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Sammanfattning

Denna förstudie är framtagen av White arkitekter på
uppdrag av Region Kronoberg under våren 2020.

arbetet med att identifiera både övergripande
inriktning och specifika projekt till mässan.

KORT SAMMANFATTNING AV DETTA
DOKUMENT OCH INGÅENDE DELAR:

Kapitel 4 beskriver, baserat på slutstaterna i
kapitel 2, olika aktörers roller och relationer
i planeringen och genomförandet av
mässan. Här presenteras ett förslag på en
organisationsmodell och den roll som
förstudien anser att regionen bör ta för att
säkra att mässans ambitionsnivå (sid 35). Kapitlet
innehåller också en genomförandebeskrivning i fyra
steg som illustrerar hur regionen i samverkan med
andra aktörer kan leda arbetet med att planera och
genomföra mässan.

Kapitel 1 beskriver förstudiens bakgrund,
avgränsning och hur den tagits fram.
Kapitlet beskriver även mål och ambitioner som är
utgångspunkter för arbetet med förstudien. Här
finns en beskrivning av mässans grundläggande
hållbarhetsambitioner och en översiktlig
genomgång av de processteg som behöver tas för
att gå från nuläget till färdig mässa.
Kapitel 2 innehåller kortfattade analyser av de
nationella och regionala förutsättningarna
som mässan bör adressera för att vara både
nationellt relevant och lokalt angelägen. Kapitlet
innehåller två slutsatser att ta med till fortsatt
arbete: Strategiska utgångspunkter för mässan
(sid 24) och Villkor för genomförande och aktörers
medverkande (sid 27)

Kapitel 5 är en illustration av hur förstudien
kan användas i fortsatt arbete och beskriver tre
exempel på scenarion för mässans inriktning
samt en utvärdering av dessa mot ledstjärnornas
utvärderingskriterier som presenterats i kapitel 3.
Kapitel 6 innehåller, avslutningsvis, förstudiens
förslag på inriktning och översiktligt innehåll
i politiskt beslut inför fortsatt arbete samt ett antal
knäckfrågor och rekommendationer inför
fortsatt arbete.

Kapitel 3 presenterar, baserat på slutstaterna i
kapitel 2, ett förslag på de åtta ledstjärnor (sid
31) som förstudien pekar ut som avgörande
att lägga fast för att vägleda det fortsatta
arbetet. Ledstjärnorna kompletteras med
utvärderingskriterier för att illustrera hur
ledstjärnorna kan konkretiseras i det vidare
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ANVÄNDNING
Detta dokument kommer att användas på olika
sätt över tid. Initialt används rapporten som en del
i ett underlag för Regionstyrelsen i Kronoberg, för
att kunna ta beslut om att gå vidare med arbetet
kring att leda och genomföra en bymässa. De
utgångspunkter, inriktningar och organisation som
förstudien föreslår är därför tydligt kopplade till
Region Kronobergs verksamhet och uppdrag.
Efter inriktningsbeslut i Regionstyrelsen används
dokumentet som utgångspunkt för fortsatt arbete.
I beslutet fastslås inriktningen, vilket innebär att
nulägesanalys, ledstjärnor och organisationsmodell
är gällande för mässorganisationens aktörer, och
utgör ramverk för deras arbete med att konkretisera
målnivåer och identifiera aktörer och delprojekt
inom mässan. Förstudiens innehåll kommer därför
att fortsätta vara ett praktiskt arbetsunderlag och
utgångspunkt för fortsatta beslut i arbetet med
mässan.
Slutligen är rapporten en grund för kommunikation och dialog med intressenter och aktörer
för kommande arbete. Genom att tydliggöra
organisation, kommuners och organisationers
involvering, tillvägagångssätt, och inte minst mässans
huvudsakliga inriktning och effekter, ger rapporten
förståelse för inriktning och argument för deltagande.
Vår förhoppning är att rapporten därmed kommer
att underlätta för en mängd aktörer i olika skeden av
utvecklingen av en Bymässa i Kronobergs län 2030!
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Bymässa?!

KORT OM BAKGRUND, SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
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En bymässa i Kronoberg?

70 000 invånare
10 000 invånare
3000 invånare
300 invånare
3-30 invånare

och kunskap till alla aktörer och effekterna kan
bli större än summan av de olika aktörernas eget
agerande. När fler insatser genomförs i gemensam
riktning med gemensamma ledstjärnor kan även små
insatser göra stor skillnad.

VAD KAN EN BYMÄSSA I KRONOBERG ÅR
2030 VARA OCH GE?
Den här förstudien utreder olika handlingsalternativ
och de värden dessa kan skapa. Grundtanken är
att genomföra en bomässa som skiljer sig något
från det förväntade – från bostad till by; från stad till
landsbygder och mindre samhällen; från byggnad till
sammanhang.

Bomässan som format kan dessutom få statligt
stöd genom såväl kompetens som synlighet och
delfinansiering. Att undersöka möjligheten att
genomföra en Bymässa med stöd från regeringen är
därför intressant, men det är värt att ha i åtanke att
Bymässan också kan ta andra vägar. Mässan kan till
exempel vara ett regionalt samlande initiativ som ger
gemensam riktning till befintlig samplanering, eller
utformas för att bli ett regionalt och mellankommunalt
debattinlägg på nationell och internationell nivå som
belyser frågor som ges svag uppmärksamhet, även om
de är av stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Formen av en mässa är intressant på flera sätt. Den
ger olika aktörer (privata och offentliga) en möjlighet
att skifta fokus i sina arbeten, titta bortom sina rutiner
och utforska något tillsammans med nya perspektiv
och nya grepp. Formatet skapar dessutom möjligheter
att nå ut till fler aktörer och människor. Det skapar
uppmärksamhet och ett gemensamt fokus för
diskussioner och experiment.
Genom att samverka kring gemensamma utmaningar
kan Regionen, länets kommuner och andra aktörer i
regionen tillsammans höja sina ambitionsnivåer, samla
insatser som gemensamt kan ge både erfarenheter

Förstudien visar vägval och angreppssätt som
kan tillämpas oavsett mässans slutliga tema och
förverkligande.
8

BYMÄSSA2030 – FÖRSTUDIE

SLUTRAPPORT / JUNI 2020

Ambitionsnivå för bymässan:
By2030 är en nationellt relevant
och lokalt avgörande samhällsutvecklingsmässa.
INRIKTNING FÖR FRÅGESTÄLLNINGAR
SOM MÄSSAN UTREDER
För att det ska bli aktuellt att genomföra en bomässa
i Kronoberg måste ambitionsnivån för föreslagna
insatser vara hög och temat intressera aktörer både
inom och utom mässans geografiska område. En
grund är naturligtvis att mässan hanterar lokalt
avgörande utmaningar, och ger förslag till lösningar
på konkreta aktuella utmaningar för regionens
kommuner. Samtidigt behöver mässans tema vara
nationellt relevant, och ge svar på frågor som även
andra regioner brottas med.

DRUNKNA ELLER SAMVERKA?
2030 är året när allt händer. För att vara relevant
måste mässan hantera en fråga som inte dyker upp
på andra ställen – eller angripa utmaningen på ett
annat sätt.
MÅLGRUPPER FÖR MÄSSAN
Huvudmålgruppen för frågeställningen bör vara
politiker, institutioner och andra beslutsfattare – på
lokal och nationell nivå och från andra regioner/
kommuner i landet. Dessa vill se goda exempel
på policy- och styrningsnivå på hur de nationella
samhällsutmaningarna kan lösas. Sekundär, men
viktig, målgrupp är bygg- och planeringsbranschen.
Om inte huvudmålgruppen nås så stannar mässan
vid att vara en branschmässa.

Mässans huvudfrågeställning och inriktning ska bidra
till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mässans
frågeställningar ska vara i fokus, snarare än det
byggda, fysiska resultatet. Mässans fysiska miljöer
utgör plats för samtal och möjliggör lärande.

”För att locka nationellt (och internationellt)
bör mässan fokusera 80% på hantering av
frågeställningarna och 20% på det byggda
resultatet för att locka målgruppen.”
Mats Olsson – fd stadsbyggnadsdirektör i Malmö med erfarenhet från
bomässorna Bo01, H99 och Vallastaden
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Förstudiens bakgrund och
avgränsning

BAKGRUND
AVGRÄNSNING
White arkitekter har på uppdrag av Region Kronoberg Förstudien ska utreda hur en Bymässa kan vara en
genomfört denna förstudie om en bomässa i
del av en hållbar utveckling i Kronobergs län.
Kronoberg 2030.
Beställare av förstudien är Region Kronoberg, och
Idén om en förstudie uppkom i nätverket BY2030,
studien fokuserar därför på hur mässan kan kopplas
som är en plattform inom Smart Housing Småland
till de långsiktiga strategiska prioriteringar
(SHS). SHS i sin tur är en katalysator för näringslivet regionen arbetar med och som definieras i Gröna
i det regionala innovations- och tillväxtsystemet med
Kronoberg 2025 (Regional utvecklingsstrategi).
fokus på Smålands styrkeområden trä och glas.
Samtidigt är kommunernas deltagande avgörande
för genomförandet, vilket gör att förstudien också
Dessförinnan har det skett dialog mellan en rad olika
behandlar kommunernas roller i mässorganisation,
aktörer i olika sammanhang. Diskussionerna har
samt hur mässans tema och inriktning kan
innehållit många tankar och idéer om vad en bymässa kopplas till kommunalt utvecklingsarbete och
skulle kunna vara, både innehållsmässigt och själva
strategisk planering.
formen och utförandet. Målen med en mässa har
också definierats på olika sätt av ingående parter.
Förstudien ska ge förslag till definition och
inriktning gällande vilka utmaningar, skalor och
För att ta nästa steg behöver en hel del frågor
målgrupper som mässan kan adressera, samt
hanteras:
ta fram en övergripande bild av organisation och
• Är bomässa ett intressant verktyg för att stärka
angreppssätt.
länets utvecklingsförutsättningar?
• Kan en mässa fungera som plattform för samverkan
Förstudiens rapport kommer att ligga till grund för
mellan kommuner, regioner, näringsliv och kultur kring
vidare beredning inom regionens avdelning för
utmaningar gällande levande och socialt hållbara
Regional utveckling, inför beslut i Regionstyrelsen.
livsmiljöer utanför städerna?
• Begrepp behöver också definieras och vägval
behöver göras. Det handlar om att tydliggöra och
ringa in syfte och målsättningar och att identifiera
vilka aktörer som på olika sätt ska vara med i
processen.
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Projekt- och effektmål

Projektmålet för mässan ska formuleras så att det
är lokalt avgörande och nationellt relevant.

Effektmålet för mässan är att öka
boendeattraktiviteten i Region Kronoberg och
dess kommuner, så att fler stannar kvar och en
bredare grupp än i dagsläget lockas att flytta till
regionen.

Projektmålet beslutas av mässorganisationen (region
och kommuner) inför steg 2. I steg 1 (förstudien)
identifieras ramarna för mässan. Dessa blir en
utgångspunkt för formulering av projektmål.

Förstudien utgår från det långsiktiga effektmålet, och
sätter ramarna för projektmålet genom att definiera
ledstjärnor för mässan. Ledstjärnorna tas fram för att
omfatta faktorer som i stor utsträckningen påverkar
boendeattraktivitet på olika sätt.

Projektmålet, dvs resultatet av mässan, är
de miljöer, funktioner och samarbeten som
byggaktörer, kommuner och andra organisationer tar
fram i och med mässan. Mässans resultat ska bidra
till effektmålet.

Styrdokument

Kronoberg

Mål

Lokalt
avgörande

Levande
landsbygd

RUS

Sverige/
Världen

Agenda

Nationellt
relevant

Hållbart
samhälle

Gestaltad
livsmiljö
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Hållbarhet som förutsättning
för alla insatser

Förstudien identifierar olika teman, möjliga vägval
och kriterier att ta ställning till inför planering och
genomförande av en eventuell mässa. Hållbarhet är
inte ett av dessa. Istället är hållbarhet en given
förutsättning och utgångspunkt för allt.

Samtidigt är modellen komplicerad att arbeta med
som styrmodell i praktiken. FN:s 17 hållbarhetsmåll
och Agenda 2030 är mer konkreta och väl
förankrade på olika nivåer i det politiska landskapet
(Agenda 2030 är också tänkt att fungera som
styrdokument för bymässan). Förstudien förutsätter
I arbetet med förstudien har Doughnut-modellen
därför också att mässorganisationen under resans
fungerat som illustration av hållbar utveckling.
gång sätter skarpa mål och krav på ny- och
Modellen bygger i korta drag på att ett verkligt hållbart ombyggnation utifrån FN:s mål och strategier. Genom
agerande måste respektera de gränser som sätts
dessa kan kraven på exempelvis byggande bli skarpa,
av planeten och inte får rubba de system som vi är
konkreta och accepterade. Utformningen av dessa
beroende av (t. ex. dricksvatten, klimat och biologisk
mål och krav ligger i ett senare skede.
mångfald). Om de ekologiska systemen utgör
taket för vårt handlingsutrymme säger modellen
att de sociala aspekterna är vår grund som vi
behöver bygga stadig genom tillgängliga bostäder,
försörjningsmöjligheter, jämlikhet, god hälsa etc.
Mellan grund och tak finns vårt handlingsutrymme
och här kommer de ekonomiska aspekterna
Säkert och rättvist
in. Genom träffsäkra modeller för beslutsfattande,
handlingsutrymme
finansiering m.m. skapas verktyg för hållbara lösningar
Plan
etä
som stärker grunden och respekterar taket.
ra
g

So
cia
as
lb
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Förstudien förutsätter en mässa som respekterar de
ekologiska gränserna, sätter mål som utvecklar den
sociala grunden och utforskar ekonomiska verktyg för
att göra detta möjligt. Doughnutmodellen är på så vis
en utgångspunkt och förutsättning i samtliga följande
delar av förstudien.
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Angreppssätt: Från nuläge till
färdig
mässa
Övergripande
Övergripande
Identifiera
Identifiera
Identifiera
Identifiera
Genomför
Genomför
1.

1.

inriktning
inriktning

2.

2.

3.

platser/aktörer
platser/aktörer

3.

4.

projekt
projekt

4.

projekt
projekt

Planera ochPlanera
genomför
och genomför
Formulera en
Formulera
övergripande
en övergripande
inriktning inriktningStarta upp mässorganisation
Starta upp mässorganisation
och
och
Identifiera bygg/
Identifiera bygg/
bygg/utvecklingsprojekt
och
och
och organisation
och organisation
för genomförande.
för genomförande. identifiera platser
identifiera
och platser
aktörer.och aktörer.
utvecklingsprojekt
utvecklingsprojekt
och mässan.
och mässan. bygg/utvecklingsprojekt
mässan. mässan.
Ger underlag
Ger
förunderlag
politiskt för
beslut
politiskt
ang. beslut ang.Tar fram program
Tar fram
förprogram
mässan för
ochmässan ochTeckna exploateringsavtal
Teckna exploateringsavtal
(byggherre (byggherre
inriktning och
inriktning
regionens
ochroll
regionens
i genomroll i genom-samarbetsavtal
samarbetsavtal
mellan kommuner,
mellan kommuner,
och kommun)
ochoch
kommun)
mässavtal
och mässavtal
förande och,förande
om aktuellt,
och, om
ansökan
aktuellt,
omansökan omregionen och
regionen
mässorganisationen.
och mässorganisationen. (byggherre (byggherre
och mässorganisation).
och mässorganisation).
statligt stöd.statligt stöd.

Fokus förFokus
förstudie
för förstudie

Beskrivs Beskrivs
översiktligt
översiktligt
i förstudien
i förstudien

1.

2.

3.

4.

Övergripande
inriktning

Identifiera
platser/aktörer

Identifiera
projekt

Genomföra
projekt

För att Bymässan ska kunna fungera som ett
strategiskt verktyg för långsiktig utveckling
läggs stort fokus på identifiering av utmaningar,
samt på formulering av frågeställningar och teman.
Med en övergripande inriktningen på plats, och en
logik gällande genomförande och organisation, kan
nyckelaktörer (som t ex Region Kronoberg) ta beslut
om deltagande. Vi kallar detta för mässans kärna
(bakgrunden, aktuella utmaningar) och ledstjärnor
(övergripande inriktning och ramverk för mässan).
Detta utgör fokus för förstudien.

behov. Först därefter kan möjliga platser
identifieras.

När inriktningen och organisationen är satt, kan
mässorganisationen formas, och övriga
aktörer ansluta. Ett program för mässan tas fram
gemensamt av aktörerna i mässorganisationen.
Där formuleras specifika frågeställningar och
utmaningar som har tydlig koppling både till
inriktningens nationella utmaningar och till kontextuella
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Det är viktigt att hålla en tydlig linje gällande
utmaningar och inriktning genom hela arbetet, och
inte lockas att addera för brett. Mässan blir intressant
om den kan visa stringenta och skarpa lösningar
till konkreta utmaningar. Därför gäller det i
steg tre att identifiera möjliga projekt utifrån
mässans tema, och inte utifrån andra faktorer. Detta
ställer krav på alla ingående aktörer, som förbinder sig
att hålla mässans inriktning och ambitionsnivå. Avtal
tecknas mellan olika aktörer, och därefter kan projekt
genomföras.
Förstudien fokuserara på det första steget och
ger en översiktlig bild av angreppssättets tre
avslutande steg, som del i organisations- och
genomförandebeskrivningen.
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Metod: värdebaserad utveckling

Värde- och processbaserad utveckling är vår modell
Visionen är processens värdegrund som
för att metodiskt vägleda prioriteringen i
långsiktigt ska vägleda form, innehåll och
strategiska frågor i planerings- och utbyggnadsskedet genomförande.
av komplexa utvecklingsprojekt.
I förstuden har vi valt att inte formulera en färdig
Målet är en planering som kan börja nu men
vision för bymässan, utan att istället identifiera
ändå hantera en föränderlig värld under en lång
några strategiska utgångspunkter och villkor för
tidshorisont, genom ett tydligt och förankrat
genomförande, (kapitel 2), som utgör ramverk när
“varför” som sedan stegvis konkretiseras till ett
sedan mässorganisationen sätter mål och vision.
tydligt och förankrat “hur”.
LEDSTJÄRNORNA är utvecklingens övergripande
Drivkrafter bakom modellen är behovet av att på ett
målsättningar. De sätter riktning för arbetet i de
metodiskt sätt skapa en gemensam agenda för
frågor som aktörerna måste vara överens om att
alla de aktörer som på olika sätt är inblandade i en
gemensamt fokusera på.
utvecklingsprocess. Genom en förankrad målbild
kan ett antal prioriterade strategier och projekt som Ledstjärnorna guidar arbetet från nuläget mot
kräver samordning och framförhållning identifieras och visionens värden. De återfinns här i kapitel 3.
säkras.
STRATEGIER OCH STRATEGISKA PROJEKT är
KÄRNAN utgår från ramverk för hållbar utveckling,
en konkretisering av ledstjärnorna. Några av dessa
och definierar nuläget genom analys av befintliga
är gemensamma för alla aktörer, medan andra är
förhållanden. Hit hör bl a fysiska, strukturella,
aktörsspecifika.
kulturella, sociala, ekonomiska och organisatoriska
förutsättningar, tidigare och pågående planering, samt De strategiska projekten är insatser som är
olika aktörers önskemål.
avgörande för att uppnå visionen och som kräver
framförhållning och samordning för att lyckas. De
I förstudien återfinns kärnan i kapitel 2, i form av
utgörs av strategier för utvecklingen av fysisk miljö,
nationellt angelägna frågor och lokalt avgörande
aspekter av genomförande, dialog, förankring m.m.
utmaningar i länet.
Förstudien difinierar inte strategier och strategiska
VISIONEN formulerar önskade värden av
projekt. Däremot visar kapitel 5 med hjälp av tre
utvecklingen: det liv och de miljöer som aktörerna
illustrativa scenarion hur strategier kan tas fram och
vill ska vara karaktäriserande för platsen i framtiden.
utvärderas i fortsatt arbete.
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Förstudien kommer att fokusera på att sortera
ut de frågor och ställningtaganade som tillhör
modellens kärna, vision och ledstjärnor.

KÄRNA
VISION
LEDSTJÄRNOR

STRATEGIER OCH
STRATEGISKA PROJEKT

VERKTYG

VERKTYG är de olika planer, dokument och
avtal som behövs för att visualisera och
organisera genomförandet. Verktygen syftar till
att formalisera och förankra strategierna, och
därmed i förlängningen visionen, i det som praktiskt
genomförs. Även här finns både gemensamma och
aktörsspecifika verktyg.
Även detta ligger utanför förstudiens avgränsning, och
handlar om genomförandet av mässan.
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Kort resumé:
arbetetsprocessen

Delavstämning 1:
Målbild + roller

Delavstämning 2:
Vägval + inriktning

Steg 1 jan - mars 2020

Steg 2 mars - april 2020

Steg 3 maj

NULÄGE OCH AVGRÄNSNING

BEARBETNING AV VÄGVAL

FÄRDIG

Uppstart. Inläsning av tidigare framtaget
material.
Arbetsmöte: Målbild och intressentanalys
Avgränsning och inriktning; avstäms via mail
Omvärldsbevakning hållbar landsbygd

Analys och bearbetning av inriktning efter
Steg 1; Ledstjärnor formuleras
Olika vägval definieras.
Utkast för upplägg och innehåll av förstudie

Vägva
genom
komm
Färdig
och fö

Delavstämning Steg 1: Presentation av
målbild och avgränsning. Inriktningsbeslut
för Steg 2.

Delavstämning Steg 2: Diskussion och
beslut om vägval, organisation och roller.
Utkast till förstudie; diskussion om innehåll.
Inriktningsbeslut för Steg 3.

Prese
Levera
ringar

Förstudien har genomförts under perioden januari
till juni 2020. Från Whites sida har arbetsgruppen
bestått av
• Åsa Bjerndell, arkitekt och processledare
• Anna Krook, hållbarhetsstrateg och
uppdragsansvarig
• Karl Landin, arkitekt och ansvarig för Whites
utvecklingsområde Landsbygd
• Josef Sjöberg, kulturgeograf och hållbarhetsstrateg
• Gustav Fornwall, arkitekt
• Mats Olsson, senior advisor

Fördjupningar har lett fram till inriktningsbeslut som
stegvis format upplägg och vägval.
Varje steg i arbetet har inneburit arbets- och
avstämningsmöten med projektets referensgrupp,
bestående av
• Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör
(RK)
• Heidi Samuelsson, chef Hållbar tillväxt (RK)
• Camilla Ottosson, Samhällsplanerare (RK)
• Elsa Anderman, Verksamhetsutvecklare (RK)
• Veronica Wiman, Utvecklingssamordnare (RK)
• Kirsi Jarnerö, Forskare (RISE) och bitr
processledare Smart Housing Småland

Arbetets form och innehåll har utvecklats löpande
under förstudiens gång, enligt processbilden ovan.
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Leverans:
Förstudie By2030

2:
ng

Steg 3 maj - juni 2020

FÄRDIGSTÄLLANDE AV FÖRSTUDIE

g efter

förstudie

och
roller.
innehåll.

BY2030

Mässorganisationen tar vidare arbetet
för planering och genomförande.

Vägval provas, kompletteras och prioriteras
genom intervjuer med nyckelpersoner inom
kommuner och region:
Färdigställande av förstudie: bearbetning
och fördjupning av material, layout.
Presentation av förstudie för arbetsgruppen
Leverans av förstudie efter slutliga revideringar.

Förstudien har under arbetets gång presenterats för
och diskuterats med nyckelpersoner inom Region
Kronoberg samt för representanter från några av
länets kommuner. Från avdelningen för Regional
Utveckling har, förutom tidigare nämnda, Andreas
Liljenrud (chef Verksamhetsstöd), Annika Magnerot
(chef Folkhälsa och social hållbarhet), Cristina
Haraldsson (chef Kompetens och lärande) och Lena
Eriksson (ekonomichef) deltagit. Representanter
från Lessebo, Älmhult, Alvesta och Växjö har också
bidragit med värdefulla inspel under två samtal i maj.

och inriktning. I nästa steg ska samtliga kommuner
involveras för att se alla infallsvinklar. Synpunkter
från samtalen har lett till kompletteringar i materialet,
justeringar av organisation och angreppssätt, samt
gett möjlighet att presentera ett material som ska
kunna genomföras brett i länet.

Syftet med dessa samtal har varit att samla ett
bredare perspektiv på genomförande, organisation
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En nationellt
angelägen samhällsutvecklingsmässa
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Nationellt angelägna frågor

Nedan förljer en kort överblick av relevanta, aktuella
och nationellt angelägna frågor som präglar samtalet
inom byggande och fyisk planering.

Frågan om ökat bostadsbyggande är och har
varit aktuell i flera år. Stort fokus läggs på att möta
ett underskott på bostäder och att öka antalet
nyproducerade bostäder. Priserna för nybyggda
Gestaltad livsmiljö är namnet på den
bostäder är högt och många hushåll har svårt att
nationella arkitekturpolitik som tar utgångspunkt i
efterfråga dyra bostäder. Samtidigt som byggakten är
människors behov och livskvalitet. Med samspel
hög och kostnader är en utmaning finns både behov
mellan arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska och ambitioner om att bygga hållbart och med kvalitet.
arkitekturen bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle. Viktiga ställningstaganden
Den största delen av framtidens bebyggelse finns
är att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas
redan idag. Med tanke på detta och den stora klimatekonomiska frågor, att det offentliga agerar
och resurspåverkan som nyproduktion har är frågor
förebildligt, att samarbete och samverkan stärks och
om återbruk, renovering och transformation
att kunskap om arkitektur, form och kulturhistoria
högaktuella. Frågan är spännande att överföra till olika
utvecklas. Samtalet om gestaltad livsmiljö har till
landsbygdskontexter, särskilt i milöer där det finns
stor det koncentrerats till urbana sammanhang.
byggnader som står öde eller underutnyttjas.
Där har städers grönytor och behovet av offentliga
mötesplatser varit ett viktigt tema. Utanför de täta
I skrivande stund färdigställs en utredning om en
storstäderna är grönska och friytor ett mindre
statlig bomässa. Tanken är att bomässan ska bestå
problem. Kanske skulle samtalet snarare kunna
av utställningar i flera städer (s.k. ”plusstäder”) som
utforska hur användandet av de gröna, gemensamma tillsammans ska bilda en världsutställning i Svergie
platserna som redan finns kan utvecklas.
2030. Planerat fokus för mässan är hållbarhet,
med särskilt fokus på energi och spetstekniska
Samtalet kopplat till Gestaltad livsmiljö tangerar en
klimatpositiva lösningar.
parallell diskussion om Grannskap och sociala
nätverk. Samtalet bottnar i en ökad förståelse
för den byggda miljöns betydelse för segregation,
samhällstillit, jämlika livschanser och jämlik hälsa. Den
fysiska planeringens betydelse för samällets sociala
hållbarhet.
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Nationella landsbygdsutmaningar

Synen på landsbygd och innehållet i den
nationella landsbygdspolitiken skapar planeringsoch utvecklingsförutsättningar för stora delar
av Sverige. I Bilaga 1 presenteras en översyn
av landsbygdpolitiken, olika geografiska och
strukturmässiga begrepp samt en reflektion kring
identiteter kopplade till stad och land.

spedifikt landsbygden - ska leva genom generella
reformer och stöd. Det går att identifiera ett glapp
mellan den nationella politiken och lokala
behov och initiativ. Det talas om en landsbygd
istället för olika landsbygder med olika förutsättningar,
det saknas samlade planeringsstrategier på
det sätt som finns för städer och det finns en
begreppsförvirring kring landsbygdssatsningar,
regionalpolitik, gröna näringar och förhållandet mellan
stad och land. En proaktiv och mer nyanserad hållning
behövs.

Skillnaderna mellan stad och land blir en allt
större del av debatten. Skillnaderna ökar socialt,
ekonomiskt och kanske framförallt politiskt. Ska vi
på allvar jobba med social hållbarhet på nationell
nivå måste vi kunna mer om landsbygdens
planeringsförutsättningar. Medialt beskrivs
landsbygden som livsmiljö som antingen en rural
idyll eller som det motsatta, en plats kännetecknad av
stagnation, konservatism och bakåtsträvande.

Frågor som lämnas obesvarade är vilken
infrastruktur och vilken samhällsnärvaro som
behövs egentligen. Vilka är de mer specifika statliga
och regionala satsningar är det som behövs för olika
typer av landsbygder?

I stora drag är det värt att notera att det urbana
idealet har präglat hela det moderna samhällsbygget.
Landet är det ”andra”, det som inte ingått i framtidens
urbana visioner. Samtidigt visar siffror från Novus/
SOM-institutet att 35% av alla svenskar anser sig
bo på landet eller i en mindre tätort när de själva får
definiera sin bostadsort. Befolkningsminskning är
en verklighet i vissa delar av landet, men i stort har
minskningen av landsbygdsbefolkningen stannat av,
helt på tvärs med den mediala bilden av en landsbygd
präglad av avfolkning och utdöende.

Inte bara visioner och strategier har ett urbant fokus.
Även planeringsinstrument, finansieringsmodeller och
strukturer som tillämpas i (stads-)utvecklingen möter
svårligen landsbygdernas utmaningar.
Landets landsbygder är en del av samhället. För en
hållbar samhällsutveckling behövs både visioner och
planeringsinstrument som är träffsäkra för de många
geografier som inte är urbana och som kan identifiera
och hantera de specifika utmaningarna: 		
• Vad är det som fungerar och som saknas?
• Vilka är de specifika, lokala behoven och hur
planerar vi för dem?

När det kommer till praktisk politik saknas i stort
en tydlig vision för det icke-urbana på nationell
nivå. Föreslagna insatser från regeringen handlar om
överlevnad och riktar in sig på att ”hela landet” - inte
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Potential och utmaningar
i Kronobergs byar

3 invånare

30 invånare

300 invånare

By?
• Bygemenskap
• Grannsamarbete
• Avskildhet

• Bygemenskap
• Grannsamarbete
• Gemensam infrastruktur?
• Förskola?

• Bygemenskap
• Viss lokal service
• Skola/förskola?
• Äldreboende/vård?

3000 invånare

30 000 invånare

Tätort/Lokalsamhälle

Centralort

• Skola
• Större dagligvaruhandel
• Viss detaljhandel
• Vårdcentral
• Stora utmaningar?

• XXX

Den nationellt relevanta frågan om landsbygdens
framtid i vision och vardag är i hög grad relevant i
Kronoberg och i länets kommuner. Några tendenser
och förutsättningar präglar regionen som helhet:

hemort för så många som en tredjedel av alla
boende i Kronoberg . I de 14 utpekade orterna,
som var och en har 1000-16 000 invånare, bor
sammanlagt lika många människor som i Växjö.

• Inpendlingen till regionen är stor och
boendeattraktiviteten bör stärkas.
Utflyttningen är hög, framförallt bland yngre, och
”återvändarfrekvensen” är låg för dem som har
flyttat.

• I regionen är det nära mellan serviceorterna.
Mobiliteten och tillgången till regionalt centrum
och serviceorter är viktig för service, försörjning
etc. Det finns idag ett positivt samband mellan
befolkningstäthet och närhet till tätort som visar att
serviceorterna är viktiga. Samtidigt verkar utbudet
inte vara tillräckligt för boendeattraktiviteten.

• Den perifera landsbygdsbefolkningen har
minskat. Det är bitvis glest mellan bofasta och
serviceutbudet och infrastrukturen bör
stärkas. Det syns en negativ trend med ödegårdar
och minskande året runt-befolkning. Detta är
både en tillväxtfråga (landsbygden som potentiell
boendemiljö för fler) och en jämlikhets- och
välfärdsfråga med hänsyn till dem som bor kvar idag.

• Bristen på visioner på riksplanet för boendemiljöer
och livsmiljöer som inte kan definieras som ”stad”
blir en gemensam utmaning även för Region
Kronoberg och kommunerna i regionen. Vilka är
förutsättningarna för ett rikt liv och boende
utanför staden utan att konukurrera med staden på
stadens villkor? Om centrum och täthet är stadens
bärande värde - vilka är landsbygdernas? Hur kan
landsbygder och städer utvecklas i symbios för att
stärka varandra lokalt och regionalt?

• Den rena landsbygden och de minsta orterna
är glest befolkade, men omfattar en stor
del av regionens yta. Samtidigt är de större
stationssamhällena (med eller utan järnväg)
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Från byggnad till by
– ett perspektivskifte

Byn är mer än summan av sina byggnader. Byn
finns i den byggda strukturen, men också
i sina mellanrum, människor och sociala
sammanhang. Att skifta fokus från byggnaden
och bostaden till byn och boendet i sitt hela
sammanhang ligger i linje både med den nationellt
angelägna landsbygdsfrågan och de lokalt avgörande
utmaningarna i regionen. Skiftet öppnar också dörren
för ett utforskande av gestaltad livsmiljö och för
insatser som kan genomföras runt om i hela regionen,
oavsett planerade byggprojekt, specifika behov eller
lokala budgetförutsättningar för exploatering.

Byn är intressant som motpol till staden som ideal och
vision för samhällsutveckling, planering och byggande.
Genom att tala om Byn istället för ”landsbygd”
eller ”boende på landet” vänder vi på ytterligare
ett perspektiv: det att landsbygd ofta definieras
av vad det inte är (stad) och vad som saknas
(täthet, centralitet, utbud etc.). Ur det traditionella
perspektivet riskerar diskussionen att fastna i hur
landsbygden kan kompenseras för det den saknar i
förhållande till utbud och kvaliteter i staden.
Genom att skifta perspektiv får vi istället en möjlighet
att utforska vad byn kan vara. Vad behöver byarna
och landsbygderna erbjuda som staden har?
Vad kan de erbjuda som staden saknar?

Kärnan i bybegreppet är ofta förekomsten
av något gemensamt: en gemensam boplats, en
gemensam identitet, gemensamma mötesplatser
och historiskt ofta någon form av gemensamt
ägande. I förstudierapportens bilaga konstateras att
begreppet by saknar formell definition eller relevans
som statistiskt begrepp. Detta ger oss en frihet
att utforska vad en by kan vara, oavsett storlek
eller ursprung. Byn kan lika gärna vara Bullerbyn och
kyrkbyn som bruksorten eller stationssamhället. Den
gemensamma nämnaren är byn som gemensam
boendemljö utanför staden.

Förutsättningen är att byn är något annat än staden,
samtidigt som det rika livet utanför staden förutsätter
ett samspel mellan byar och städer.
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FÖRSTUDIENS SLUTSATSER:

Strategiska utgångspunkter

Utifrån de nationella och regionala trender och
utmaningar som identifierats bygger förstudien på
följande strategiska utgångspunkter:

• En tydlig politisk riktning som bygger på lokalt
engagemang: Från dystopier och idylliska klichéer
till visioner om ett bra vardagsliv i och runt levande
byar. Koppling till identitet och positivt narrativ utifrån
byns och de boendes egna berättelser.

• Nationellt unikt perspektiv: ”bymässa” istället
för ”bomässa på landet”. Genom att fokusera på byn
istället för den enskilda byggnaden kan mässan ta sig • Lärande och samverkan: Mässan bör både lyfta
an vardagslivets alla aspekter. Social hållbarhet blir
fram resultatet av arbetet och vägen dit, och bidra
därmed en kärnfråga för mässan.
till kunskapshöjning bland regionens aktörer och
kommuner.
• Från landsbygden till byn: En positiv ingång.
Om landsbygden ofta definieras av bristen på det
• För att mässan ska vara intressant att genomföra är
urbana kan byn istället definieras av förekomsten av
det viktigt att frågeställningarna ska vara i fokus
något gemensamt (identitet, sociala sammanhang och för mässan (20% fokus på det fysiska resultatet, 80%
samarbete, bas för att möta praktiska behov, utbud,
fokus på kunskapsutveckling).
mobilitet etc.).
• Gestaltad livsmiljö: Mässan ska hantera centrala
aspekter i Gestaltad Livsmiljö, samt genom fysiska
miljöer och immateriella insatser utveckla och
pröva metoder för att tillämpa Gestaltad Livsmiljö i
landsbygds- och bykontext.
• Attraktiv boendemiljö: Närheten och relationen
till staden är viktig, men inte allt. Mässan är ett tillfälle
att samlas kring frågor som: Vad kan och behöver
upprätthållas, utvecklas eller skapas för att ge en god
och attraktiv boendemiljö i och runt byarna? Vilka
mötesplatser och funktioner/service möter praktiska
behov och skapar tillväxt för det sociala kapitalet? Hur
kan de göras möjliga och livskraftiga?
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och äldreboenden blir viktig, liksom möjligheten att kunna
bo kvar.
Diö, Gemla, Hovmantorp och Åseda fungerar i första
hand som bostadsorter och bör fortsätta att utvecklas
som sådana. De har mer arbetsintensiva orter inom
räckhåll, men har själva inte samma förutsättningar för att
utveckla verksamheter. Här kan det handla om att bredda
bostadsutbudet, koppla samman ortens olika delar,
skapa en mer attraktiv utformning eller att marknadsföra
och lyfta fram ortens kvaliteter. Flera av samhällena som
Tingsryd, Hovmantorp, Alvesta och Lenhovda har sjönära
25
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och natursköna lägen som kan utn
F Ö R TÄT N I N G S P O T E N T I A L

På flera orter är nya bostäder plan
uppförande. I Åseda och Hovman
hyresbostäder i direkt anslutning
respektive stationen. I Åsedas fall
kommunen påbörjat arbetet med a
som omger terminalen, och att de
den attraktiva miljö som orten fört
förtätningspotential är Markaryd, L
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Aktörer i länet

De aktörer som kan driva en bo- eller bymässa
måste arbeta med och vara vana att driva de
huvudfrågor som mässan fokuserar på. Centrala
aktörer och formeringen av mässorganisationen
kan därför inte tas fram innan tema och inriktning
har beslutats. Med förstudiens grundtanke att en
bymässa måste vara nationellt relevant och lokalt
avgörande i sin inriktning, och att mässans huvudtema
måste handla om långsiktigt hållbarbar utveckling och
boendeattraktivitet, sätts också ramar för vilka aktörer
som kan driva mässan.
Region Kronoberg har sedan 2018 drivit Samplanering Kronoberg där det regionala
planeringsarbetet har samordnats. Projektet har
möjliggjort ett helhetstänk där alla berörda aktörer
kunnat samspela. Parterna i arbetet är de aktörer
som arbetar med samhällsplanering i Kronobergs
län, dvs kommuner, Region Kronoberg, Länsstyrelsen
i Kronobergs län, Trafikverket, landsbygds- och
näringslivsutvecklare samt tjänstepersoner inom
kultur- och naturmiljö.

Kronoberg består av flera mindre kommuner, där
organisation och resurser är begränsade och inte
medger stora utvecklingsprojekt i egen
regi. Genom samordnade satsningar med
erfarenhetsåterföring och kunskapsbyggande
kan både större och mindre kommuner och andra
organisationer i regionen ta del av och utvecklas inom
en bymässeorganisation.
Gröna Kronoberg är den regionala utvecklingsstrategi som anger prioriterade satsningar inom flera
av de områden som kan vara aktuella för mässans
inriktning. Strategidokumentet kan hjälpa att förankra
mässarbetet i ordinarie uppdrag och verksamhet,
och därmed underlätta resurssättning. På samma
sätt måste mässans projekt förankras i respektive
kommuns översiktsplanering.
I tidiga samtal om en möjlig Bymässa 2030, i
dialoger i SHS regi, fanns delar av regionens
näringsliv representerat, liksom ett antal kommuner,
forskning etc. Ett stort antal intressenter
finns därmed redan samlade, om än inte
organiserade. Dessa intressenter, och fler därtill i
offentlig och privat sektor liksom från civilsamhälle och
forskning, behöver bjudas till kommande samtal om
inriktning, organisation och genomförande.

Arbetsformer och strukturer som utvecklats
inom genomfört samplaneringsprojekt ska nu
förhoppningsvis tillämpas i ordinarie verksamhet.
Det innebär att former för arbete som skapar
långsiktiga förutsättningar för hållbara
livsmiljöer finns inarbetade i länet, och som en del
av Region Kronobergs planeringsuppdrag.
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FÖRSTUDIENS SLUTSATSER:

Villkor för genomförande och
aktörers medverkan
En bymässa kräver samordning och engagemang
av alla aktörer. En förutsättning för genomförande är
därför att Region Kronoberg tar en samlande roll.
• För Region Kronoberg är mässan ett sätt att stärka
det pågående arbetet utifrån den regionala
utvecklingsstrategin (RUS): mässan blir en plattform
och ett forum för att samla bl a kommunala krafter
kring ett par gemensamt prioriterade frågor.
• För deltagande kommuner är mässan en möjlighet
att med samlad kunskap och resurser genomföra
insatser i linje med långsiktig strategi, som
annars hade varit svåra att få till stånd.
• Dessutom ger mässan en plattform för region
och kommuner att fungera som facilitatorer
för befintligt engagemang i näringsliv och
civilsamhälle genom att samla, vägleda och
processleda.
• Mässans fokusfrågor och metoder ska vara
intressanta för samtliga deltagande organisationer,
dvs deltagande bygger på eget engagemang
(och inte t ex regional eller statlig finansiering).
• Regionens samlande roll, tillsammans med
kommunernas engagemang, ger både en grund
för organisation för genomförande, och pekar ut
riktningen för mässans fokus.
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RAMVERK FÖR MÄSSANS MÅLSÄTTNING OCH GENOMFÖRANDE
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Mässans ledstjärnor
och inriktning

Ledstjärnorna är de förutsättningar för
genomförande av mässan som sätter ramar, inom
vilka mässorganisationen formulerar mål.

HÅLLBARHET SOM GRUNDFÖRUTSÄTTNING
Förstudien föreslår att hållbarhet inte betraktas
som en ledstjärna med inriktning för mässan, utan
som en grundförutsättning där kravnivå fastslås
i mässorganisationen (se s 12). Det innebär att
krav gällande t ex klimatpåverkan, energi eller material
inte återfinns bland ledstjärnorna, utan kommer
att formuleras som tröskelvärden som varje
projekt måste hantera innan utvärdering utifrån
ledstjärnornas kriterier kan göras. Ledstjärnorna
utvärderas och en samlad bedömning görs, men där
kravnivåer gällande hållbarhet är generella för alla
delprojekt.

Ledstjärnorna beskriver inriktningen och syftet
för mässans genomförande, och inga insatser ska
gå emot dessa ledstjärnor. Genomförandealternativ
utvärderas utifrån dessa ledstjärnor, enligt
ambitionsnivå som fastslås i mässorganisationen.
Ledstjärnorna beslutas efter förstudiefasen, för
att sedan ligga fast under hela planerings- och
genomförandefasen.

Fördelen med att hantera miljömål på detta sätt är
att de inte kan vägas mot andra inriktningsmål, där
risk finns att projekt med låg miljöprofil kan släppas
igenom då de når andra värden. Med denna metod
ska inga projekt kunna genomföras inom mässan utan
att de bidrar positivt till klimat och miljö.

KÄRNA
VISION
LEDSTJÄRNOR

STRATEGIER OCH
STRATEGISKA PROJEKT

VERKTYG

Se sid 14-15 för mer information om den
värdebaserade modellen
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LEDSTJÄRNOR

UTVÄRDERINGSKRITERIER

Frågeställningarna ska vara nationellt
relevanta.
		

Nationellt relevant frågeställning: tydlig vision
för nationell landsbygdsutmaning, tillämpbar i
fler kontexter och med angreppssätt som tillför
kunskap och utveckling.

Frågeställningarna ska vara lokalt
avgörande och baseras på de utmaningar
och insatsområden som definieras i RUS,
och därmed bidra till Region Kronobergs
och deltagande kommuners långsiktiga
arbete.

Lokalt avgörande frågeställning: skarp och
kontextuell lösning på geografiskt förankrad
utmaning med tydlig koppling till de i RUS
utpekade strategiska områden och prioriteringar.

Temat för mässan ska vara tydligt kopplat till
social hållbarhet.

Social hållbarhet: mässans fokus och insatser
har möjlighet att bidra till ökad social hållbarhet i
regionen och ett underlättat vardagsliv för fler än
de personer som flyttar in i mässans nybyggda
miljöer.

Temat och skalan för mässan ska vara byn;
byns skala, utbud, sociala nätverk, det
gemensamma.

Byskalan: mässan genomförs i byskala; ger
insikter om utvecklingar i befintliga bymiljöer; och
ger lärdomar som är tillämpbara i andra bymiljöer
än de i mässan berörda.

Temat ska vara utveckling av boendemiljöer,
och mässan ska bidra till boendeattraktivitet
i hela regionen (direkt eller indirekt genom t ex
kunskapshöjande insatser.)

Boendeattraktivitet: mässan avhandlar
boendemiljöer snarade än bostäder; insatser
görs för att höja attraktiviteten och underlätta
vardagen utanför bostaden genom ett
helhetsgrepp (t ex infrastruktur, gemensamma
miljöer, teknik, kultur).

Mässan ska genomföras med fokus på samverkan mellan olika aktörer, och utveckla
samverkansformer bl a för planeringssamverkan och organisationslärande.

Samverkan och lärande: organisation och
frågeställningar grundas i samverkan mellan olika
typer av aktörer (inkl civilsamhälle) under ledning av
deltagande kommuner och regionen. Metoder och
strukturer för lärande finns i organisation och avtal.

Mässan ska vara regionsövergripande
(antingen genom ett geografiskt utspritt
mässområde med insatser på flera platser,
eller genom ett fåtal exempel där lärdomar
tydligt kan delas mellan regionens kommuner).

Regionsövergripande: Mässan engagerar
i regionen geografiskt utspridda aktörer för
samverkan kring mässans miljöer, med lärdomar
som har potential att bidra till utvecklingen av fler
miljöer.

Mässan ska höja ambitionsnivån och
möjliggöra insatser som inte kunnat
genomföras utan samverkansorganisation,
gemensam innovation och särskilt fokus.

Möjliggörande: Mässan möjliggör insatser
som inte kunnat genomföras inom deltagande
aktörers ordinarie verksamhet och/eller genom
samverkan.
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Faktaruta:
Organisation för planering och
genomförande av Bo01, Malmö stad
Kommunen
Initiativtagare som ansökte om att få göra bomässa till den
statliga bomässeorganisationen. Denna gjorde utlysningar
med speciellt fokus – när Bo01 fick medel handlade det
främst om att ta fram exempel på hållbart byggande.

Mässorganisation

Kommun
$$
$
Ex

pl

oa
pl teri
an ng
av sa
ta vt
l al

/

Samarbetsavtal

Byggherrar

$
$$

Kommunens huvuduppgifter:
1. Planering (detaljplaner och kvalitetsprogram) – finansierades, som vanligt, genom
exploateringsavtal. Det var dock ett special upplägg där byggherrar fick både ange arkitekt
och ta fram skisser i markanvisningsskedet som godkändes av både stadsarkitekten och
mässarkitekten för att förenkla bygglovsskedet.
2. Upplåta mark till mässan
3. Marknadsföring av kommunen nationellt och internationellt
Mässorganisation
Representanter från kommunen och från staten. Statens representanter var mässarkitekten
(ansvarig för planen) och bitr. mässarkitekt (ansvarig för mässan). Dessa var utsedda av en
nationell ”bomässeorganisation” som fanns vid tillfället. Mässorganisationen finansierades av
statligt bidrag, kommunalt bidrag och av mässavgifter från Byggherrarna (BH).
Mässorganisationen huvuduppgifter:
1. Utveckla idéer till planeringen av stadsdelen och av själva mässan. Planeringsidéerna
lyftes till kommunens stadsbyggnadskontor (SBK) och utvecklades i samverkan till
planförslaget. Det var främst denna relation mellan mässarkitekten och SBK som reglerades
i samarbetsavtalet mellan MO och Kommunen.
2. Utveckla själva mässan
3. Marknadsföring av mässan
Byggherreföreningen
Samtliga byggherrar samlades i en byggherreförening men varje byggherre hade eget
mässavtal och exploateringsavtal. Från början var det ”open call” för byggherrar, det hölls
öppna möten där planerna för mässan och för stadsdelen presenterades och diskuterades.
Oseriösa sorterades bort genom att alla fick göra hemläxor bl a
När planen för stadsdelen var färdig fick de som skrev markanvisningsavtal och
exploateringsavtal fortsätta i BH. Föreningen samordnade bl a marknadsföring – de olika
byggherrarna gjorde sin egen marknadsföring men fick ett sammanhang genom föreningen.
Här löstes även andra samordningsfrågor så som t.ex. gemensam parkeringslösning.

34

avtal

Mäss

BYMÄSSA2030 – FÖRSTUDIE

SLUTRAPPORT / JUNI 2020

Aktörers roller och relationer i
planering och genomförande

Kommuner

Mässorganisation

För att svara relevant
mot de stora samhällsutmaningarna (t ex hållbart
Samarbetsavtal
byggande, gestaltad
$
$$
livsmiljö, levande landsbygd)
$$
$
måste den långsiktiga
Ex
pl
planeringen och utvecklingen
oa
Byggherrar,
pl teri
av samhällen vara i fokus
an ng
al
av sa
ssavt
ä
föreningar,
M
ta vt
när mässan förbereds och
l al
/
civilsamhälle
genomförs. Detta kan enbart
kommunerna i samverkan
med regionen ta ansvar
för. En knäckfråga är hur rollföredleningen mellan
kommuner, region och andra aktörer ser ut när det
kommer till planering och genomförande av mässan.
Förstudien föreslår att Region Kronoberg tar
ansvar för:
Förslaget på organisationsupplägg för regionens,
• Ledning/styring i planering och genomförande av
kommunernas och övriga aktörers roller, relationer
mässan
och involvering i arbetet med bymässan är starkt
• Kompetensstöttning + samordning för kommuner i
inspirerat av det upplägg som Malmö stad använde
planeringsarbete i samband med mässan
i samband med bomässan Bo01 (se faktaruta).
• Ledning/facilitering av aktörsgrupp för inblandade i
Upplägget i är dock modifierat för att passa
mässans olika projekt
Bymässans inriktning, typer av aktörer som den
vänder sig till och, framförallt, det faktum att mässan
Flera av länets kommuner är redan engagerade
kommer omfatta flera av Kronobergs kommuner samt intressenter i Bymässan, bl a i nätverket By2030
att många av dessa, på grund av sin storlek, inte har
genom SHS. Vilka som sedan kommer att ingå
de resurser som behövs att ha möjlighet att leda och som aktörer, samt deras respektive roller, behöver
finansiera detta arbete i linje med målsättningen.
förtydligas efterhand som organisationen byggs upp
Detta sammanlagt innebär att Regionen behöver
och arbetet med mässan konkretiseras. Mer om detta
ta tydligt ledarskap i att hålla ihop arbetet i både
på nästa uppslag.
genomförandet av mässan och i att säkra att det som
byggs och utvecklas i samband med mässan bidrar
positivt till hela regionens långsiktiga utveckling.
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Stegvis etablering av
organisation och finansiering

1.
Regionen leder och samordnar arbetet med att
sätta ramverket för mässan och arbete med ansökan
om statligt stöd och/eller annan finansiering till
Bymässa.
Med förstudien som underlag bereds ett underlag
för inriktningsbeslut i regionens politiska ledning
angående regionens roll som ledare och samordnare,
om mässans överordnade inriktning (förstudiens
ledstjärnor) samt en övergripande finansieringsstrategi
inklusive eventuellt statligt stöd.
Med inriktningsbeslutet som underlag sker sedan
samordning med kommunchefsforum för att förankra
inriktning och diskutera samverkansformer. Parallellt
utvecklas finansieringsstrategin för genomförande av
mässan för att kunna ansöka om statligt och annat
aktuellt ekonomiskt stöd samt en uppdragsbeskrivning
till uppstart av mässorganisationen. Baserat på detta
bereds för beslut i regionens politiska ledning att
starta en ”första version” av mässorganisationen
(enligt steg 2) samt att påbörja ansökningsprocesser
för finansieringsstöd.
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Övergripande
inriktning
Formulera en övergripande inriktning
och organisation för genomförande.
Ger underlag för politiskt beslut ang.
inriktning och regionens roll i genomförande och, om aktuellt, ansökan om
statligt stöd.

Fokus för förstudie
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Regionen startar och finansierar
en ”första
1.
version” av mässorganisationen med en
processledare och lämplig expertis baserad på
förstudien. Organisationen får i uppdrag att ta fram
en programförklaring för mässan – en bearbetning
och konkretisering av förstudien som kan användas
som underlag för ansökan om finansieringsstöd och
för kommande samarbetsavtal mellan medverkande
Formulera
en övergripande
inriktning
aktörer
och mässorganisationen.
Programförklaringen
organisation
för med
genomförande.
böroch
tas fram
i samverkan
mässans aktörer
Ger underlag
för politiskt
beslut ang.
- kommuner
samt företag
och organisationer
inriktning
och
i genom(t.ex.
SHS) som
vill regionens
och bör vara roll
del av
mässans
förande och,
om aktuellt, Detta
ansökan
framtagning
och genomförande.
arbeteom
bör
statligt
stöd.
organiseras som ett
open call
kombinerat med
uppsökande verksamhet baserat på förstudien. Som
princip ska alla som kan delta med egen finansiering/
på egen tid (för att säkra ärligt uppsåt att bidra) men
undantagFokus
bör görasför
för organisationer
förstudiesom är viktiga
ur representationsskäl eller liknade.

2.

Övergripande
inriktning

Identifiera
platser/aktörer
Starta upp mässorganisation och
identifiera platser och aktörer.
Tar fram program för mässan och
samarbetsavtal mellan kommuner,
regionen och mässorganisationen.

Te

(

Besk
Mässorganisation
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När finansiering för mässan
2. är säkrad och
programförklaringen är klar går mässorganisationens
arbete in i nästa skede.

3.

Identifiera
Baserat på programförklaringen kan i detta skede
platser/aktörer
först samarbetsavtal
mellan mässorganisationen

Identifiera
projekt

och kommuner samt företag och organisationer som
är beredda att gå in med egna resurser i fortsatt
upp
mässorganisation
ochi vissa
arbeteStarta
tecknas.
Även
här kan undantag göras
identifiera
platserviktiga
och aktörer.
för mässans
frågeställningar
fall, dessa parters
Tar fram
program
mässan och
medverkan
bör då
täckas avför
mässorganisationen.

Identifiera bygg/
utvecklingsprojekt och mässan.
Teckna exploateringsavtal (byggherre
och kommun) och mässavtal
(byggherre och mässorganisation).

samarbetsavtal mellan kommuner,
regionen
mässorganisationen.
Troligen
kommeroch
mässorganisationen
nu behöva

delas upp i två delar som gemensamt fokuserar
på att identifiera och matcha lämpliga platser
och aktörer till projekt för mässan samt planera
mässans genomförande. Den ena delen arbetar med
planeringen och genomförandet att själva
mässan och den andra arbetar med att säkra
att det som planeras, byggs och organiseras
i samband med mässan kommer bidra till
långsiktigt hållbar utveckling för både regionen
som helhet och för de involverade kommunerna. Ett
tydligt och samordnat ledarskap från regionen i
bägge delarna är en avgörande framgångsfaktor.

Beskrivs översiktligt i förstudien
Mässorganisation

Kommun
Samarbetsavtal
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Beroende på finansieringslösning kan den del som
har hand av planering och genomförande av mässan
omvandlas till t ex ett aktiebolag och regionens
roll ändras här till att leda en styrgrupp med
andra finansiärer (t ex staten) och ledarskapet av
det operativa arbetet tas över av en VD. Denna del
av mässorganisationen finansieras främst genom
statliga medel och, i senare skeden, av mässavgifter.
Regionen kan också behöva gå in med egna resurser
för t.ex. ledarskap och uppföljning i styrgruppsarbete
för att säkra god insyn i arbetet.

Initialt arbetar den del av organisationen
som samordna och stötta kommunerna med
att, i samverkan med de aktörer som skrivit
samverkansavtal, ta fram förslag på lämpliga
platser och projekt att utvärdera tillsammans med
den del av organisationen som arbetar med själva
mässan.

Den andra delen bör organiseras som ett
slags ”förstärkt samhällsbyggnads- och
exploateringskontor” som leds av regionen.
Den både samordnar kommunernas gemensamma
arbete och stöttar enskilda planeringsansvariga
hos kommunerna med kompetens och vägledning
för planerings- och avtalsarbete som behöver
genomföras för att förverkliga mässan. Denna del av
mässorganisationen finansieras av regionen genom
t ex sökta medel kombinerat med klok användning av
ordinarie organisation.
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När arbetet kommit längre och
3. när mässans
platser och projekt identifierats kan mässavtal
(om mässavgift mm) med byggare och andra
utställare tecknas. Först därefter planeras och
genomförs mässans olika utställningsprojekt och
plan- och exploateringsavtal mellan byggare och
kommuner tecknas. I detta skede bör även en
samordningsgrupp startas för de kommersiella
Identifiera
bygg/ i
och civila aktörerna
som är inblandade
och
de utvaldautvecklingsprojekt
projekten. Detta för att
ha mässan.
ett forum
Teckna
(byggherre
för att kunna
lyfta exploateringsavtal
gemensamma frågor, att
säkra
och kommun)
bibehållen verkshöjd
mm. Även och
dettamässavtal
arbete bör
(byggherre
ledas av regionen
för attoch
säkramässorganisation).
både långsiktighet
och helhetstänk, även här t ex med sökta medel
kombinerat med klok användning av ordinarie
organisation.

4.

Identifiera
projekt

Beskrivs översiktligt i förstudien

Genomför
projekt
Planera och genomför
bygg/utvecklingsprojekt och
mässan.

Mässorganisation

Kommuner
$$
$
Ex

pl

oa
pl teri
an ng
av sa
ta vt
l al

/
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Samarbetsavtal

$
$$

Byggherrar,
föreningar,
civilsamhälle

avtal

Mäss
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och natursköna lägen som kan utnyttjas bättre.
F Ö R TÄT N I N G S P O T E N T I A L

På flera orter är nya bostäder planerade och under
uppförande. I Åseda och Hovmantorp byggs
hyresbostäder i direkt anslutning till bussterminalen
respektive stationen. I Åsedas fall innebär det att
kommunen påbörjat arbetet med att fylla de tomma ytor
som omger terminalen, och att dessa kan börja formas till
den attraktiva miljö som orten förtjänar. Andra orter med
förtätningspotential är Markaryd, Lessebo, Ljungby och

Foto: Niklas Croall

och äldreboenden blir viktig, liksom möjligheten att kunna
bo kvar.
Diö, Gemla, Hovmantorp och Åseda fungerar i första
hand som bostadsorter och bör fortsätta att utvecklas
som sådana. De har mer arbetsintensiva orter inom
räckhåll, men har själva inte samma förutsättningar för att
utveckla verksamheter. Här kan det handla om att bredda
bostadsutbudet, koppla samman ortens olika delar,
skapa en mer attraktiv utformning eller att marknadsföra
och lyfta fram ortens kvaliteter. Flera av samhällena som
Tingsryd, Hovmantorp, Alvesta och Lenhovda har sjönära

9

11

S TAT I O N S S A M H Ä L L E T S O M R E G I O N A L R E S U R S
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Lammhult.
I de flesta stations
stationerna som kan a
förutsatt att frågor om
kan lösas. Här är det
att det stämmer övere
kan kommunerna kom
kring strategier och e
satsningarna blir så s
felsatsningar undviks

S TAT I O N S S A M H Ä

5.

Scenarion
Foto: Anna Krook

ILLUSTRATION ÖVER TRE ALTERNATIVA VÄGVAL OCH DERAS EFFEKTER

BYMÄSSA2030 – FÖRSTUDIE

SLUTRAPPORT / JUNI 2020

Scenarion och vägval

Inom ramen för förstudien har tre exempel på
scenarion tagits fram som underlag till diskussion
och vägval, för att förtydliga hur ledstjärnorna kan
tolkas och hur olika vägval kopplas till regionens
långsiktiga arbete.

ANVÄNDNING
De scenarion som beskrivs här är tänkta att fungera
som en illustration av de mer teoretiska resonemang
som hittills förts i rapporten, dvs visa en tillämpning av
ledstjärnorna och utvärderingskriterierna.

FRAMTAGANDE
I formuleringen av scenarion till vägval har vi utgått
från

Vid formulering av bymässans projektmål, vid val av
tema, och senare också vid identifiering av plats och
utvecklingsprojekt, ska motsvarande utvärderingar
göras.

• Gröna Kronoberg (RUS) centrala utmaningar och
insatsområden
• Inriktningsbeslut under tidigare möten
• Idéer och aspekter plockade ur samtal med
represenatanter från Region, kommuner och tidigare
genomförda dialoger i SHS regi.

Dessa tre scenarion är också tänkta att fungera som
grund för diskussion inför mål- och inriktningsbeslut,
för att underlätta samtalet.

Slutligen visar utvärderingen av de tre scenarion
vi har tagit fram, hur viktig Region Kronobergs
I formuleringen av olika scenarion har vi strävat efter samlande roll är. De alternativ som är relevanta ut ett
bredd, med där alla alternativ har någon förankring i nationellt perspektiv, bidrar till långsiktigt hållbar lokal
regionens pågående arbete och utmaningar.
utveckling, och bidrar till kunskapsbyggande för flera
aktörer är beroende av samordning och planering.
Samtliga scenarion är ”urtyper” som kan justeras,
kombineras etc. Beslut om vägval fattas gemensamt i
mässorganisationen i steg 2.
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Tre exempelscenarion

1. Den hållbara ekobyn

Kulturhus

S TAT I O N

2. Framtidens stationssamhällen

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe
S TAT I O N

3. Det nya bylivet
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EXEMPELSCENARIO 1:

Den hållbara ekobyn

BAKGRUND
Det första scenariot baseras till stor del på inspel
från samtal som förts vid dialogtillfällen arrangerade
av bl a Smart Housing Småland. En bymässa som
fokuserar på byggande av en hållbar ekoby, där
material, konstruktion och livsstil bidrar till minskad
klimatpåverkan, stämmer väl in med nationell satsning
på klimatneutralt byggande och energieffektiva
lösningar.

kunna visa prov på hur motsvarande lösningar kan se
ut i mindre skala och utanför städerna.

INRIKTNING
En ekoby skulle kunna vara ett sätt att stärka
regionens närligsliv. Träbyggande är Smålands
signum, och träindustrin i regionen är stark. Även
glasindustrin har en lång och viktig historia i området.
Med lokalt producerade trästommar och fönster, och
med småländsk möbeldesign, blir en bymässa ett sätt
att markera det Småländska.

En ekoby blir en lokal angelägenhet, som
huvudsakligen bygger på kommunal planering och
byggaktörers investeringsvilja. Länets kommuner
är i de flesta fall små, och saknar resurser (och
efterfrågan) som motiverar tillägg till översiktsplan
av den storlek som en nybyggd ekoby skulle
innebära. Scenariot bygger därför på att liknande
utvecklingsplaner är antagna, vilket begränsar möjliga
orter för mässan till Växjö kommun, Alvesta kommun
(med Aringsås som är i planeringsskedet) samt
Älmhult (där kommande utbyggnadsområden byggs
ut i etapper som ev kan anpassas till ekobyupplägg).

REGIONALA UTMANINGAR I FOKUS
De regionala utmaningar, sammanställda i regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg, som kan
adresseras genom en ekoby är främst utveckling
av det regional näringslivet. En ekoby skulle också
innebära fler bostäder lokalt i den ort mässan hålls.

En miljömässigt hållbar ekoby är ett mässtema som
bygger vidare på flera tidigare bomässor: Bo01 i
Malmö satte ny standard för hållbar stadsutveckling
med högt ställda mål och nyskapande lösningar;
Vallastaden i Linköping visade fler exempel.
Miljömässig hållbarhet är också i fokus för den statliga
satsning som går under namnet Plusstäder, och
som planeras som en världsutställning över svenskt
hållbart byggande 2030. En småskalig ekoby skulle
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EXEMPELSCENARIO 2:

Framtidens stationssamhällen

i sitt slag genom att inte fokusera på de nybyggda
delarna utan på utvecklingen av det befintliga, samt
genom att använda nätverket av orter i regionen.

BAKGRUND
Scenario 2 bygger vidare på pågende arbete kring
utveckling av stationssamhällen i länet. Region
Kronoberg har drivit projektet ”Stationssamhällen
som regional resurs” där fem delprojekt med
olika utgångspunkt tar sig an de buss- och
tågstationssamhällen som i de flesta fall också
utgör centralort i länets kommuner. En fortsättning
på detta projekt kan bli möjligt genom medel från
Boverket genom utlysningen för Gestaltad livsmiljö
(besked väntas i september). En bymässa med
stationssamhällen i fokus kan samla lärdomar från
dessa projekt, och generera kunskap av intresse för
mindre centralorter och stationssamhällen runt om i
landet.

REGIONALA UTMANINGAR I FOKUS
I fokus för en mässa som utvecklar framtidens
stationssamhällen är boendeattraktiviteten och
möjligheten till regional och mellankommunal
samplanering. Bostadsbristen i de mindre orterna kan
hanteras genom mässans inriktning och finansiering
av bostadsbyggande kan på sikt underlättas av höjd
boendeattraktivitet.

INRIKTNING
En bymässa som utvecklar framtidens
stationssamhällen blir en samlande positiv
kraftsamling för de mindre orter som idag brottas
med minskade attraktivitet och utflyttning. Genom
att bygga vidare på de fungerande strukturerna
med samhällsservice, och göra platssecifika tillägg i
offentliga miljöer, stationsnära platser, utreda var och
vilka typer av bostäder som kan utveckla beståndet,
samt arbeta tydligt med konst och kultur som kraft kan
lärdomar göras inte bara för deltagande orter utan för
mindre orter i hela landet. Mässans inriktning blir unik
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Inriktningen bygger vidare på kollektivtrafikutvecklingen, där ett nära samarbete med Trafikverket
kan vara gynnsamt och ytterligare stärka det
nationellt angelägna temat. Kopplingen mellan
infrastruktursatsningarna och utvecklingen av
boendemiljöer är central. Möjligheten att arbeta och
studera i hela regionen stärks. Stationssamhällena får
en tydligare identitet och kan bättre konkurrenskraft
med utgångspunkt i resiliens, enklare vardagsliv,
trygghet och kultur.
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EXEMPELSCENARIO 3:

Det nya bylivet

inte konkurrerar med städerna på städernas villkor
utan med sina egna styrkor. Stort fokus läggs på
samverkan mellan kommunal och regional verksamhet,
näringsliv, civilsamhälle och kultursektor. Varje by
eller samhälle ges möjlighet att arbeta med sina
utmaningar, men lära av andra i mässorganisationen.
Stort fokus läggs på hållbarhet: social hållbarhet, men
också återbruk, transformation av befintliga strukturer,
och minskad klimatpåverkan.

BAKGRUND
För att förstå boendeattraktiviteten i länet har
Region Kronoberg som en del i Samplaneringsuppdraget bl a genomfört undersökningar som visar
att tillgången till service generellt är god för de flesta
av länets invånare. Undersökningen utgår från restid
till närmaste servicecentrum (med bensinstation,
livsmedelsbutik, post, förskola, grundskola, tandläkare
och vårdcentral), och visar att ca 90% av länets
invånare når närmaste sercivecentrum inom 15
minuter med bil. Servicetillgängligheten anses då vara
hög.

REGIONALA UTMANINGAR I FOKUS
Denna inriktning kopplar boendeattraktiviteten till
delaktighet, och bygger på stor involvering i beslut
och genomförande. Kultur av olika slag blir centralt i
utvecklingsprojekten. Mässinriktningen kopplar direkt
an till det insatsområde i Gröna Kronoberg som
handlar om att definiera – och därefter implementera
– en fungerande servicestruktur. Genom att fokusera
på vardagslivet kan befintliga boendemiljöer utvecklas,
utifrån infrastruktur och tillgänglighet, men också
utifrån kultur, föreningsliv, självorganiserade aktiviteter
och medskapande.

Trots detta är boendeattraktiviteten låg, och stora
delar av länet har ett negativt inrikes flyttnetto.
Det verkar alltså behövas något mer för att öka
attraktiviteten. Samma tendenser ser vi i många av
landets mindre centralorter och byar: serviceutbudet
minskar, och attraktiviteten också. Vad behövs
egentligen för att kunna leva det goda bylivet?
INRIKTNING
Genom att fokusera på vardagslivets behov och
möjliggöra inte bara ett fungerande utan också ett
njutbart och utvecklande vardagsliv, kan byar öka i
attraktionskraft. Intresset för ortsutveckling bedöms
vara stort, inte bara i Kronobergs län utan i många av
landets mer glest befolkade områden.
En bymässa med det nya bylivet i fokus blir ett sätt att
tillsammans med civilsamhällets många initiativ bygga
både gemenskap, nätverk och infrastruktur, där byarna
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Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe
S TAT I O N
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Utvärdering:
Mässfokus

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

En eller två platser (stadsdelar/
byar) utvecklas med nya
bostäder efter ekobyprinciper:
klimatneutrala byggnader,
energi- och vattenförsörjning
tillgodoses inom området,
hög grad av interaktion mellan
boende. Lokal produktion av
byggmaterial (trästomme, glas
mm), ev i innovativ process med
t ex trämoduler. Småländsk design,
inkl möbler.

Stationssamhällen (centralorter)
utvecklas utifrån platsens
behov i syfte att underlätta
vardgslivet kopplat till
kollektivtrafiknätet. Insatser görs
gällande t ex offentliga miljöer,
bostäder, äldrevård, kultur och
samlingsplatser. Kommunerna
(och civilsamhälle, lokalt näringsliv)
samverkar i lärandeprocess
kring finansiering, delaktighet,
nätverksbyggande, planering.
Mässan sprids över deltagande
orter med gemensamt
mässprogram.

Bylivet i Kronoberg utreds i förhållande till boendeattraktivitet
och vardagslivets förutsättningar, i syfte att höja attraktiviteten
genom att tillföra och stärka
aspekter av service och utbud över
basnivå. Utifrån
byars olika storlek görs insatser
av olika slag, tydligt kopplade till
kultur, underlättat vardagsliv och
gemensamma miljöer.
Insatserna baseras på och stärker
befintliga fungerande nätverk
och lokalt engagemang i
civilsamhälle och näringsliv. Goda
exempel delas. Bybegreppet
breddas och kopplas till lokal
och regional planering i syfte att
långsiktigt kunna arbeta med höjd
attraktivitet.

Fokus för mässan ligger i stärkt
och utvecklat lokalt näringsliv,
marknadsföring av lokalt näringsliv,
samt produktion av bostäder.

Fokus för mässan är
utveckling av boendemiljöer,
kommunövergripande
planeringssamverkan, hållbara
transporter och kommunikationer, Fokus för mässan är byliv, sersamt enklare vardagsliv i
viceutbud, dialog och delbefintliga miljöer.
aktighet, tillvaratagande av
engagemang, utveckling av
boendemiljöer samt kommunövergripande planeringssamverkan.
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Utvärdering:
Skala, målgrupper och aktörer

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

Skala: Sammanhållet
mässområde (av traditionell typ);
en eller två platser. Bostäder (20100 st?), i enfamiljshus (ev mindre
flerfamiljshus).

Skala: Stationssamhällen: plats +
byggnad + ickefysiska insatser.

Skala: Mindre och större orter
(från små byar eller grannskap till
stationssamhällen).

Potential att omfatta orter i hela
regionen.

Potential att omfatta orter i hela
regionen.

Lokal och specifik.

Målgrupper: Inpendlare och
inflyttare (boende i närområdet).
Byggsektorn regionalt och ev
nationellt.

Huvudaktörer: Byggsektorn.
Innovationsnätverk (ex SHS)

Målgrupper: Kommunala och
regionala tjänstepersoner och
politiker; Kronoberg och övriga
landet. Byggsektorn.

Huvudaktörer: Kommuner och
region.
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Målgrupper: Boende,
civilsamhälle, kultursektor.
Kommunala och regionala
tjänstepersoner och politiker;
Kronoberg och övriga landet –
nationellt samtal.

Huvudaktörer: Kommuner,
region, kultursektor och
civilsamhälle.
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Utvärdering:
Nationellt relevant
frågeställning

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

Nationellt relevant frågeställning: tydlig vision för nationell landsbygdsutmaning,
tillämpbar i fler kontexter och med angreppssätt som tillför kunskap och utveckling.

EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

Ekobyn utforskar de nationellt
angelägna frågorna klimatneutralt
byggande och hållbar livsstil.
Lösningar som på olika sätt
tar tag i dessa frågor kommer
dock, till största del, inte
hantera de utmaningar som är
specifika för bymiljöer eller för
landsbygdsutveckling.

Stationssamhällen runt om i
Sverige avfolkas, serviceutbud
läggs ner, boendeattraktiviteten
minskar. Frågan kring bibehållen
eller ökad attraktivitet i mindre
samhällen är av stort nationellt
intresse. Kopplingen till befintligt
kollektivtrafiknätverk och ökningen
av hållbart resande är av nationellt
intresse.

Byar och mindre samhällen runt
om i Sverige avfolkas, serviceutbud
läggs ner, boendeattraktiviteten
minskar. Frågan kring bibehållen
eller ökad attraktivitet i mindre
samhällen är av stort nationellt
intresse.

Bedömning:

Bedömning:

Bedömning:
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Utvärdering:
Lokalt avgörande frågeställning

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

Lokalt avgörande frågeställning: skarp och kontextuell lösning på geografiskt
förankrad utmaning med tydlig koppling till de i RUS utpekade strategiska områden
och prioriteringar.

EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

En nybyggd Ekoby i t ex Aringsås svarar mot kommunens
bostadsbehov och följer gemensam utvecklingsplan för
Växjö och Alvesta kommuner
att växa samman längs befintlig
järnvägssträckning. Kopplingen till
RUS ligger främst i utvecklingen av
nya bostäder, samt i utvecklingen
och marknadsföring av lokal
byggsektor.
Kopplingen till kringliggande
befintliga områden behöver
stärkas. Den nybyggda Ekobyn
riskerar att bli en ”ö” snarare ett
än en förankrad del i strukturen.
Lärdomarna som är direkt går att
applicera på regionens övriga
kommuners utmaningar är få och
specifika för ekobykonceptet.

Stationssamhällen utgör centralorter i samtliga kommuner i
Kronoberg (utom Växjö, men
där finns också stationssamhällen). Den regionala och lokala
uppkopplingen mot tillväxtkärnor och övriga regioner är
central, liksom att öka andelen hållbart resande i den
ganska glesa regionen.
Stationssamhällena har generellt lägre boendeattraktivitet än
städerna, vilket gör det svårt att
locka nyinflyttare och att få folk
att stanna. Nya grepp behöver
utvecklas för att höja attraktiviteten.

En stor del av regionens
befolkning bor i byar i olika storlek.
Deras identitet, liksom de kvaliteter
som fått dem att bosätta sig där,
behöver synliggöras och stärkas.
Tillgänglighet till service, kultur och
ett enklare vardagsliv måste höjas i
hela regionen.
Boendeattraktiviteten är låg, vilket
gör det svårt att locka inflyttare
och att få folk att stanna. Nya
grepp behöver utvecklas för att
höja attraktiviteten.

Bedömning:

Bedömning:

Bedömning:
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Utvärdering:
Social hållbarhet

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

Social hållbarhet: mässans fokus och insatser har möjlighet att bidra till ökad social
hållbarhet i regionen och ett underlättat vardagsliv för fler än de personer som flyttar
in i mässans nybyggda miljöer.

EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

Ekobyn har möjlighet att stärka
vardagslivet och hållbarheten inom
det begränsade området, men
bidrar inte till samhällets utveckling
gällande social hållbarhet.

Förbättrade gemensamma
miljöer och stärkt serviceutbud i
stationssamhällena har möjlighet
att stärka vardagslivet för pendlare
och boende i stationssamhällena,
samt underlätta vardagslivet för
boende i omgivande mindre byar.

Detta alternativ utgår i stor
utsträckning från delaktighet
och på att ta tillvara och stärka
de befintliga kvaliteterna.
Detta tillvägagångssätt främjar
tillhörighet, och har stor möjlighet
att möjliggöra robusta sociala
nätverk. Vardagslivet underlättas
tydligt genom förbättrad tillgång
till service och kultur, och gynnar
personer boende i byarna och i
omgivande miljöer.

Bedömning:

Bedömning:

Bedömning:
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Utvärdering:
Byskalan

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

Byskalan: mässan genomförs i byskala; ger insikter om utvecklingar i befintliga
bymiljöer; och ger lärdomar som är tillämpbara i andra bymiljöer än de i mässan
berörda.

EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

Ekobyn genomförs i en storlek
som överensstämmer med byn.
Den bygger dock inte vidare på
befintliga strukturer eller nätverk,
och bygger inte förståelse
tillämpbar på andra platser.
Bymiljöer och gemenskap är svåra
att ”bygga”, vilket gör att förankring
i befintliga gemenskaper ger bättre
förutsättningar till hållbara resultat.

Regionens stationssamhällen
har kraftigt varierande storlek,
där vissa är små byar och andra
är städer. Förutsättningarna är
mycket olika i skala och geografi.
Genom att begränsa mässans
fokus till stationssamhällen upp
till ca 3000 invånare kan byskalan
vara relevant och utvecklande.
Mässan utgår tydligt från det
enskilda samhället, men ger
lärdomar som är tillämpbara i
andra bykontexter.

Detta alternativ har möjlighet att
lyfta just byn till nya höjder genom
att formulera metoder och format
för utveckling av byar i olika skala.
Byarnas mångfald, men också det
kitt som håller samman byarna,
är utgångspunkten för mässan.
Genom att lyfta de goda exemplen
och underlätta för engagemang
kan byn tydligare ses som
hållbara framtida boendemiljöer.
Lärdomarna är tillämpbara i hela
regionen och landet.

Bedömning:

Bedömning:

Bedömning:
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Utvärdering:
Boendeattraktivitet

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

Boendeattraktivitet: mässan avhandlar boendemiljöer snarade än bostäder; insatser
görs för att höja attraktiviteten och underlätta vardagen utanför bostaden genom ett
helhetsgrepp (t ex infrastruktur, gemensamma miljöer, kultur).
EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

Ekobyn har fokus på bostäder,
service och gemensamma miljöer
inom det specifika området. De
utvecklade miljöerna når dock
främst de som bor i det nybyggda
området. Ekobyn utvecklar inte
olika typer av boendemiljöer, utan
fokuserar på en form.
Ekobyns möjligheter att höja
boendeattraktiviteten för
Kronoberg som helhet bedöms
som små.

Samhällets gemensamma
miljöer och utbyggnad inom
befintliga strukturer är i fokus.
Boendeattraktiviteten stärks för
befintliga invånare, och möjliggör
inflytt till nybyggda bostäder
samtidigt som efterfrågan på fler
kan öka.

Boendeattraktiviteten stärks
genom främst kulturella och
sociala insatser, som på sikt ger
höjd efterfrågan på olika typer
av bostäder. Mångfalden av
bostadsformer och engagemang
ger mässan liv.

Bedömning:

Bedömning:

Bedömning:
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Utvärdering:
Samverkan

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

Samverkan och lärande: organisation och frågeställningar grundas i samverkan
mellan olika typer av aktörer, under regionens ledning. Metoder för lärande finns i
organisation och avtal.
EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

Aktörer i utvecklingen av ekobyn
är byggherre, byggsektor,
innovationplattform för hållbart
byggande, samt berörd kommun.
Samverkan med andra aktörer, t ex
civilsamhälle, bedöms som liten.
Lärande och erfarenhetsåterföring
är specifikt projektbaserat och
stannar inom organisationen.

Kommunerna är mässans
mest centrala aktörer, och
samverkan är essentiellt.
Regionens utvecklingsprojekt
för planeringssamordning får sin
givna fortsättning här: regionen
samordnar och möjliggör
kommuners deltagande, lärande
och erfarenhetsåterföring. Även
andra aktörer (t ex Trafikverket,
näringsliv, civilsamhälle)
involveras i samverkansprojekt
och lärande. Lärdomar blir både
platsspecifikt och av mer generell
karaktär rörande utveckling av
stationssamhällen.

I detta scenario breddas
samverkan till att handla mycket
om civilsamhällets involvering,
dialog och delaktighet. Kultur,
fritidsliv och lokalt näringsliv
måste hitta former för samverkan
och samtal. Regionens roll blir
att facilitera och dokumentera.
Lärdomar blir både platsspecifika
och av mer generellt karaktär
rörande utveckling av miljöer i
mindre orter.

Bedömning:

Bedömning:

Bedömning:
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Utvärdering:
Regionövergripande

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

Regionövergripande: mässan engagerar i regionen (Kronobergs län) geografiskt
utspridda aktörer för samverkan kring mässans miljöer, med lärdomar som har
potential att bidra till utvecklingen av fler miljöer.

EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

Frågeställningen är generell
i sitt fokus på klimatneutralt
bostadsbyggande och kan
därför medföra affärsmöjligheter,
nätverkande och kunskapshöjande
för aktörer från hela regionen
men endast inom en begränsad
frågeställning och målgrupp.
Utvecklingen av nya stadsdelar
eller hela samhällen är inte
tillämpbert i stora delar av
Kronobergs kommuner.

Stationssamhällen finns i
samtliga kommuner och även
om utmaningarna kan skifta
något så finns det för alla ett
flertal strukturella, sociala,
organisatoriska och ekonomiska
kunskaper och vinster av att
engagera sig i mässan. Detta
gäller även för verksamma
(tjänstepersoner, politiker,
föreningar, näringsliv mm) på
platser som inte är del av mässan.

Bylivet går att utforska och
utveckla på många olika sätt, i
många olika skalor, i nybygge
och ombyggnation eller ingen
byggnation alls. Det innebär att
de platser som vill kan bidra till
mässan efter sina förutsättningar.
Gemensamma utmaningar och
lösningar kan identifieras över
kommungränser alternativt fördelas
för att undersökas på olika sätt
på olika platser för en bredare
gemensam kunskapsinsamling.

Bedömning:

Bedömning:

Bedömning:
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Utvärdering:
Möjliggörande

Kulturhus

Kulturhus
Byahuset

Kulturhus
Byahuset
Butik/Cafe

S TAT I O N

S TAT I O N

Byahuset
Butik/Cafe

Butik/Cafe

S TAT I O N

Möjliggörande: Mässan möjliggör insatser som inte kunnat genomföras inom
deltagande aktörers ordinarie verksamhet och/eller genom samverkan.

EKOBYN

STATIONSSAMHÄLLENA

BYLIVET

Mässan bygger på insatser som
redan är igång genom andra
initiativ. Finns ingen anledning att
bygga en mässa kring en aktivitet
som sker oavsett. Däremot kan en
ekoby givetvis ingå som en del i en
mässa med större fokus och mer
inkluderande vision, förutsatt att
ekobyn följer mässans uppsatta
kriterier.

Stationssamhällesutvecklingen
ingår i kommunernas
planeringsuppdrag och
underlättas genom regionens
plansamordningsuppdrag. En
gemensam satsning i mässans
skala, och med fokus på
boendeattraktivitet, hade inte
kunnat möjliggöras utan mässan.

Mässan blir ett forum för att
möjliggöra insatser som annars
inte kunnat genomföras inom
varje kommuns budgetramar.
Tillsammans med civilsamhälle och
lokalt näringsliv har kommuner och
region möjlighet att samlas, stärka
och sprida.

Bedömning:

Bedömning:

Bedömning:
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Utvärdering:
Samlad bedömning
Nationellt
relevant

Ekobyn

Lokalt
avgörande

Möjliggörande

Stations

Lokalt
avgörande

Möjliggörande

Regionövergripande

Regionövergripande

Social
hållbarhet

Social
hållbarhet

Samverkan
Samverkan

Byskalan

Byskalan
Boendeattraktivitet

Boendeattraktivitet

Nationellt
relevant

Ekobyn

Lokalt
avgörande

Möjliggörande

Nationellt
relevant

Nationellt
relevant
Lokalt
avgörande

Möjliggörande

Lokalt
avgörande

Möjliggörande

Stations
Regionövergripande

Social
hållbarhet

Samverkan

Byskalan

Regionövergripande

EKOBYN
Social
hållbarhet

Ekobyn får i denna utvärdering Bylivet
lägst poäng. Det betyder inte att
ekobyn är en ”dålig idé”, utan
att en nybyggd ekoby inte är
lämpligt tema för en bymässa:
den bidrar varken med lösningar
för attraktivitet och utveckling
av befintliga miljöer, bidrag till
regionens samlade attraktivitet,
eller lärdomar som kommuner med
andra ekonomiska förutsättningar
kan nyttja – och viktigast: den
kommer att anläggas oavsett
mässans genomförande.
Byskalan

Boendeattraktivitet

Nationellt
relevant

Lokalt
avgörande

Möjliggörande

Regionövergripande

Social
hållbarhet

Samverkan

Samverkan

Byskalan
Boendeattraktivitet

Lokalt
avgörande

Möjliggörande

STATIONSSAMHÄLLENA

Samverkan

Social
hållbarhet

Nationellt
relevant

Lokalt
avgörande

Regionövergripande

Bylivet

Byskalan

Regionövergripande

Boendeattraktivitet

Nationellt
relevant

Stations

Bylivet

Samverkan

Boendeattraktivitet

Möjliggörande

Social
hållbarhet

Byskalan

Boendeattraktivitet

Potential finns: en mässa med
tydlig vision kan fungera som
paraply även för ekobyn – förutsatt
att denna utvecklas med fokus på
de frågor mässan lyfter.

Regionövergripande

Social
hållbarhet

En bymässa med fokus på
Stationssamhällena bedöms som
mycket väl genomförbar, inte minst
med tanke på regionens pågående
samordning kring dessa miljöer
och Formas utlysning gällande
Gestaltad Livsmiljö. En mässa
med detta tema kan bli nationellt
angelägen och bidra med kunskap
och lösningar som är tillämpbara
på fler platser. Milljöerna bedöms
också kunna ge långsiktiga
effekter.
Samverkan

Byskalan

Boendeattraktivitet

Utmaning: här ligger utmaningen
främst i att lyfta blicken från det
invanda till de nya perspektiven,
och hitta lösningar som både
fungerar och inspirerar.
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BYLIVET
Med Bylivet i fokus blir mässan
unik i att det sociala och de
gemensamma värdena prioriteras
över det byggda. Mässan
blir angelägen för platser där
nybyggnation bedöms svårt, men
där attraktivitet och vardagsliv
behöver stärkas. Det ger stora
värden för delaktighet och
inkludering, då mässan utgår från
den positiva identitet och kultur som
finns. Alternativet bedöms ha stora
långsiktiga effekter på attraktivitet,
som med tid ger efterfrågan av nya
bostäder.
Utmaningar här handlar om
kommunikation: hur representeras
och presenteras lösningar i
mässformatet? Finansiering är
också en utmaning.

Foto: Mats Krook

SAMMANFATTANDE REKOMMENDATIONER OCH
KNÄCKFRÅGOR FÖR FORTSATT ARBETE

Foto: Esther Wilhemsson/Unsplash
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Förstudiens förslag
till beslut

Regionens roll – intention att ta det långsiktiga
ledarskapet och skarpt beslut att leda och finansiera
nästa steg behöver tas för att ge ramverk för
samverkan med andra aktörer och intressenter.
Ledstjärnor (övergripande inriktning och ramverk för
mässan) – behöver tas i sin helhet för att fungera som
ramverk för nästa steg.
Finansiering – Regionen finansierar
processledningen av arbetet med nästa steg.
Kommuner och andra aktörer/intressenter bidar med
egen tid.
Uppdrag för nästa steg – starta upp
mässorganisationens första regionala del, ta fram
kommunikations- och ”lobby”-plan och påbörja
ansökningsprocesser för nationellt och internationellt
stöd
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Rekommendationer
inför fortsatt arbete

För att kunna ta nästa steg i utvecklingen
av bymässan har ett antal knäckfrågor
identifierats under förstudiens gång. Det
handlar om frågor som inte har ingått i
fokusområdet för själva förstudien, men
som under studiens gång har pekats ut som
viktiga att hantera skyndsamt och noggrant
i ett nästa steg. Knäckfrågorna är sådana
beslut eller handlingar som krävs för att föra
arbetet framåt i den riktning och med det
angreppssätt som förstudien presenterar.

KLARGÖR MÄSSANS ÄGARSKAP.
REGION KRONOBERG DRIVER MÄSSARBETET OCH SAMORDNAR AKTÖRER.

PROCESSLEDARE MED HELHETSBLICK
OCH SAMORDNANDE ROLL
MÅSTE TILLSÄTTAS.
AGERA NU!
BESLUTS- OCH INFORMATIONSORDNING
FÖR ATT NYTTJA MOMENTUM.

Vägen fram till färdig mässa innehåller en
mängd olika ställningstaganden, beslut
och insatser. Många av dessa behöver
definieras inom ramen för kommande
arbete. Det som skiljer ut knäckfrågorna från
övriga frågeställningar är behovet av snabb
hantering.

ALTERNATIV TILL BYMÄSSA?
VAD HÄNDER UTAN STATLIGT STÖD
FÖR BOMÄSSA?
INVOLVERA KOMMUNERNA!
FÖR PLANERING OCH GENOMFÖRANDE
ÄR KOMMUNERNAS AKTIVA DELTAGANDE
AVGÖRANDE.
SAMLA INTRESSET OCH BÖRJA
BRETT – MEN HÅLL FORTFARANDE
I RAMARNA.
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KLARGÖR MÄSSANS ÄGARSKAP.
REGION KRONOBERG DRIVER MÄSSARBETET OCH
SAMORDNAR AKTÖRER.

I de samtal med kommuner, näringsliv och
organisationer vi haft under förstudiens gång
har vi mött ett mycket stort intresse och ett stort
engagemang för tanken om en nationellt relevant
bymässa i Kronoberg. Den ursprungliga idén uppkom
i nätverket BY2030, som är en plattform inom Smart
Housing Småland (SHS) där Arkitektbolaget är
projektledare. SHS fokuserar sitt innovations- och
tillväxtarbete kring byggnation i trä och glas.

kommunernas bord, men kommer öppna möjligheter
och motiv för många ytterligare aktörer att medverka i
olika roller.
Eftersom engagemanget just nu är så stort finns en
risk att flera parallella utvecklingsspår formas, där alla
agerar i bymässans namn. Det är därför avgörande
att ägarskapet definieras: Vem driver och samordnar
arbetet framöver? Det behöver inte vara ett slutgiltigt
beslut, men Region Kronoberg, SHS och andra
centrala aktörer måste enas om vem som samordnar
och vilken kommunikation som sker i mässans namn
i kommande skeden av det fortsatta arbetet. Särskilt
avgörande är detta fram till att genomförandebeslut
finns i regionstyrelsen. När mässorganisation formas
kan aktörerna i initiativtagande nätverk ha centrala
roller.

Förstudien visar ett behov av att flytta fokus från
de byggda miljöerna till att arbeta brett med frågor
om boendeattraktivitet och social hållbarhet. Då
kan mässan fungera som en motor för regional och
kommunal utveckling, samtidigt som den är nationellt
relevant. Det innebär att arbetet behöver drivas med
fokus på långsiktig strategisk samhällsplanering, vilket
endast regionen i nära samarbete med kommunerna
kan göra. Frågorna som hanteras, enligt förstudiens
förslag, hör primärt hemma på Regionens och
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PROCESSLEDARE MED HELHETSBLICK
OCH SAMORDNANDE ROLL
MÅSTE TILLSÄTTAS.

För att kunna driva arbetet med bymässan framåt krävs en
processledare med helhetsblick som samordnar och tar ett
helhetsgrepp om processen i aktuellt skede. Processledarens roll i
den framtida organisationen är osäker och kommer an på hur resten
av mässorganisationen kompetensförsörjs och struktureras. I det
aktuella skedet är dock behovet av en processledare stort. Mässan har
stor potential som samlande kraft, och måste därför ha en dedikerad
processledare vars bakgrund varken är i länets kommuner eller det
regionala näringslivet.
Processledaren bör tillsättas av Region Kronoberg, men senare ha ett
uppdrag främst för mässorganisationen. Förslagsvis utformas en roll för
en interimsprocessledare vars uppdrag är tidsbegränsat och fokuserat
på att hantera knäckfrågorna och hålla samman arbetet fram till beslut
har fattats kring en mer detaljerad och omfattande mässorganisation.
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AGERA NU!
BESLUTS- OCH INFORMATIONSORDNING
FÖR ATT NYTTJA MOMENTUM.

Nu finns ett tydligt momentum i diskussionerna om en möjlig
bymässa. Samtalen är igång inom länets organisationer, en statlig
bomässeutredning presenteras, osv. Nu gäller det att inte tappa fart!
Förstudien föreslår följande besluts- och informationsordning under de
kommande månaderna:
• Inriktningsbeslut i Regionstyrelsen. Styrelsen fattar ett principbeslut
om att gå vidare med ett undersökande arbete under 2020, och ger i
uppdrag till avdelningen för Regional Utveckling att fortsätta arbetet.
• Information och diskussion i Kommunalt forum; intrese för deltagande
och genomförande.
• Processledare tillsätts, och mässorganisationen formas.
• Genomförandebeslut i Regionstyrelsen.
Första principbeslutet bör tas redan direkt efter sommaren för att kunna
involvera kommunerna, och kunna förhålla sig till den statliga mässidén.
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ALTERNATIV TILL BYMÄSSA?
VAD HÄNDER UTAN STATLIGT STÖD
FÖR BOMÄSSA?

Förstudien har tagit avstamp i tanken på BY2030 som en statligt stödd
bomässa, men det är fullt tänkbart att utforska alternativ. Det finns en
given risk att den statliga bymässesatsningen inte harmonierar med det
upplägg, den inriktning och den konstallation som är tänkt för BY2030.
Skulle så vara fallet behövs beslut om och i så fall hur det är aktuellt att
arbeta vidare med frågorna och mässan i en eller annan form. Om den
nationella satsningen på bomässa 2030 i så fall ses som en för stark
konkurrent är det tänkbart att ändra den tänkta tidplanen för bymässan
och sprida den över tid, eller samla mässan under ett annat år än 2030.
Alternativ till en statligt finansierad mässa kan vara en egenfinansierad
eller mellanregional mässa som kan fungera som ett nationellt
landsbygdspolitisk debattinlägg; en bymässa enligt utredd modell men
med annan finansiering (t ex forskningsmedel och egna medel); eller
Bymässans frågeställningar som tema för samplanering i regionen.
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INVOLVERA KOMMUNERNA!
FÖR PLANERING OCH GENOMFÖRANDE ÄR
KOMMUNERNAS AKTIVA DELTAGANDE AVGÖRANDE.

Kommunernas aktiva deltagande är en knäckfråga för planering
och genomförande av mässan. För att svara relevant mot de stora
samhällsutmaningarna måste den långsiktiga planeringen och
utvecklingen av samhällen vara i fokus. Länets kommuner är de platser
som projekten ska ske på, och mässans inriktning måste därför vara
tydligt förankrad i kommunernas långsiktiga planering.
Diskussionerna hittills har involverat några av länets kommuner genom
SHS nätverk BY2030, men de flesta kommunerna har inte deltagit i de
samtal som förts. En avgörande knäckfråga är därför att innan vidare
genomförandebeslut tas bjuda in samtliga kommuner till öppna samtal.
Genom att börja brett och med låg tröskel för deltagande byggs både
förtroende för organisationen och ett större engagemang. Steg för steg
konkretiseras sedan mål och ambitionsnivå, och kommunerna kan ta
ställning till aktivt deltagande i mässan.
Ett första steg är information i Kommunalt forum där intresse och
medverkan kan förankras. Därefter fortsätter diskussioner parallellt på
tjänstepersonsnivå.
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SAMLA INTRESSET OCH BÖRJA
BRETT – MEN HÅLL
FORTFARANDE I RAMARNA.

För att samla och bevara ett brett engagemang är det klokt att avvakta
somliga beslut och låta fler bidra i meningsfulla samtal som kan påverka
inriktningen. Samtidigt är det viktigt att klargöra vilka de ramar är som
ligger fast efter förstudie och påföljande beslut, för att inte tappa stadga,
relevans och genomförbarhet.
Med ett inriktningsbeslut i Regionstyrelsen att arbeta efter de ledstjärnor
som förstudien föreslår, finns ramar att presentera på Kommunalt forum.
Därefter kan samtal påbörjas med kommuner och andra intressenter.
Ett förslag är att påbörja samverkansprocessen och det fortsatta
arbetet i nästa steg med ett startseminarium efter sommaren för Region
Kronoberg, länets kommuner och andra centrala aktörer. Seminariet
kan fungera som en gemensam plattform för fortsatta samtal genom en
presentation av fallstudien och de första inriktningsbesluten.
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