikationen med Motala egentligen är 
när den kan komma att ställas mot ett allt 
starkare vardagligt utbyte med Linköping. 
På sikt kan detta bli en fråga för hela Motala 
kommun: åt vilket håll kommer människ-
orna i Borensberg egentligen åka för att roa 
sig och göra sina inköp? Det finns redan en 
tydlig tendens när det gäller åt vilket håll de 
reser för att arbeta.
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Problematiken ställs på sin spets genom de 
förändringar i den regionala expressbuss-
trafiken som genomförts i samband med att 
pendeltågstrafiken har förlängts till Motala, 
vilket innebär att huvuddelen av de som 
pendlar kollektivt istället tar tåget. Det 
fanns en oro på workshopen att Borensberg 
på sikt kommer att drabbas negativt genom 
att det blir färre bussturer till Linköping, 
vilket påtagligt kan försämra ortens poten-
tial som bostadsort för sådana som arbetar 
där. Risken är också att offentlig och privat 
service dras med i en negativ spiral om 
befolkningen skulle minska på orten. 

Det lokala regionala – GC-vägen 
till Rappestad
På workshopen i Vikingstad nämndes flera 
gånger att tätorten är instängd av skog, 
åkermark och infrastruktur vilket sam-
mantaget gör att den kommer att få svårt 
att växa i större omfattning. Samtidigt 
som man framhöll hur nöjda man är med 
närheten till Linköping och pendeltågstra-
fiken så betonade man de starka historiska 
och vardagliga kopplingarna till de mindre 
omgivande orterna som Rappestad, Väster- 
lösa och Sjögestad. Man kan säga att de 
boende i området ser sig som en gemensam 
bygd. Särskilt lyftes behovet av en kort och 
snabb gång- och cykelväg via en tunnel 
under E4 till näraliggande Rappestad och 
det föreslogs också att det lokala cykel-
nätet skulle förbättras mellan småorterna. 
Tunneln sågs både som ett praktiskt sätt nå 
ut från Vikingstad till det omgivande land-
skapet och som en åtgärd som tydligare 
kopplar samman de två orterna. Informan-
terna menade att sådana lokala åtgärder är 
klart viktigare för dem än mer storskaliga 
regionala satsningar, vilket framför allt kan 
vara en intressant signal för Trafikverket. 

I delprojektet har uttrycket ”det lokala re-
gionala” använts som ett generellt begrepp 
för att beskriva sådana här lokala behov 
och önskemål som anses ha regional bety-
delse. Idén om en gång- och cykeltunnel 
till Rappestad är kanske det tydligaste  

exemplet som har kommit fram, men fak-
tum är att informanterna på alla tre pilot- 
orterna ofta lyfte fram rätt lokala egen-
skaper som intressanta för den regionala 
kontexten. Det finns en uppenbar risk att 
regionala analyser på lokal nivå blir för 
fokuserade på de stora tendenserna och den 
storskaliga infrastrukturen, men en slutsats 
i rapporten är att ”det lokala regionala” kan 
vara precis lika viktigt ute på orterna.  

Att utveckla den gemensamma bygden 
genom bättre framkomlighet och komfort 
i det lokala cykelnätet kan ses som ett sätt 
att bibehålla servicenivån i Vikingstad och 
samtidigt öka tillgängligheten till pendel-
tågsstationen där. Men kan det till och med 
vara ett alternativ till förtätning i Viking-
stad genom stationsnära bostäder? Fram 
träder en bild av regional ortsplanering 
där satsningar på bättre framkomlighet i 
småskaliga regionala nät skapar alternativ 
till lokala förtätningar. Man kan säga att 
Vikingstad växer genom att småorterna 
runt om kring kopplas tydligare till tätor-
ten, vilket samtidigt tydliggör Vikingstad 
som det lokala centrumet.

Hotbilder och tillväxtmöjligheter
Vikingstad har flera gånger beskrivits som 
en ort som präglas av stabilitet och tydliga 
mönster, vilket präglade workshopen där. 
Inte ens demografin lyftes som ett påtagligt 
hot, vilket annars är vanligt i mindre svens-
ka orter. Troligen uppfattas den kommuna-
la tillhörigheten och det geografiska läget 
som garanter för en god framtida ekonomi 
respektive ett rimligt tillflöde av barnfa-
miljer. Samtidigt framkom det tydligt att 
Vikingstads potential att spela en mer bety-
delsefull regional roll sannolikt är mycket 
begränsad. Det mest troliga är att orten 
kommer att fortsätta präglas av stabilitet 
och tydliga mönster genom att främst vara 
en villaförort till Linköping.
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På workshopen i Skänninge dominerade 
optimismen och det var svårt att få fram 
tydliga lokala problembilder. Uppfattning-
en verkade vara att problemen ligger i de 
senaste decenniernas relativt svaga ut-
veckling, medan möjligheterna skapas nu. 
Tillförsikten på grund av pendeltågstrafi-
ken var särskilt påtaglig. Informanterna såg 
stor potential i Skänninge som bostadsort, 
lokal arbetsmarknad och som en regional 
aktör inom besöksnäringen. Till exempel 
ansåg flera att den så kallade Turistvägen 
mot Alvastra och Omberg har stor potential 
och att kombinationen Skänninge–Vadstena 
är svår att slå som kulturhistorisk miljö. 
Det har inte direkt framkommit något i 
delprojektet som motsäger de lokala in-
formanternas optimism och därmed måste 
Skänninges potential för att få en mer 
betydelsefull regional roll beskrivas som 
god. Det är ändå viktigt att påpeka att för 
att potentialen ska kunna utnyttjas krävs 
förmodligen både offentliga investeringar 
och privata entreprenörer.

Hotbilden för Borensberg är mycket tydli-
gare än för de andra pilotorterna och poten-
tiella problem för utpendlare till Linköping 
och risker för försämrad service domine-
rade delar av workshopen. Informanterna 
där lyfte framför allt behovet av bättre 
framkomlighet i Linköping, men även 
infrastrukturen inom och i direkt närhet av 
Borensberg ansågs behöva förbättras. 

Paradoxalt nog är det Borensberg tätort 
som tydligast har haft en befolkningsök-
ning under det senaste decenniet, drygt 4 % 
mellan åren 2000 och 2013 enligt SCB. 
Antalet sysselsatta har ökat med 40 % 
under samma period (SCB). Köptroheten 
verkar vara stor och den lokala service- 
nivån är påfallande hög. Man kan således 
diskutera hur starka skäl det egentligen 
finns att vara pessimistisk angående ortens 
fortsatta utveckling. Eller ska problemati-
ken snarare beskrivas som att Borensberg 
står inför ett vägskäl?

Flygbild över Skänninge.
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Projektets slutsats är att Borensberg 
bedöms ha stor potential att spela en mer 
betydelsefull regional roll, främst genom 
att kunna erbjuda attraktiva bostäder samt 
genom att satsa på att utveckla besöksnä-
ringen. Sådana sats-ningar kommer att kos-
ta och troligen måste offentlig finansiering, 
till exempel i vägnätet och inom kollektiv-
trafiken, samverka med privata initiativ. 

Även Borensbergs roll som serviceort och lo-
kal arbetsmarknad förtjänar att nämnas i det-
ta sammanhang. På workshopen uttrycktes 
Borensbergs dilemma som att man antingen 
måste satsa, eller så riskerar orten att tyna 

bort. Flera informanter talade också om be-
hovet av att utveckla hela korridoren mellan 
Linköping och Borensberg, via Ljungsbro 
– Berg, vilket måste inkludera ett avancerat 
samarbete med Linköpings kommun. 

Den stora tillfredsställelse som framkom 
i Vikingstad och Skänninge när det gäller 
infrastruktur och trafikering står i skarp 
kontrast till den känsla av att stå inför ett 
vägskäl, som fanns i Borensberg. Därmed 
visar delprojektets resultat hur viktiga 
infrastruktur och trafikering är när det 
gäller små orters regionala egenskaper 
och potential. 

Både Borensberg och Skänninge bedöms ha stor potential för nya attraktiva bostäder kopplade till 
befintliga natur- och kulturmiljövärden. Bilden visar Borensberg. 
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Det är förmodligen inte en slump att en oro 
fanns på just den ort som saknar järnvägs-
spår och därmed tillgång till Östergötlands 
ekonomiska blodomlopp, nämligen pendel- 
tågssystemet. Och hade Borensberg haft 
järnväg så hade det med stor säkerhet inte 
varit aktuellt att nedprioritera stråket Lin-
köping – Borensberg – Motala som kollek-
tivtrafikstråk. En slutsats verkar alltså vara 
att järnvägsspår/pendeltåg både skapar en 
känsla av att vara med och uppkopplad – 
och faktiskt innebär en slags garanti för att 
fortsätta vara uppkopplad.

En annan slutsats när det gäller tillväxt-
möjligheter är att både Skänninge och 
Borensberg bedöms ha mycket goda förut-
sättningar att växa inom besöksnäringen, 
liksom andra delar av Östergötland. En 
viktig fråga är därför hur detta ska hanteras 
inom den framtida regionala planeringen, 
till exempel med avseende på gemensam-
ma satsningar och marknadsföring.

Kan västra Östergötland bli en 
bostadsmarknad?
En given slutsats i rapporten är hur viktigt 
Linköping har blivit för hela västra Öster-
götland. Referenser till regionens största 
stad och tillväxtmotor präglade särskilt 
workshoparna i Vikingstad och Borens-
berg, men även i Skänninge kommente-
rades utvecklingen i Linköping explicit. 
I många familjer pendlar minst en av de 
vuxna till Linköping och många ungdomar 
och unga vuxna antingen studerar eller arbe-
tar där. Eftersom Norrköping knappt har 
nämnts alls, så ligger det nära tillhands att 
dra slutsatsen att Östergötlands arbetsmark-
nad fortfarande i stor omfattning är uppde-
lad mellan en västlig och en östlig del.

Utbytet mellan pilotorterna och Linköping 
präglas alltså av att människor bor i den 
mindre orten och arbetar eller studerar i 
den stora, vilket är en klassisk relation 
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mellan periferi och centrum. Det är viktigt 
att påpeka att trots att huvudmönstret är 
tydligt så förekommer det ändå en hel del 
pendlingsrörelser i motsatt riktning, alltså 
in till pilotorterna. Huvudmönstret väcker 
frågan vad som skulle krävas för att västra 
Östergötland tydligare skulle kunna funge-
ra som en gemensam bostadsmarknad? Vad 
kan de mindre orterna erbjuda som inte 
finns i Linköping?

Potentialen att skapa attraktiva bostäder i 
främst i Borensberg och Skänninge lyftes 
tydligt av informanterna, medan Vikingstad 
redan har hittat sin roll som villaförort till 
Linköping. I Borensberg är det främst de 
stora naturvärdena som ansågs regionalt 
intressanta, alltså olika typer av naturnära 
boenden, inklusive så kallat livsstilsboende, 
till exempel på en hästgård. Men även orten 
i sig ansågs kunna locka nya boende. Statis-
tiken ger onekligen stöd för detta eftersom 
antalet invånare sakta har ökat. Motala kom-
mun har ambitioner om ökad befolkning på 
orten, vilket skulle ge förbättrade underlag 
till service, skola och kollektivtrafik.

I Skänninge lyftes naturnära boende och 
lägenheter i de centrala kulturhistoriska 
miljöerna som regionalt intressanta. I orten 
finns också markområden nära den nya 
pendeltågsstationen som på sikt skulle kun-
na användas för att bygga stationsnära bo-
städer. Detta skulle även lyfta stadsbilden 
vid stationen. Samantaget känns det inte 
orimligt att alla tre pilotorterna skulle kun-
na växa om man väger samman faktorerna 
tillgänglighet, attraktivitet och tillgång 
på byggbar mark. Men en sådan utveck-
ling kräver en positiv utveckling i hela 
regionen, inte minst i Linköping. Frågan 
är också om mer aktiva och samordnade 
strategier krävs för att västra Östergötland 
tydligare ska uppfattas som en gemensam 
bostadsmarknad, till exempel genom ge-
mensam marknadsföring och samordnade 
kösystem, till exempel till villatomter.

Skänninge Marken
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På alla tre orterna nämndes behovet av små 
och stora lägenheter för äldre som vill flyt-
ta från sin villa. Det finns också en önskan 
hos samhället att äldre i ökad utsträckning 
ska bo kvar i egna boenden, främst av 
kostnadsskäl. Många äldre vill ha ett mer 
lättskött boende, men vill inte lämna orten 
bara för att kunna bo i lägenhet. Eller som 
någon uttryckte det: har man bott hela sitt 
liv i Vikingstad så vill man inte bli gammal 

i Ryd. Det finns även en efterfrågan bland 
unga vuxna, som ibland vill kunna hitta sin 
första egna bostad på hemorten. En gemen-
sam regional ambition kan därför vara att 
försöka öka utbudet av särskilt små lägen-
heter i bra kollektivtrafiklägen på mindre 
orter. Det skulle avlasta trycket på detta 
utbud i Linköping och samtidigt erbjuda en 
bättre lösning för många individer.

I Skänninge skulle nya hyreslägenheter för äldre kunna placeras i den kulturhistoriska  
stadsmiljön. 

Skänninge Marken
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Arbetsmodell för regionala respektiv  
i lokal planering

Ett av syftena med projektet har varit att ta 
fram en arbetsmodell för hur kommunerna 
i Östergötland skulle kunna arbeta med re-
gionala perspektiv i sina lokala processer. 
Tanken är främst att regionala egenskaper 
ska kunna lyftas när fördjupade översikts-
planer tas fram för småorter, alternativt för 
grupper av mindre orter. Men arbetsmodel-
len kan även användas vid andra liknande 
processer, till exempel programskeden eller 
andra mer förutsättningslösa processer där 
kanske inte slutprodukten är bestämd på 
förhand. Skulle det visa sig att förenklade 
metoder blir nödvändiga av praktiska och 
ekonomiska skäl kan nedanstående arbets-
modell istället fungera som en checklista 
för vad som kan behöva hanteras.  

Under workshoparna har ungefär halva ti-
den använts för att diskutera viktiga lokala 
särdrag på orterna. Troligen är detta områ-
de det som tydligast behöver kopplas till 
lokala informanter, eftersom det är högst 
sannolikt att kunskapen inte är tillräcklig 
på den egna kommunala förvaltningen – 
eller i varje fall inte är tillräckligt tydligt 
dokumenterad. De lokala informanterna är 
helt enkelt en överlägsen kunskapskälla när 
det gäller särdrag och egenskaper på orten.

I denna rapport rekommenderas att arbeta 
med lokala workshopar enligt den modell 
som har använts projektet. Rapporten kan 
därför i sig ses som en metodbeskrivning, 
inte minst kapitlet som redovisar de lokala 
workshoparna. Behovet av att bjuda in 
brett betonas, både från det lokala samhäl-
let samt naturligtvis viktiga större aktörer, 
som dominerande arbetsgivare på orten. 
Det är även viktigt att den regionala plane-
ringsnivån kommer in tidigt i processen.

Den enkla statistiken
Att ta fram enkel statistik över några 
av ortens viktigaste egenskaper tar 
relativt kort tid och ger värdefull bak-
grundsinformation, både under pro-
cessen och när resultaten ska analyse-
ras. Följande statistiska samband kan 
vara särskilt värdefulla att känna till 
när regionala egenskaper diskuteras:

• In- och utflyttning över tid

• Demografisk sammansättning på 
  orten, inklusive prognos för de  
 kommande decennierna

• Den lokala arbetsmarknaden, större  
 arbetsplatser 

• Lokal bostadsmarknad, till exempel  
 dominerande upplåtelseformer

• Analys över resandet med kollektiv- 
 trafiken, särskilt arbets- och skolresor

• In- och utpendling över tid, till och  
 från näraliggande större orter 
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De lokala särdragen
Orter låter sig inte självklart kategori-
seras som typorter, utan har ofta egna 
förutsättningar som inte alltid är lätta 
att hitta. Det är inte heller självklart 
vad som kan beskrivas som ett lokalt 
särdrag, men följande bruttolista kan 
fungera som en hjälp angående vad 
man kan behöva diskutera och leta 
efter:

• Kulturhistoriska miljöer som skapar  
 egen identitet

• Viktiga naturmiljöer, eventuellt med  
 betydelse för friluftslivet

• Utflyktsmål eller dragplåster, till  
 exempel en lokal marknad

• Föreningsliv och kulturevenemang,  
 till exempel en midsommarfest eller  
 sommarteater

• Stora lokala aktörer, institutioner  
 eller markägare

• Boendemiljöer som lockar

• Offentlig och privat servicenivå,  
 som skola och mataffär 

• Lokal arbetsmarknad och viktiga  
 arbetsgivare

Ortens roll i regionen och  
framtida potential
Frågor kan ställas om vilken roll pi-
lotorten bedöms spela i den regionala 
kontexten idag. Man kan också efter-
fråga förslag på hur ortens regionala 
egenskaper skulle kunna utvecklas 
och på vilket sätt orten kan tillföra 
regionen mer än idag.

• Hur kan ortens nuvarande roll i  
 regionen beskrivas? Boende,  
 arbetsmarknad, servicenätverk

• Pendlingsmönster och tillgänglighet  
 till andra viktiga orter

• Ortens potential för nya näringar  
 eller fler boende

• Analys av orten utifrån principen  
 ”stationsnära planering”

• Kritiska frågor, hotbilder och   
 tillväxtmöjligheter

• Hur ser omgivningen på orten ut?

• Vad kan ”det lokala regionala” vara  
 på orten?

• På vilket sätt skulle orten skulle  
 kunna tillföra regionen mer?  
 Vad skulle kunna utvecklas med  
 begränsade medel? En tydligare  
 profil, behov av ny infrastruktur,  
 komplementaritet eller helt nya  
 regionala egenskaper

• Behov av samarbetspartners, nya  
 processer eller investeringar
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Välkomna till Den attraktiva regionens 
idéseminarium med fokus på  

Lokal samverkan för  
regional utveckling 

Syftet med dagen är att de som deltar 
eller på något sätt berörs av Den 
attraktiva regionen ska få mötas, byta 
erfarenheter och få inspiration! 
Eftermiddagen kommer att innehålla 
spännande exempel från pilotprojekt i 
DAR, inspel från näringsliv och 
akademi samt konstruktiva 
diskussioner. Programmet kommer 
inom kort men boka redan nu in 26 
maj i kalendern! 

För er som är med i en styr- eller 
arbetsgrupp inom DAR kommer det 
att vara en workshop på förmiddagen 
med fokus på erfarenhetsutbyte 
mellan piloterna. 
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