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10:00 Välkomna!

10:20 Södertörnsmodellen – kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling 

10:35 Nedslag i kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

11:05 Kort bensträckare

11:15 Att samskapa hållbara lösningar och arbeta utmaningsdrivet i gränslandet mellan akademi, 
kommuner och det privata näringslivet

11:25 Södertörnsanalysen live

11:45 Lunch

12:45 Djupdykning i parallella sessioner

14:30 Fika

15:00 Vägen framåt - Hållbar stadsutveckling tillsammans 

15:40 Avslutning

program
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medskapande stadsutveckling 

varför dialog?



medskapande stadsutveckling 

utveckla området
tillsammans



utgå ifrån platsen 
– inventera befintliga värden

Bild: Tyresö kommun

TORG PÅ PROV
TYRESÖ KOMMUN



kunskapsbaserat 
beslutsfattande

kunskapsdriven stadsutveckling 



bostadsblandning 
skapar möten

kunskapsdriven stadsutveckling 



södertörnsakademin
en arena för kunskapsutbyte



kunskapsdriven stadsutveckling 

…..



samverkan &
styrning



få kunskap och ge 
tillbaka direkt



planera för 
förvaltning



kunskapsdriven
medskapande

värdeskapande

vi vill ha stadsutveckling som är:

vill du kommentera eller fråga under passet? 
logga in på www.menti.com med kod: 86 14 16

http://www.menti.com/


värdeskapande stadsutveckling



17 möten där vi utforskat hur kvaliteter och hållbarhet skapas, 
utvecklas och bibehålls i samhällsbyggnadsprocessen 

8 aktörer har gemensamt utgått från kommunala 
behov och tillsammans identifierat utmaningar
HANINGE, HUDDINGE, NYNÄSHAMN, TYRESÖ
KTH, NORDREGIO, SKANSKA, WALLENSTAM 

2 idégrupper från steg två slogs ihop 
och blev till arbetspaketet för 
värdeskapande stadsutveckling



NYNÄSHAMN

3kommunala planeringsprojekt i olika skeden 
har använts som exemplifierande fall

ÖSMO

NORRA GRANTORP

LILLÄNGSVÄGEN
HANINGE

HUDDINGE





MEDSKICK
Att arbeta för en värdeskapande stadsutveckling 
innebär att skaffa sig en förståelse för hur olika 
organisatoriska, processuella och kunskapsrelaterade 
faktorer samspelar i planeringen. 

Planeringsprocesser på olika nivåer utgör ett stöd
för andra processer – din plan är någon annans 
utgångspunkt! 

Hållbarhetsfrågorna utmanar invanda 
tankemodeller och arbetssätt i olika skeden av 
planeringsprocessen

Våga se och skärskåda planeringens 
översättningsprocesser!

Samverkan behöver stärkas i tidiga skeden men allt går 
inte att lösa där. Och hur ska den se ut, vad är det som 
ska åstadkommas och vem håller i taktpinnen?



skapa staden tillsammans
- Rum och process för dialog



ALBIN TÖRNBERG – NYNÄSHAMN KOMMUN

EMMA FÄRJE JONES – SKANSKA 

FREDRIK SUNDBERG – HANINGE KOMMUN

JOSEFINA SÖDERBERG – SÖDERTÄLJE KOMMUN

LENA FYRVALD – HUDDINGE KOMMUN 

LISE-LOTT LARSSON KOLESSAR – WHITE 

SOFIE DANIELSSON – WALLENSTAM 

TERESA LINDHOLM – WHITE

medskapande stadsutveckling 



VÄRDET AV
DELAKTIGHET

medskapande stadsutveckling 



värdet av delaktighet

Planeringsvärde

Förtroendevärde

Demokrativärde

medskapande stadsutveckling 



VARFÖR ÄR
DELAKTIGHET
VIKTIGT?

medskapande stadsutveckling 



medskapande stadsutveckling 



Nästan alla projekt tenderar att ha en historia som gör att mycket av ”manualen” 
för hur en inkluderande planprocess ska läggas upp inte riktigt är användbar. 
Det mest givande för mig med Södertörnsmodellen AP2 har därför varit att få 

dela kluriga frågeställningar med andra som också 
försöker skapa en inkluderande planprocess trots att förutsättningarna inte är 
optimala.

En stor vinst har varit det erfarenhets- och kunskapsutbyte 
som har möjliggjorts genom den samverkan vi har haft med konsulter, akademi, 
byggaktörer m fl. Jag har lärt mig mycket om bl a akademiernas forskningstänk och 
akademierna har i sin tur varit mycket positiva till att de fått ta del av hur kommunen 
tänker och jobbar.

Södertörnsmodellen har bidragit med

nya sätt att tänka kring social hållbarhet och dialog. 
I arbetet har vi applicerat och anpassat de tolv insikterna från förra steget till våra processer

Större förståelse för kommunernas processer. 

Det har gett en ny trygghet i arbetet med dialoger
och större förståelse om hur och varför vi ska hålla dem. 

Roligt att föra nytänkande diskussioner en dag och 

se resultaten implementeras
nästa dag.

Att förutsättningslöst diskutera olika 
problem och utmaningar i blandade grupper 
har varit väldigt lärorikt och nyttigt.

Fantastiskt att se 
dynamiken när olika 
discipliner möts i 
visionära och förutsättningslösa 
samtal.

Stor fördel att kunna 

dela med sig av och lära sig
av de senaste metoderna.

medskapande stadsutveckling 



stärk gröna kvaliteter
att planera för ekosystem i balans



Fredrik Meurman
arkitekt 

Ecoloop AB



Våtmarker för rening och flödesutjämning, 
ökad biologisk mångfald och rekreation

[Allmän platsmark]

kunskapsdriven stadsutveckling 



Rubrik i Verdana, fet och 20 punkter
• Brödtext i Verdana 14 punkter. 

• Punktlista med WRS-blå:a punkter

• Två olika Powerpoint-mallar, en med logga och 
dekorrand i sidfoten, och en i sidhuvudet. 

Konstnärlig/arkitektonisk 
lek med dagvatten 
är iögonenfallande….

Hantering av dagvatten 33



Hantering av dagvatten 34

Foto: Ulf Thysell, VASYD

Stormarknads-parkeringar med 
öppna infiltrationsstråk



kunskapsdriven stadsutveckling 

vinster med ekosystem-
tjänster i staden

Minska ekologiska fotavtryck
• lokalt omhändertagande av dagvatten
• lokal matproduktion

Mildra miljöproblem
• föroreningar i luft och vatten
• hantera klimatförändringar 
• förbättra lokalklimatet

Öka välfärd och välbefinnande
• minska folksjukdomar
• förbättra barns utveckling
• förbättra livskvalitet för äldre



kunskapsdriven stadsutveckling 

• Försörjningstjänster 
• Reglerande tjänster
• Kulturella tjänster 
• Stödtjänster

klassificering och exempel på ekosystemtjänster



Arbetsgång

Hur skaffa/förmedla
Kunskap?

Övningar i 
workshop-form

Hur värdera? 

Hur mäta/samla in 
och arkivera 
underlag ?

Goda exempel

Metod som testats 
i stadsutvecklings-

projekt



kunskapsdriven stadsutveckling 
reflektioner

• Mötet mellan människor

• Kunskap

• Värdet av ekosystemtjänster

• Mätning/insamling/underlag 

• Utveckling av metod/verktyg



att samskapa hållbara 
lösningar och arbeta 
utmaningsdrivet i gränslandet 
mellan akademi, kommuner 
och det privata näringslivet 



utmaning 
byt plats vid ert bord så ni alla sitter 
bredvid nya personer.

regel 
ingen får sitta bredvid någon som man 
redan suttit bredvid - alla tar ansvar 
för att få till det…



tipsa din granne (1 min)
samverkan – vad krävs för att få till det? 



skynda ta en lapp, skriv ner ditt tips på samverkan. 

hämta en ballong, stoppa ner lappen. 

gå tillbaka till din plats, blås upp ballongen med tipset i - knyt den ej!

håll upp ballongen högt, vifta när alla är klara. 



att samskapa hållbara lösningar 
och arbeta utmaningsdrivet
- i gränslandet mellan akademi, kommuner och det privata näringslivet 

Carolina Fintling Rue
Chef 
Översiktsplanenheten 
Tyresö kommun

Mats Jarnhammar
Urban rådgivare
SKL International

Michael Erman
Utredningssekreterare 
Samordning för bostadsbyggande
Finansdepartementet

Patrik Faming
Ordförande 
Nordiska ministerrådets arbetsgrupp 
för hållbara städer

vill du kommentera eller fråga under passet? logga in på 
www.menti.com med kod: 86 14 16!

http://www.menti.com/


södertörnsanalysen
för faktabaserade beslut

Marcel Moritz Huddinge kommun
Peter Wikman Botkyrka kommun



Gapminder från globalt till lokalt - faktabaserat
beslut tas lokalt! 



vilka har jobbat med arbetspaketet?

White – Johan Dahlberg, Elin Haettner
KTH – Peter Brokking, Ulla Mörtberg, Sofia Eckersten, 
Maureen McNamara
Region Stockholm – Matilda Rehn
Botkyrka kommun – Peter Wikman, Eva Berggren, 
Tobias Engberg
Huddinge kommun – Marcel Moritz
Haninge kommun - Moa Rosenqvist
Stiftelsen Gapminder – Angie Skazka, Ola Rosling, 
Fernanda Drumond
Geografiska informationsbyrån – Greger Lindeberg, 
Johnnie Hård
Ecoloop – Fredrik Meurman
Göteborgsregionen – Per Kristersson
SKL International – Kristin Jönsson



kunskapsdriven stadsutveckling 
om verktyget

• Utveckling från Huddinge – Södertörn – Stockholms län

• Stiftelsen Gapminder

• Ca 20 indikatorer Stockholmsregionen

• Öppet verktyg för alla att använda (dator, smartphone mm)

• http://sodertornsmodellen.com/sodertornsanalysen



kunskapsdriven stadsutveckling 
resultat och användning

• Huddinge kommun har utbildat samhällsbyggnadsavdelningen i 
verktyget och använts i uppföljning av Hållbart Huddinge 2030 

• Används som modell i en första analys och uppföljning av Läget i 
länet - Agenda 2030, av Länsstyrelsen i Stockholm

• Egna varianter av verktyget har tagits fram av Karlskrona och är på 
gång för Göteborgsregionen

• Används i det dagliga arbetet av kommuner, näringsliv och 
akademi runt om i länet



Då tittar vi på 
verktyget!



tack för oss! 



parallella sessioner kl. 12:45
fyra sessioner – vilken du ska till ser du på namnlappen

Nobelterassen
Ekosystemtjänster

Mälarsalen
Här är vi!

Värdeskapande 
stadsutveckling

Sjösidan – samling vid 
hissarna

Medskapande 
stadsutveckling

Lindgren
Södertörnsanalysen

4
3

21



Fika! 



vägen framåt
hållbar stadsutveckling tillsammans

vill du kommentera eller fråga under passet? 
logga in på www.menti.com med kod: 86 14 16!

http://www.menti.com/


målinriktad dialog 
vill du kommentera eller fråga något under passet? 

logga in på www.menti.com med kod: 86 14 16!

http://www.menti.com/


Erik Klang
Mark- och 
exploateringschef
Wallenstam

målinriktad dialog 
vad krävs för att ta hållbar stadsutveckling från mål och visioner till verklig handling?

Helena 
Bjarnegård
Riksarkitekt

Mikael 
Gustavsson
Planeringschef
Nynäshamns kommun



vad tar vi med oss från dagen?



kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling



tack för oss! 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Gapminder från globalt till lokalt - faktabaserat
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58

