
Inbjudan: lärprojekt  

 

    

 

Planering för hållbarhet och utvecklingskraft  

- Strategisk översiktsplanering för hållbar lokal och regional utveckling 

Hur samhällen planeras är centralt för att nå länets gemensamma 

mål om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av 

länet. Men många perspektiv ska beaktas och planeringen sker på 

flera nivåer i olika processer.  

I syfte att främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering slår 

lagstiftning fast att alla kommuner senast 11 september 2024 ska ha 

antagit en planeringsstrategi. Vad ska den innehålla och hur tas den 

fram? Vilken roll kan planeringsstrategin spela i kommunens 

övergripande arbete med den rumsliga planeringen och hur kan de 

utformas för att vara till största möjliga nytta och främja en kontinuerlig översiktsplanering? Vilka 

möjligheter följer med en stärkt översiktsplanering och vilka är nyckelkomponenterna i ett sådant 

arbete?  

I DalaLab utforskar vi gemensamma utmaningar och hittar sätt att ta oss an dessa. Vi lär av andra och 

vi lär av varandra. Teori varvas med praktik. I fokus står hela tiden frågan ”Hur gör vi?”. 

Syfte med lärprojektet: 

- Erfarenhetsutbyte om kommunernas uppdrag att ta fram planeringsstrategier.  

- Gemensamt utforskande om olika planeringsprocessers samspel, hur olika perspektiv 

beaktas och vad som ryms i begreppet tillgänglighet. 

- Ökad samsyn om gemensamma utmaningar och utvecklingsbehov gällande den rumsliga 

planeringen. 

Målgrupp är i första hand kommunala och regionala tjänstepersoner som arbetar med 

planeringsprocesser. Kommunerna kan delta med upp till tre personer per kommun.  

Planerat upplägg:  

- 3 maj, kl. 10.00 - 15.00 (fika från 9.30), i Falun.  

Hållbar utveckling i ett rumsligt perspektiv och 

planeringsstrategins roll för en stärkt översiktsplanering. 

Medverkar gör bland annat Boverket.   

- 21 september, Vad ligger i begreppet 

”utvecklingsinriktning” i ÖP-modellen och hur kan man 

jobba med det?  

- 29 november, Att planera både för önskvärda framtider och för osäkerheter 

- 22 februari, Planera för tillgänglighet – rumslig närhet, fysisk mobilitet och digital 

tillgänglighet 

I ett sammanhållet 

Dalarna finns goda 

livsmiljöer som 

skapar en känsla av 

närhet. 

För anmälan och frågor:  

linnea.hassis@regiondalarna.se, 023-77 70 04 

Anmälan senast 14 april. 

Läs mer på DalaLab - forum för ett hållbart 

Dalarna - Region Dalarna.  
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