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ABSTRACT 
The aim of this essay has been to examine the preconditions for a joint 
master plan between Örnsköldsvik and Umeå Municipality. Preconditions 
have been investigated based on what is to be found in strategic documents 
for growth and development at local and regional level. A national 
perspective on inter-municipal comprehensive planning has also been 
included in this study. By highlighting three different levels, the regional 
and municipal interaction can be lifted into a national context which is 
important to get a better overall picture of the interactions and effects of 
inter-municipal cooperation. 

The study is conducted using a qualitative study consisting of a thematic 
document analysis based on what is to be found on the inter-municipal 
cooperation in municipal strategies for growth and regional development 
programs. A national perspective represented by Boverket and 
Tillväxtanalys has also been included. 

The results of this study show that the preconditions for inter-municipal 
comprehensive planning between Örnsköldsvik and Umeå based on 
strategies, goals and visions are present, but that no initiative for this has 
been taken in the current situation. Örnsköldsvik Municipality expresses in 
its growth strategy more evident than Umeå municipality to increase 
cooperation between the municipalities. Although an interest for 
cooperation can be seen from both municipalities, but the shape of this 
collaboration is unclear. Preconditions for a inter-municipal joint master 
plan is to be created by the municipalities themselves by identifying 
appropriate areas for cooperation that is beneficial to both parties. 
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REFERAT 
Syftet med denna studie har varit att undersöka förutsättningar för 
gemensam översiktplanering mellan Örnsköldsviks och Umeå kommun. 
Förutsättningar har undersökts utifrån vad som står att finna i 
strategidokument för tillväxt och utveckling på kommunal samt regional 
nivå. Ett nationellt perspektiv på mellankommunal översiktsplanering har 
även inkluderats i denna studie. Genom att belysa tre olika nivåer kan det 
regionala och kommunala samspelet lyftas in i ett nationellt sammanhang 
vilket är av betydelse för att få en bättre helhetsbild över samspel och 
effekter av mellankommunal samverkan. 

Studien genomförs genom en kvalitativ studie och en tematisk 
dokumentanalys med utgångspunkt vad som står att finna angående 
mellankommunala samarbeten i kommunala strategier för tillväxt och 
regional utvecklingsprogram. Ett nationellt perspektiv från Boverket och 
Tillväxtanalys har även inkluderats.  

Resultatet av denna studie visar att förutsättningar för mellankommunal 
översiktsplanering mellan Örnsköldsvik–Umeå utifrån strategier, mål och 
visioner finns, men att inget initiativ för detta är taget i dagsläget. 
Örnsköldsviks kommun uttrycker i sin tillväxtstrategi en tydligare strävan 
än Umeå kommun att öka samarbetet mellan kommunerna. Intresse för 
samverkan finns dock från båda kommunerna men formen för denna 
samverkan är oklar. Förutsättningar för mellankommunal 
översiktplanering skapas av kommunerna själva genom att identifiera 
lämpliga samarbetsområden som är till nytta för båda parter.  

  



iv 
 

Innehållsförteckning 

ABSTRACT ................................................................................................................................... ii 

REFERAT .................................................................................................................................... iii 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1. Problemformulering ............................................................................................ 2 

1.2. Syfte och frågeställningar .................................................................................. 2 

2. BAKGRUND .......................................................................................................................... 3 

2.1. Områdesbeskrivning ........................................................................................... 3 

2.1.1. Örnsköldsviks kommun .............................................................................. 3 

2.1.2. Umeå kommun ................................................................................................ 3 

2.2. Umeåregionen ........................................................................................................ 3 

2.3. Botniabanan ............................................................................................................ 4 

2.3.1. Botniaregionen ............................................................................................... 4 

2.4. Översiktsplan .......................................................................................................... 5 

2.4.1. Översiktsplanens strategiska roll ........................................................... 5 

2.4.2. Vad säger lagstiftningen? ........................................................................... 6 

2.5. Regionala utvecklingsprogram ....................................................................... 7 

2.6. Linköping-Norrköping gemensamma översiktsplan ............................. 7 

2.6.1. Översiktsplanens struktur och mellankommunal struktur ........ 8 

3. METOD ............................................................................................................................... 10 

3.1. Fallstudie ............................................................................................................... 10 

3.2. Tematisk analys .................................................................................................. 10 

3.3. Empiriinsamling ................................................................................................. 11 

3.4. Källkritik ................................................................................................................ 12 

3.5. Avgränsningar ..................................................................................................... 12 

3.6. Begreppsförklaring ........................................................................................... 13 

4. TEORI .................................................................................................................................. 14 

4.1. Teori om regioners utveckling ..................................................................... 14 

4.2. Städer som samarbetar ................................................................................... 14 

4.3. Globala städer ...................................................................................................... 15 

4.4. Nätverkssamhället ............................................................................................. 16 

5. DOKUMENTREDOGÖRELSE ...................................................................................... 18 



v 
 

5.1. Tillväxtstrategier Örnsköldsviks kommun ............................................. 18 

5.1.1. Realisera arbetsmarknadsregionen ................................................... 18 

5.1.2. Attraktion i en global värld .................................................................... 19 

5.1.3. Klimat, råvaror och energi ...................................................................... 19 

5.2. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi ..................................... 19 

5.2.1. Övergripande målbilder och fokusområden ................................... 19 

5.2.2. Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft ............................. 20 

5.2.3. Innovation som drivkraft ........................................................................ 21 

5.3. Tillväxtstrategier Umeå kommun ............................................................... 21 

5.3.1. Aalborgåtagandena .................................................................................... 22 

5.3.2. Infrastruktur ................................................................................................. 22 

5.4. Västerbottens regionala utvecklings- och tillväxtstrategi ................ 23 

5.4.1. Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning ..................... 24 

5.4.2. Tillgänglighet och infrastruktur ........................................................... 24 

5.5. Boverket ................................................................................................................. 25 

5.5.1. Mellankommunal samverkan och det regionala perspektivet 25 

5.5.2. Rumslig utvecklingsplanering i Sverige ............................................ 26 

5.5.3. Mellankommunala samarbeten ............................................................ 26 

5.5.4. Påverkar länsindelningarna det mellankommunala 
samarbetet? .................................................................................................................... 27 

5.6. Tillväxtanalys ....................................................................................................... 28 

5.6.1. Gemensam översiktsplanering ............................................................. 29 

5.6.2. Funktionella regioners samspel ........................................................... 30 

6. ANALYS/DISKUSSION ................................................................................................. 32 

6.1. Tillgänglighet och infrastruktur .................................................................. 32 

6.2. Arbetsmarknad ................................................................................................... 33 

6.3. Global konkurrens ............................................................................................. 34 

6.4. Regional och mellankommunal samverkan ............................................ 35 

6.5. Slutsatser ............................................................................................................... 37 

7. SAMMANFATTNING ..................................................................................................... 40 

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................ 42 

 



UMEÅ UNIVERSITET   
Institutionen för geografi och ekonomisk historia 
Examensarbete i kulturgeografi  
Våren 2013 
Handledare: Magnus Strömgren 
 

1 
 

1. INLEDNING 
Under de senaste 50 åren har världen genomgått en rad 
samhällsförändringar som förändrat förutsättningarna för den fysiska 
planeringen (Isard et.al. 1999, s.220). Dessa förändringar sätter avtryck i 
det svenska samhället vilket sätter press på kommuner att ständigt sträva 
efter att öka sin konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi (Docherty et.al. 
2004, s.447). Effekten av en allt mer globaliserad ekonomi är en förändrad 
spelplan för Sveriges kommuner vilket innebär stora utmaningar men också 
möjligheter. Boverket skriver i publikationen Framgångsfaktorer för 
översiktsplanering (Boverket 2009, s.15) att det i och med detta blir allt mer 
angeläget att använda översiktlig kommunal planering för att samverka 
över kommungränser. I en globaliserad ekonomi där kommuner blir allt 
mer beroende av varandra kan ett starkt mellankommunalt samarbete 
hjälpa att sätta kommunens intressen i ett större sammanhang och därmed 
öka dess attraktivitet och konkurrenskraft.  

Ett exempel på mellankommunala samarbeten är gemensam översiktlig 
planering. Det är inom svensk planering en relativt oprövad metod men 
finns representerad av bland annat Linköpings och Norrköpings 
gemensamma översiktsplan antagen 2010. Syftet med gemensamma 
översiktplaner kan variera utifrån de specifika mål som konstrueras mellan 
olika samarbetsparter. För Linköping och Norrköping är syftet med en 
gemensam översiktplan att en ökad samverkan mellan kommunerna ska 
leda till en ökad tillväxt och en hållbar utveckling, samt starten på ett 
långsiktigt arbete med att tillvarata de båda kommunernas 
utvecklingspotential på ett sätt som leder till nytta för dem båda.  

Gemensam mellankommunal översiktsplanering påverkar inte bara den 
kommunala utvecklingen utan är även kopplad till regional utveckling. 
Tillväxt och utveckling sker på flera olika nivåer i samspel och med ökad 
konkurrens anser allt fler instanser att metoder för att möta dessa 
utmaningar måste utvecklas. Strategier för detta är bland annat att finna 
vägar för att minska glappet mellan regionala utvecklingsprogram och den 
kommunala översiktsplaneringen.      
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1.1. Problemformulering 
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar vad gäller tillväxt och 
utveckling. Den globala konkurrensen blir allt mer påtaglig vilket gör det 
viktigt för kommuner att finna nya metoder för tillväxt och utveckling. 
Kommuner strävar efter att ständigt utvecklas, att attrahera arbetskraft och 
skapa arbetstillfällen, skapa tillgänglighet och socialt välstånd för dess 
medborgare. Dessa mål och visioner tar sig ofta uttryck genom strategiska 
dokument för tillväxt och utveckling. För att kunna förverkliga visioner och 
mål kan nya metoder för tillväxt och utveckling behöva eftersträvas. 
Mellankommunala översiktsplaner är just en metod för att tillsammans 
arbeta mot gemensamma mål vad gäller den bebyggda miljön och dess 
utveckling. Med rätt förutsättningar kan denna form av samarbete stärka 
kommunernas gemensamma intressen och skapa bättre förutsättningar för 
tillväxt. För Örnsköldsviks och Umeå kommun har infrastruktursatsningen 
Botniabanan förbättrat arbetskraftens pendlingsmöjligheter och på så vis 
knutit de båda kommunerna närmare varandra. Arbetet med att förverkliga 
en gemensam arbetsmarknadsregion kommunerna emellan är redan i full 
gång. Detta öppnar dörrar för nya former av samarbeten mellan 
kommunerna vilket ytterligare skulle kunna stärka kommunernas 
attraktions- och konkurrenskraft, såväl regionalt som nationellt och 
internationellt.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för en 
gemensam översiktsplan för Örnsköldsviks och Umeå kommun utifrån vad 
som står att finna i kommunala och regionala strategidokument för tillväxt 
och utveckling.  

De frågeställningar som denna uppsats ämnar besvara är:  

i. Arbetar de båda kommunerna idag mot ett sådant 
mellankommunalt samarbete och har de liknande mål angående 
detta?   

ii. Vilka synpunkter på mellankommunala samarbeten står att finna i 
de båda länens regionala utvecklings- och tillväxtprogram? 

iii. Av de målsättningar, visioner och strategier som anges i 
programmen på kommun- och länsnivå, hur påverkar de 
möjligheterna för en gemensam översiktplanering för 
kommunerna? 

iv. Vilka synpunkter har statliga myndigheter på mellankommunala 
samarbeten?   
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2. BAKGRUND 

2.1. Områdesbeskrivning 
De båda studerade kommunerna ligger längst den norrländska östkusten 
vid Bottenhavet. Demografiska skillnader och likheter går att finna i det 
båda kommunerna och geografiska och demografiska förutsättningar har 
hjälpt forma de kommuner vi ser idag. 

2.1.1. Örnsköldsviks kommun 
Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län. I kommunen bor cirka 
55 000 invånare (31 dec 2011) med cirka 30 000 av dessa i huvudorten 
Örnsköldsvik. Kommunens area omfattar 6 376 km2 och har en 
befolkningstäthet på 9 invånare per km2 (SCB 2012a). Örnsköldsvik har en 
tradition av högteknologisk tillverkningsindustri där företag som BAE 
Hägglunds, M-real och Hägglunds Drives är de största. I tätorten bedrivs 
forskning och utbildning på Umeå universitet campus Örnsköldsvik och 
Mittuniversitetet samt utbildning på yrkeshögskola (Örnsköldsvik kommun 
2012a).  

2.1.2. Umeå kommun 
Drygt 10 mil norr om Örnsköldsvik ligger Umeå som är huvudort i Umeå 
kommun. Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har enligt SCB:s 
statistik från december 2011 cirka 116 000 invånare varav cirka 80 000 i 
huvudorten. Kommunens area uppgår till 2 317 km2 och 
befolkningstätheten till 50 invånare per km2 (SCB 2012b). Med sina 
116 000 invånare är Umeå norra Sveriges mest befolkningsrika kommun. 
Detta mycket på grund av universitetets etablering 1965 då sedan dess 
kommunens invånarantal mer än fördubblats. Utöver Umeå universitet så 
finns här även Sveriges lantbruksuniversitet som tillsammans har cirka 
37 000 studenter. De båda universiteten bidrar till forskning och utveckling 
och anses vara en stark tillväxtmotor samt en näringslivsresurs (Umeå 
kommun 2010).  

2.2. Umeåregionen 
Umeåregionen är en mellankommunal samarbetsorganisation bildad 1993 
som syftar till att främja näringsliv och tillväxt samt goda livsvillkor och 
samhällsservice. Organisationen består av de sju medlemskommunerna 
Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och 
Örnsköldsvik (medlem februari 2013). Genom samverkan inom flera olika 
områden blir arbetet effektivare och mindre kostsamt. Inom 
regionsamarbetet har översiktsplanen används som ett verktyg för 
samverkan mot de gemensamma utvecklingsmålen (Umeåregionens 
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hemsida). Tilläggsplaner till samtliga kommuners översiktsplaner gällande 
lokalisering av vindkraft samt LIS-områden har gemensamt tagits fram som 
en del i Umeåregionens samarbete (Umeå kommun 2013a; Umeå kommun 
2013b). 

2.3. Botniabanan 
År 1999 tog bygget av ett av Sveriges största järnvägsprojekt fart. 12 år 
senare, i augusti 2010 invigdes den 19 mil långa järnvägsbanan som 
sträcker sig längs norrlandskusten mellan Nyland i söder till Umeå i norr 
och förbinder därmed ett pärlband av städer längs kustbandet med en 
modern höghastighetsbana för person- och godstrafik (Trafikverket 2013). 
I och med Botniabanan skapas bättre förutsättningar för arbetspendling, 
men också för fritidsresor med ökat shopping-, idrotts och kulturutbyte 
mellan regionens städer (Umeå kommun 2009, s.6). Längs Botniabanans 
sträckning finns ett antal stationsområden som fungerar som 
transportnoder i ett nätverk av matarleder till själva Botniabanan. Detta 
skapar tillgänglighet för omkringliggande orter som inte ligger längs med 
den huvudsakliga banans sträckning (Hansson 2003, s.24). 

2.3.1. Botniaregionen  
I och med Botniabanans färdigställande öppnas möjligheter för skapandet 
av en ny arbetsmarknadsregion. Tack vare matarleder till och från 
Botniabanan kan lokala arbetsmarknader knytas samman. Runt varje 
station skapas unika pendlingsområden där små och stora orter knyts 
samman rumsligt endast med hjälp av kommunikationsmatning (Hansson 
2003, s.24-25). För att konkretisera dessa förändringar i arbetsmarknadens 
struktur som Botniabanan medfört har Umeå och Örnsköldsviks kommuner 
skapat arbetsmarknadsregionen Botniaregionen. Inom Botniaregionen bor 
cirka 200 000 invånare och en markant ökning av arbetspendling inom 
regionen krävs för att önskade effekter synas (Portalen för Umeå – 
kommun, universitet och näringsliv, 2009). För att kunna säkerställa en 
hållbar utveckling för de båda kommunerna är det viktigt att kunna erbjuda 
en stabil och attraktiv arbetsmarknad. Både Umeå och Örnsköldsvik städer 
omfattar lokala arbetsmarknader för stadens invånare och 
omkringliggande mindre orter. Att i så stor grad som möjligt samordna 
dessa lokala arbetsmarknader skapar en ökad regional, nationell och global 
konkurrenskraft för båda kommunerna. Målet är att skapa en diversifierad 
arbetsmarknad som erbjuder goda förutsättningar för alla slags människor 
att bo och arbeta i regionen. En gemensam region med ett stort 
befolkningsunderlag skapar också bättre förutsättningar för tillväxt (Umeå 
kommun 2009, s.4-5, 7).   
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2.4. Översiktsplan 
Sedan plan- och bygglagen infördes i den svenska planeringen 1987 har 
översiktsplanering varit ett obligatoriskt moment för alla Sveriges 
kommuner (Nyström & Tonell 2012, s.215). Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande utan har en vägledande roll för hela kommunens mark- 
och vattenanvändning vilket gör att den fungerar som ett beslutsunderlag 
för hur den byggda miljön i kommunen ska utvecklas och bevaras 
(Boverket 2011a).  Planen ska ses som ett instrument för att visualisera och 
informera om kommunens framtida visioner och mål vad gäller bebyggd 
miljö (Boverket 2009 s.7). En översiktsplan ska redovisa många aspekter av 
den kommunala fysiska planeringen, bland annat hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer ska tillgodoses samt avvägningar mellan olika 
kommunala intressen (Boverket 2011a). Översiktsplanen ska antas av 
kommunfullmäktige och aktualitetsprövas en gång per mandatperiod 
(Boverket 2013a).  

Varje kommun har sina unika förutsättningar och översiktsplanen bör 
därför konstrueras därefter. Genom att koppla näringslivs- och 
utvecklingsfrågor till översiktsplaneringen kan kommunen verka för 
gemensamt arbete mot välstånd och social utveckling i kommunen. 
(Boverket 2009 s.5-7).  

I översiktsplanen ska det även framgå hur kommunens fysiska planering 
ska anpassas för att tillgodose och samverka med regionala och nationella 
mål. Vilka mål som redovisas avgörs av kommunens lokala förutsättningar 
men exempel på mål som ofta behandlas är: Regionala tillväxt- och 
utvecklingsprogram/utvecklingsstrategi (RTP och RUP/RUS), 
transportinfrastruktur inom länet, miljömål, regionala klimat- och 
energistrategier, avfallshantering, kollektivtrafik, jämställdhet och 
integration med mera. Det är också genom översiktsplanen som eventuella 
LIS-områden i kommunen ska utpekas. LIS-områden eller 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är områden som utpekas bidra till 
landsbygdutveckling utan att negativt påverka strand- och naturområdens 
värden för allmänheten (PBL kunskapsbanken 2013).  

2.4.1. Översiktsplanens strategiska roll 
Statens har länge betonat vikten av den kommunala översiktsplaneringen. 
För att kunna hantera den fysiska miljön och dess komplicerade struktur på 
ett hållbart sätt utpekas översiktsplanens strategiska funktion som ett 
viktigt verktyg (PLB kunskapsbanken 2011). Genom att i översiktplanen 
inte bara beskriva hur den bebyggda miljön ska utformas utan också hur 
den ska användas ska översiktsplanen fungera som ett 
vägledningsdokument för många samhällsstrukturella frågor på kommunal 
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nivå men även på regional och nationell nivå. Genom att arbeta fram en god 
och tydlig översiktsplan kan resursförbrukning i kommunen minimeras 
(Nyström & Tonell 2012, s.216-217).  

Att planera och samordna strukturella funktioner i samhället som 
arbetstillfällen, bostäder och kommunikation är avancerat och komplicerat. 
Denna strukturplanering är viktigast för kommuner där många gör anspråk 
på marken (främst storstadskommuner). I de kommuner där 
exploateringstrycket inte är högt kan den strukturella planeringens behov 
ifrågasättas. I dessa kommuner kan planeringen istället syfta till att planera 
inför framtida eventuellt ökad efterfrågan och för att tydligt uttrycka de 
kommunala målsättningarna med markanvändandet (Nyström & Tonell 
2012, s.217).  

2.4.2. Vad säger lagstiftningen?  
Översiktsplanering skall ske enligt plan- och bygglagens (PBL) tredje och 
fjärde kapitel. I plan- och bygglagens 3 kapitel förklaras översiktsplanens 
innehåll. Nedan följer några utdrag ur plan- och bygglagens 3 kapitel. 

”1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunen 

”2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

”3 § Översiktsplanen är inte bindande. 

4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av 
hur skyldigheten att enligt 2 kap ta hänsyn till allmänna intressen 
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer 
att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken anges särskilt. 

5 § Av översiktsplanen ska framgå 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras, 

3. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen, och 
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4. sådana områden för landsbygdutveckling i strandnära 
lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken. 

6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och 
konsekvenserna av den tydligt framgår. 

[…] 

9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller 
ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt 
med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala 
organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och 
transportinfrastrukturplanering”.  

(SFS 2010:900. Plan- och bygglag, 3 kap).  

2.5. Regionala utvecklingsprogram 
Regionala samarbeten i syfte att stärka en regions tillväxt kan ta sig i 
uttryck på flera olika sätt. Regionala utvecklingsprogram (RUP) eller 
regionala utvecklingsstrategier (RUS) som det även kallas är ett av 
länsstyrelsen framtaget program som syftar till att förklara länets 
gemensamma utvecklingsstrategier. RUP är starkt förankrat i 
samhällsplaneringen och är ett vägledande program för övriga regionala 
tillväxt- och utvecklingsprogram som till exempel strukturfondsprogram 
och regionala tillväxtprogram (RTP). RUP fungerar även som en länk mellan 
sektorer på flera olika nivåer så som statliga myndigheter, landsting, 
kommuner, näringsliv och organisationer. Genom detta program kan de 
insatser som görs i länet lättare samordnas så att det regionala 
utvecklingsarbetet sker mot gemensamma mål. Utifrån de regionala 
förutsättningar som råder ska mål och prioriteringar fastställas. I 
programmet ska även det gränsöverskridande arbetet beskrivas 
(Regeringen 2012).  

2.6. Linköping-Norrköping gemensamma översiktsplan 
Linköping och Norrköpings kommuner inledde 2010 ett samarbete med en 
gemensam översiktsplan. Samarbetet ingår som en del i ett utökat 
samarbete för att tillsammans med omkringliggande kommuner bilda 
Sveriges fjärde storstadsregion (Linköping kommun 2010a). Kommunerna 
gränsar till varandra och de båda huvudorterna ligger endast cirka 4 mils 
bilväg ifrån varandra. Samarbetet sker inom områden som kommunerna 
gemensamt utpekat som lämpliga och är bland annat kommunikation, 
bostäder och stadsstruktur (ibid.). Syftet med den gemensamma 
översiktsplanen är att tillsammans skapa bättre förutsättningar för 
företagsliv, skapa fler arbetstillfällen, ökad integration och 
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befolkningsunderlag vilket ska skapa bättre förutsättningar för 
samhällsservice och därmed stärka kommunernas attraktionskraft. 
Översiktsplanen ska användas som ett verktyg för arbete mot gemensamma 
mål i vilket en hållbar utveckling ska kunna säkerställas (Linköpings 
kommun 2010b, s.3).  

Översiktplanen utgår ifrån Östergötlands arbetsmarknadsregion och målet 
att effektivisera och geografiskt expandera denna. Genom en stor 
arbetsmarknadsregion kan mervärden skapas som förbättrar 
förutsättningar för näringsliv och invånare. Med bättre förutsättningar kan 
regionen göras attraktiv för bland annat nyetableringar och på så vis skapas 
ökad sysselsättning (Linköpings kommun 2010b, s.8).  

2.6.1. Översiktsplanens struktur och mellankommunal struktur 
Den gemensamma översiktsplanen har inte ersatt de ordinarie 
översiktsplanerna för Linköping och Norrköping utan är indelad i en första 
del (del 1) som består av den gemensamma översiktsplanen. Den andra 
delen (del 2) består av respektive kommuns separata översiktsplaner, 
”översiktsplan för staden Linköping” och ”ÖP 02”. Del tre är separata 
översiktsplaner/utvecklingsplaner för landsbygd. För att de olika delarna 
inte ska stå i konflikt till varandra så ska de gälla parallellt med varandra. 
Rullande planering är viktigt för att öka planens flexibilitet och aktualitet. 
Den plandel som i störst detalj belyser aktuell fråga ska fungera som 
vägledande beslutsunderlag (Linköpings kommun 2010b, s.6-7). 

Översiktsplanen har 6 huvudsakliga samarbetsområden som består av: 
långsiktigt hållbar ortsstruktur, effektiva transporter, upplevelsevärden, 
attraktiva livsmiljöer, gemensamma etableringsområden och natur- och 
kulturvärden (Linköpings kommun 2010b, s.4). Med långsiktig hållbar 
ortsstruktur syftar planen till förtätning i befintlig stadsmiljö, minskat 
bilberoende med förbättrad kollektivtrafik och ett varierat och attraktivt 
utbud av bostäder. Genom att identifiera orter där strategisk utveckling 
anses lämpligast kan med höjd planberedskap säkerställa hur utveckling av 
dessa platser bör ske. De båda huvudorterna Linköping och Norrköping 
anses dock viktigast för den kommunala tillväxten och fokus på 
kulturutveckling och förtätning kring resecentrum ska prioriteras då 
erbjudandet av god kommunikation anses som en avgörande faktor för 
kommunernas tillväxt. Sekundärt ska mindre orter i huvudorternas närhet 
utvecklas med hjälp av sammankopplat kollektivtrafiknät mellan tätorterna 
(Linköpings kommun 2010b, s.21-23).  

Tillgänglighet med fokus på transport- och boendeutveckling är två teman 
som genomsyrar översiktsplanen. Dessa två ska utvecklas i förhållande till 
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varandra på ett sådant sätt att de drar nytta av varandras egenskaper och 
på så vis skapar bättre underlag för både transport och bostäder. För att 
undvika konkurrenssituation mellan kommunerna ska de båda 
kommunernas gemensamma utveckling och intressen ligga till grund för 
beslut av lokalisering av regionalt betydelsefulla verksamheter som till 
exempel industri, regionala handelsplatser och vetenskapsrelaterade 
satsningar (Linköpings kommun 2010b, s.8-9). 
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3. METOD 
I denna del av uppsatsen kommer jag redogöra för val av metoder för 
empiriinsamling och analys, vilket data som ligger till grund för analysen 
och vilka effekter mitt metodval kan ha på resultatet.  

3.1. Fallstudie 
Fallstudier utmärks oftast med att fokusera sin forskning på ett enda fall. 
Metoden är i detta hänseende inte helt statisk utan två urvalsgrupper kan 
belysas så länge avgränsningar genomförs för att begränsa 
undersökningsområdet. Genom denna begränsning syftar metoden till att 
skaffa kunskap om det generella genom att undersöka det enskilda 
(Denscombe 2009, s.59-60). Detta gör att denna strategi passar bra på 
denna uppsats då förutsättningar för gemensam översiktsplanering är 
väldigt komplexa och kan därför lättare förklaras inom det utrymme som 
ges för denna uppsats.  Nackdelen med fallstudier är att det kan vara lätt att 
kritisera de generaliseringar som måste göras inom studien. Det kan även 
vara problematiskt att tydligt förklara fallets gränser (Bryman 1995, s.106-
107). I denna uppsats gäller detta valet av dokument som ska analyseras. Är 
de tillräckligt många, är alla relevanta och är de teman som analyseras för 
allmänna? Valet av teman som identifierats kan således vara problematiskt. 

3.2. Tematisk analys 
Tematisk analys är en flexibel analysmetod inom kvalitativ forskning som 
har många användningsområden. Metoden lämpar sig bra för att identifiera 
och analysera mönster i forskningsdata. Genom identifiering av teman kan 
datamaterial organiseras och beskrivas med hög detaljnivå (Braun & Clarke 
2006, s.77-80). I denna analys har en induktiv tematisk analysmetod 
används. Induktiv tematisk analys innebär att teman har fastställts utifrån 
vad som står att finna i de dokument som ingår i analysen, teman är alltså 
inte fastställda i förväg (Langemar 2008, s.127). Teman har fastställt utifrån 
vad som står att finna i valda dokument då detta lämpar sig bäst för att 
besvara denna uppsats frågeställningar. Detta då de frågeställningar och 
avgränsningar som ingår i denna analys bestämmer karaktären på de 
teman som kan användas. Specificerade frågeställningar gör att 
ämnesbredden på de teman som ingår i denna studie blir avgränsade och 
hjälper analysen att fokusera på vad uppsatsen ämnar undersöka (ibid.). I 
förväg bestämda teman hade riskerat att utelämna för denna uppsats viktig 
och relevant information och på så vis riskerat att lämna vissa 
frågeställningar obesvarade. Teman som identifierats är återkommande 
vad gäller gränsöverskridande samarbeten kopplade till antingen lokal eller 
regional tillväxt och utveckling. Teman som ingår i denna analys är 
tillgänglighet och infrastuktur, arbetsmarknad, global konkurrens och 
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regional och mellankommunal samverkan. Dessa teman redovisas, 
diskuteras och analyseras separat i kapitel 6. 

Tematisk analys handlar om att sortera och strukturera material. Typen av 
data kan variera mellan rent deskriptiva och konkreta till mer tolkande och 
abstrakta (Langemar 2008, s.129). I denna analys ingår teman av konkret 
och deskriptiv karaktär. Teman som identifierats, till exempel tillgänglighet 
och infrastruktur samt arbetsmarknad går in i varandra då det som 
redovisas under dessa två i stor grad strävar efter liknande och 
sammanhängande mål. Denna relation mellan teman är inom tematisk 
analys inget hinder så länge resultatet av analysen är av beskrivande 
karaktär och att det finns en tydlig relation och konsekvensbeskrivning av 
de båda temanas samband (ibid.).  

3.3. Empiriinsamling 
För att kunna identifiera förutsättningar för en gemensam översiktlig 
planering mellan Örnsköldsviks och Umeå kommun har ett antal strategiska 
dokument framtagna av de berörda kommunerna, länsstyrelser och 
myndigheter analyserats. Dessa dokument redogör för frågor gällande 
regional och kommunal utveckling, strategier, visioner och mål. Dessa 
dokument har analyserats med hjälp av en tematisk analysmetod.  

Dokument som analyserats och redovisas enligt följande ordning i kapitel 5: 

Örnsköldsviks kommun: 

• Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik 2012-2015 
(Örnsköldsviks kommun 2012b). 

• SWOT-analys – Hållbar tillväxt i Örnsköldsviks kommun (Linde et.al. 
2009) 

Västernorrlands län: 

• Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-
2020 (Länsstyrelsen Västernorrland 2011). 

Umeå Kommun: 

• Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Umeå. Umeås framtida 
tillväxtområde (Umeå kommun 2011). 

• Botniaregionen – Norrlands största arbetsmarknadsregion (Umeå 
kommun 2009).  
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Västerbottens län: 

• Västerbottens läns tillväxtprogram 2011. Genomförandeprogram för 
den regionala utvecklingsstrategin (Region Västerbotten B). 

• Regionalt utvecklingsprogram i Västerbottens län (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2007). 

• Regionalt utvecklingsprogram i Västerbottens län. Reviderad för att 
gälla 2011-2013 (Region Västerbotten 2011).  

• Västerbottens läns prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet 2014- 
(Region Västerbotten A). 

Nationella dokument: 

• Boverket – Rumslig utvecklingsplanering. Länken mellan regionalt 
tillväxtarbete och kommunal översiktsplanering (Boverket 2011b) 

• Boverket – Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram 
(Boverket 2005b). 

• Boverket – Framgångsfaktorer för översiktsplanering (Boverket 
2009). 

• Tillväxtanalys – Kommunal Översiktsplanering och regionala 
utvecklingsprogram (Tillväxtanalys 2013). 

Vid dokumentanalys har jag utifrån en systematisk arbetsmetod försökt 
urskilja teman. De teman som identifierats har sedan sorteras och 
kategoriseras för att skapa en tydlig bild över de båda kommunernas och 
länsstyrelsers strategier. Teman som uppkommer i samband med att 
gränsöverskridande samarbeten diskuteras eller argumenteras för är bland 
annat arbetsmarknadsregion och infrastruktur.   

3.4. Källkritik 
Det är viktigt att påpeka att de strategidokument som analyserats för denna 
uppsats är framtagna utifrån varje kommuns/länsstyrelses ambition att 
föra tillväxt- och utvecklingsarbetet framåt. Dokumenten avslöjar ingenting 
om hur väl kommunerna/länsstyrelserna följer de strategier som beskrivs 
eller vad som diskuteras internt bakom stängda dörrar. Det kan antas att 
varje kommun och länsstyrelse har ambitionen att framställa höga 
ambitioner för den lokala och regionala utvecklingen vilket kan riskera att 
de mål och strategier som framställs inte är helt realistiska.  

3.5. Avgränsningar 
Det finns många aspekter som har en betydande roll för förutsättningar om 
en gemensam översiktsplan för Örnsköldsvik och Umeå kommun vore 
lämplig. Förutsättningar som avgörs av olika förhållanden i komplexa 
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samhällssystem kräver noggranna och djupgående analyser för att förstå 
och kunna dra slutsatser från. På grund av denna komplexitet och det 
utrymme som lämnas för denna kandidatuppsats har jag valt att göra 
avgränsningar inom mitt forskningsområde. Jag har valt att fokusera på 
dokument som beskriver visioner, strategier och mål för regional och 
kommunalt utvecklingsarbete samt vad berörda svenska myndigheter har 
för synpunkter på detta för att sedan inom ramen för detta försöka besvara 
om förutsättningar för gemensam översiktlig planering finns mellan 
Örnsköldsvik–Umeå.  

3.6. Begreppsförklaring 
För att tydliggöra skillnader med begreppen vision, mål och strategi har jag 
valt att förklara innebörden av dessa ord inom ramen för denna uppsats; 

Vision – bild av framtida önskvärt tillstånd (Boverket 2005a, s.23) 
Mål – vad som ska uppnås (ibid.). 
Strategi – vad som ska göras för att uppnå målet (ibid.). 

Funktionell region: ”Ekonomiskt integrerat geografiskt område präglat av 
frekventa inomregionala närkontakter” (Handelskammaren 2008, s.5). 
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4. TEORI 
I detta avsnitt kommer ett antal teorier som för detta arbete bedöms 
relevanta. Kommunal översiktsplanering och mellankommunal samverkan 
är komplexa system som är unika utifrån lokala och regionala 
förutsättningar. Inom ramen för det kommunala översiktsplanarbetet finns 
också ett regionalt perspektiv som ska beaktas. Det är därför viktigt att 
försöka för denna uppsats att presentera några teorier som rör just dessa 
områden. I detta avsnitt kommer således teori om regioners utveckling, 
teori om städer som samarbetar, teori om globala städer samt nätverksteori 
att redogöras, detta för att stärka analysens teoretiska bakgrund och 
därmed också dess trovärdighet. 

4.1. Teori om regioners utveckling 
Regionalpolitiken introducerades i Sverige på 1960-talet med mål att 
hantera snabba samhällsstrukturella förändringar som skett under 1900-
talet. Dessa förändringar slog hårt mot glesbefolkade områden där primära 
näringar som skogs- och jordbruk varit av huvudsakliga näringarna. 
Regionalpolitikens huvudsakliga inriktning har sedan 60-talet förändrats 
och är på senare tid det huvudsakliga målet att försöka utjämna skillnader i 
arbetsmarknaden. Att skapa balans mellan utbud av arbetskraft och 
efterfrågan på arbetstillfällen minskar skillnader mellan gles- och 
tätbefolkade områden, något som på lång sikt skapar ett jämställt samhälle 
där valmöjligheten hos befolkningen är hög (Hansson 2003, s.32-33). Med 
samhällets ständiga förändring står nu också fler utmaningar för dörren. 
Globaliseringens krafter och den osäkerhet för framtiden den medför ställer 
nya krav på kommuner och regioner. Det är idag allt viktigare för 
kommuner och regioner att ständigt förnya sig för att kunna hantera 
snabba förändringar i arbetsmarknad, kapitalets mobilitet, tekniska 
innovationer med mera (Docherty et.al. 2004, s.447). Det är därför viktigt 
att förstå några av de krafter och teorier som rör just regional utveckling på 
flera olika nivåer.   

4.2. Städer som samarbetar  
Iain Docherty, Stuart Gulliver och Philip Drake undersöker i rapporten 
Exploring the Potential Benefits of City Collaboration eventuella fördelar 
med samarbeten mellan städer och finner att det med detta finns potential 
att stärka städers ekonomiska konkurrenskraft. Det handlar i grunden om 
att samarbete skapar större möjlighet att erbjuda större och mer flexibla 
arbetsmarknader, bättre utbildning och samhällsservice. Samarbeten kan 
dock inte ses som en universalmodell för att lösa de utvecklings- och 
tillväxtutmaningar som städer och regioner står inför. Författarna menar 
att samarbete mellan städer, utifrån lokala förutsättningar och inbördes 
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relation är en metod för att få ut det mesta av alla samarbetspartners 
tillgångar. Men för att ett samarbete ska skapa några fördelar krävs att det 
inte finns någon inbördes rivalitet utan att värdet av samarbetet sätts i 
första hand. Samarbeten är en komplex relation städer emellan och är en 
ständig inlärningsprocess som över tid skapar effektivare och bättre 
samarbeten. Det är just denna komplexitet som är utgör en avgörande 
utmaning då politisk styrning av städer begränsas av administrativa 
gränser. Det är därför viktigt att på ett innovativt sätt utveckla en strategisk 
modell för samarbetet för att kunna hantera dessa geografiska 
begränsningar (Docherty et.al. 2004, s.454-455).  

Stadens många sidor, dess komplexitet tar sig i uttryck på många olika sätt. 
Det är för att nämna några en plats för arbete, bostäder, kreativitet, 
innovation, kultur, kriminalitet och fattigdom. Det är viktigt att se stadens 
potential ur många skilda synvinklar och inte huvudsakligen som en plats 
för produktion och konsumtion. Författarna menar att stadens ekonomiska 
spelplan inte endast är en platt formlös yta utan dess många egenskaper 
och tillgångar är avgörande för formandet av den nationella 
konkurrenskraften (Docherty et.al., s.447).  

Det är idag inte ovanligt att städer profilerar sig som attraktiva platser med 
tydliga utvecklingsmål och strategier. Strategier och mål som ofta grundar 
sig i offentlig politik för att på ett effektivt sätt profilera sig som en stad med 
god förmåga i strategi och styre. Detta genom att strategiskt beskriva ett 
klimat av öppet och allmänt demokratiskt deltagande, god företagsklimat 
och flexibilitet. För att på ett bra sätt kunna lyckas med detta krävs tydliga 
och effektiva metoder i den politiska styrningen (Docherty et.al., s.448). 

4.3. Globala städer 
I boken The Global City: New York, London, Tokyo (Sassen 2001) beskriver 
sociologen Saskia Sassen hur en globaliserad världsbild har förändrat 
spelreglerna för ekonomisk utveckling och städer och regioners 
konkurrenssituation. Globala städer är en teori som beskriver platser i 
världen dit ekonomisk makt har centrerats och där den globala 
världsekonomins framtid konstrueras. I dessa städer har specialiserade 
serviceindustrier och finansfirmor förändrat den ekonomiska strukturen i 
staden (ibid., s.3-4). Vidare argumenterar Sassen för att kunna konkurrera i 
en globaliserad ekonomi krävs att städer blir ”spelare” på en marknad, 
såväl internationellt som nationellt och regionalt. New York, Tokyo och 
London kan ses som huvudspelare på en global marknad, likaså kan 
Stockholm ses som en huvudspelare på den svenska marknaden (Peterson 
2003, s.67). 
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En viktig del i Sassens teori är att hon menar service utgör en ny form av 
produktion på den globala marknaden. Kunskap att kunna koordinera 
ekonomiska system som specialiseras av olika firmor är av stor vikt för 
stadens framgång. Dessa firmor eller ekonomiska krafter koncentreras till 
städer på nationell, regional och lokal nivå vilket visar att ekonomisk 
drivkraft kan relateras rumsligt (Sassen 2001, s.126, 359). Den framtida 
arbetskraften är allt mer kunskapsinriktad istället för produktionsinriktad. 
Det är viktigt för städers konkurrenskraft i en global värld att kunna 
tillhandahålla kunskapsintensiv arbetskraft till firmor som arbetar 
gränsöverskridande. Marknader som till exempel telekommunikation, 
finans, multimedia, rådgivning och design karaktäriseras av 
kunskapsspecialiserade och gränsöverskridande nätverk.  
Gränsöverskridande serviceproduktion är således drivkraften i den 
framtida globala ekonomin (ibid., s.359-361).   

4.4. Nätverkssamhället 
Manuel Castells beskriver i boken Nätverkssamhällets framväxt den nya 
ekonomins framväxt baserad på informationalism, globalisering och 
nätverk. Denna struktur kallar han nätverkssamhälle där noder kopplar 
samman geografiska områden med flöden av handel, människor, 
information med mera (Castells 2001, s.520). Detta nya 
nätverksorienterade samhälle har skapat klusterbildningar där starka 
ekonomiska enheter samlas (Karlsson 2003, s.80). Produktivitet och 
konkurrenskraft skapas genom företags inom nätverkets förmåga att 
hantera kunskapsbaserad information. Denna konkurrens sker på flera 
olika nivåer och ständiga flöden inom och mellan nätverk skapar inte bara 
en regional karaktär på nätverken utan även globala flöden. Teknisk 
utveckling har lett till att flöden av information, kunskap, kapital och 
människor inom nätverket skapat ett komplext internt beroende inom 
nätverket. Detta leder till ett system där dessa flöden tas till vara på ett 
effektivt sätt och således skapar en positiv utveckling för hela nätverket 
(Castells 2001, s.99-100).  

Nätverket bygger på en stark dynamisk och öppen struktur som enkelt kan 
integrera nya noder till dess nätverk utan att äventyra dess funktion och 
stabilitet. Det reella avståndet mellan två noder i nätverket är kortare än 
mellan en nod och en punkt som ligger utanför nätverksstrukturen. 
Fördelar skapas genom god kommunikation inom nätverket där flöden av 
kapital, arbetskraft och information ökar nätverkets konkurrensförmåga 
(Castells 2001, s.520-521). Det går att sätta dessa nätverk i relation till 
många olika sammanhang, men för denna uppsats sätts det geografiska 
sammanhanget i fokus (regioner och territorier). Vidare beskriver Castells 
vikten av att bli en nod i det globala nätverkssamhället då det annars 



17 
 

riskerar sätta platsen i ett utanförskap med negativ ekonomisk utveckling 
och avbefolkning som följd.  
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5. DOKUMENTREDOGÖRELSE 
Dokumentredogörelsen avser att redogöra för de visioner, strategier och 
mål som framställs kopplade till mellankommunal- och regional samverkan.   

5.1. Tillväxtstrategier Örnsköldsviks kommun 
Örnsköldsvik har i sitt tillväxtarbete identifierat ett behov av att tydligare 
koppla tillväxt till ett rumsligt perspektiv.  Översiktplanering samordnas 
därmed med näringslivsarbetet för att ge arbetet en tydligare roll gentemot 
den övriga kommunplaneringen (Tillväxtanalys 2013, s.136).  

Kommunen har tagit fram tydliga utvecklingsstrategier för kommunens 
tillväxtarbete. Rapporten Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik 
2012-2015 bygger till stor del på den SWOT-analys1

• Realisera arbetsmarknadsregion mellan Örnsköldsvik och Umeå. 

 som tagits fram av 
Sweco. I rapporten har Örnsköldsvik identifierat fem huvudsakliga 
utmaningar som kommunen bör fokusera på för att kunna säkerställa en 
långsiktig hållbar tillväxt.  

• Attraktionskraft i en global värld 
• Klimat, råvaror och energi 
• Förnyelse och innovation 
• Det fortsatta utvecklingsarbetet 

5.1.1. Realisera arbetsmarknadsregionen 
Botniabanan är en avgörande del i att förutsättningarna för en 
arbetsmarknadsregion kan genomföras. För att realisera detta krävs dock 
aktivt arbete bland annat genom att försöka förändra attityder till pendling 
och människors geografiska identitet. Detta ska uppnås genom att förändra 
människors mentala geografi och sudda ut läns- och kommungränser för att 
istället skapa en regional tillhörighet (Örnsköldsviks kommun 2012b, s.2-
4). Lokalmedia från TV, radio och dagstidningar utpekas som ett område 
där samverkan mellan kommuner/regioner kan leda till att människor, 
oavsett i vilken kommun man är bosatt skapar sig en bild av en 
regiontillhörighet snarare än en lokal tillhörighet (Örnsköldsviks kommun 
2012b, s.3-4; Linde et.al. 2009, s.29). Huvudmålet med en gemensam 
arbetsmarknadsregion är att öka kommunens konkurrenssituation utifrån 
ett flertal aspekter; ökad storlek på arbetsmarknad och branschbredd, ökad 
möjlighet till företagsetableringar och ge invånarna större möjlighet att 
byta jobb för att nämna några (Örnsköldsviks kommun 2012b, s.2-4). 
                                                 
1 SWOT-analys (Strengths, weaknesses, opportunities and threats) är en analysmetod för att undersöka 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att på så vis skapa sig en bättre förståelse och kunskap att 
anpassa sig till sin omgivning. Denna analysmetod används ofta av företag som underlag för 
strategiutformning eller affärsutveckling (Entreprenörcentrum Västerbotten). 
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Mellan 2012-2014 pågår ett projektsamarbete mellan Örnsköldsviks och 
Umeå kommun med syfte att realisera en arbetsmarknadsregion. 

5.1.2. Attraktion i en global värld 
Utmaningen Attraktion i en global värld som Örnsköldsvik utpekar är starkt 
sammankopplad med de andra utmaningarna som utpekas. En 
arbetsmarknadsregion skapar en starkare lokal arbetsmarknad vilket 
skapar förutsättningar för att öka den kommunala konkurrenskraften. 
Kommunens vision inom detta område är att skapa ett klimat där nya 
företagsetableringar sker eftersom att utbudet av arbetskraft inom 
regionen är god. För att detta ska kunna ske måste det finnas tillgång till 
bostäder, utbildning, skola, vård och omsorg samt god samverkan mellan 
näringsliv och utbildningssystem. En utveckling av utbildningsutbud på 
campus Örnsköldsvik bör ske för att tydligare anpassa utbildningarna till 
vad arbetsmarknaden i Botniaregionen efterfrågar. Det är i detta arbete 
viktigt att hålla nära samarbete med Umeå som också tillhör 
Botniaregionen. Vidare föreslås strategi för att tillsammans med Umeå 
kommun offensivt arbeta med att marknadsföra arbetsmarknadsregionen 
för att aktivt synliggöra dess attraktivitet (Örnsköldsviks kommun 2012b, 
s.5-8).  

5.1.3. Klimat, råvaror och energi 
Arbetet mot utveckla klimat, råvaror och energi är beroende av lösningar 
inom miljöteknik. Ett konkret projekt som lyfts fram är Ecostry city, en 
vision om Örnsköldsvik som världens första ekologiskt hållbara 
industristad. För att kunna nå denna vision föreslås en strategi aktivt arbete 
för att engagera till kollektiv medverkan för både små och stora företag. Ett 
engagemang som ska växa och så småningom involvera alla kommunens 
aktörer och medborgare. Effekter av detta projekt blir en kommun där 
hållbarhet genomsyrar samhällets alla delar från energi, byggande och 
industri till infrastruktur, livsmiljö och människors vardag (Örnsköldsviks 
kommun 2012b, s.9-11).   

5.2. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
Länsstyrelsen i Västernorrland har utvecklat programmet Regional 
utvecklingsstrategi för Västernorrlands län (även kallat RUS) som beskriver 
länets framtida utveckling. Strategin gäller perioden 2011-2020 och 
förklarar övergripande den önskade utvecklingen i länet.  

5.2.1. Övergripande målbilder och fokusområden  
I programdokumentet har visionsformuleringen ”Ett stolt Västernorrland – 
med funktion och attraktivitet” fastställts tillsammans med ett antal 
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övergripande mål och strategier samt fokusområden som för att förverkliga 
målen. De övergripande mål och strategi som utpekas för länet är positiv 
befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga. 
Fokusområden för förverkligande av målen har fastställts till kompetens 
som drivkraft, innovationsförmåga som drivkraft, tillgänglighet och 
infrastriktur som drivkraft och människan som drivkraft (Länsstyrelsen 
Västernorrland 2011, s.4).  

I RUS fastställs målet positiv befolkningstillväxt att år 2020 ha 250 000 
invånare i länet. För att kunna uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda 
hög livskvalitet för länets medborgare, öka länets attraktivitet med god 
förutsättning för naturmiljö och god bebyggd miljö. Detta ska leda till en 
positiv utveckling där fler flyttar in, fler barn föds och färre dör i förtid. 
Invandringen utnämns som en möjlighet och god balans i ålders- och 
könsfördelning inom länet anses som viktigt. Vidare utpekas ökad 
tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga som viktiga mål för det 
framtida utvecklingsarbetet. Kraftfulla satsningar på snabb, anpassad och 
miljövänlig kommunikation skapar en välbalanserad region med goda 
förutsättningar för utveckling (Länsstyrelsen Västernorrland 2011, s.7).  

5.2.2. Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft 
För att skapa ett attraktivt län för såväl boende och besökare, investerare 
eller företag krävs god tillgänglighet och infrastruktur inom länet. 
Investeringar i systemintegrerande infrastukturlösningar krävs för att 
säkerställa en miljö där boende, arbeten, service och näringsliv utvecklas 
och tillhandahåller hög kvalitet. Inom ramen för detta lyfts ett utvecklat 
järnvägsnät fram. Bottniska korridoren, Mittbanan och Ådalsbanan är 
sträckor som bör utvecklas för att underlätta trafikströmmar inom och 
genom länet. En utveckling av detta skulle leda till bättre förutsättningar till 
en regionförstoring och gränsöverskridande samarbeten, något som RUS:en 
förespråkar. En ”funktionell och hållbar regionförstoring” (Länsstyrelsen 
Västernorrland 2011, s.15) mellan länets kommuner ses som en positiv 
målsättning. Även ett ökat regionalt och nationellt samt mellankommunalt 
samarbete inom och över länsgränsen ses som positivt då samarbeten 
gällande framtida regionstrukturella investeringar som till exempel järnväg, 
IT-infrastruktur och bostadsförsörjning ses som en framgångsmetod. Detta 
om det sker med god samsyn och gemensamma prioriteringar av alla 
inblandade aktörer. En god IT-infrastruktur framhålls som mycket viktigt 
för att kunna erbjuda möjlighet till hållbart företagande och ge möjlighet till 
landsbygdsutveckling (ibid., s.15).  

Vidare argumenteras att genom att stärka banden mellan länets kommuner 
samt en ökad samverkan över länsgränsen blir länet starkare och mer 
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förberedd på framtida utmaningar. En hållbar regionförstoring kan skapas 
genom förbättrad infrastruktur, tillgänglighet och transporter för gods- och 
persontrafik vilket överbryggar de stora geografiska avstånden inom länet. 
Med minskade avstånd skapas en rörlig arbetskraft och en mer dynamisk 
arbetsmarknad som i sin tur leder till en ökad nationell och global 
konkurrens- och attraktionskraft för hela regionen (Länsstyrelsen 
Västernorrland 2011, s.16).  

Länsstyrelsen Västernorrland fastställer även i RUS:en utvecklingsfördelar 
för hela Norrland i och med ökade samarbetsmetoder. Gemensamma 
satsningar på regional nivå för kollektivtrafik och kollektivtrafik kopplat till 
bebyggelseutveckling ger positiva utvecklingseffekter för geografiska 
områden även utanför länsgränsen. Dessa satsningar bör anpassas till de 
existerande infrastruktursatsningar som genomförts och till de som 
indikeras genomföras i framtiden. Vidare är det av stor vikt att i huvudsak 
utveckla bebyggelse längs kollektivtrafikstråken men på ett sådant sätt som 
inte förhindrar bebyggelseutveckling utanför dessa stråk. Det är tvärt om 
viktigt att inkludera bebyggelse utanför kollektivtrafikstråken. Genom att 
sammankoppla dessa med pendlingsstråken skapas strategiska livsmiljöer 
som ökar variationen inom regionen och således också dess 
attraktionskraft. Det är dock inte möjligt att inkludera alla länets orter i 
detta, det är därför av största vikt att satsningar görs på vägnät för att 
upprätthålla hög standard för person- och godstrafik för att möjliggöra 
arbetsmarknad och undvika stora variationer inom länet på grund av 
tillgänglighet. Ytterligare medel för att undvika denna variation är 
näringslivssatsningar i glesbygdsområden med fokus på areell- och 
besöksnäring (Länsstyrelsen Västernorrland 2011, s.16).   

5.2.3. Innovation som drivkraft  
RUS:en för Västernorrland utpekar ett flertal viktiga kontaktstråk för 
innovation och förnyelse, dels regionalt men även nationellt och 
internationellt. Ett kontaktstråk som utpekas är över länsgränsen mellan 
Örnsköldsvik och Umeå. Genom detta kontaktstråk kan ökad förnyelse 
uppnås genom samspel mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor. 
Umeå universitet är i detta fall en viktig aktör vilket bidrar till kreativitet 
och handlingskraft inom entreprenörskap och innovation. Starka 
stödsystem för att främja ett gott entreprenörsklimat är av vikt för att 
kunna omvandla forskning och innovation till nya företag och 
arbetstillfällen (Länsstyrelsen Västernorrland 2011, s.33).  

5.3. Tillväxtstrategier Umeå kommun 
Umeå kommun antog 2008 ett tillväxtmål att år 2050 vara 200 000 
invånare i kommunen. Anledningen till detta tillväxtmål eller vision som det 
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också kallas är att öka Umeå kommuns konkurrenskraft i en miljö där 
kommuner och regioner allt mer konkurrerar om samhällets 
tillväxtsresurser. Kommunen ser att städer som har invånarantal över 
100 000 invånare kan erbjuda en större mångfald och mer attraktiv 
samhällservice vilket gör det lättare att attrahera resurser för tillväxt. Med 
ett gott befolkningsunderlag ökar investeringsviljan i staden, fler 
arbetstillfällen skapas och inflyttning sker. Större städer har även en mer 
diversifierad näringslivssammansättning med större andel privata och 
kunskapsintensiva näringar som till exempel forskning och utveckling. Det 
skapas även större underlag för kulturutbud vilket stärker städers 
attraktionskraft. Om dessa strukturomvandlingar sker kan det skapas en 
positiv tillväxtspiral inte bara i kommunen utan också i regionen (Umeå 
kommun 2011, s.14-15). 

5.3.1. Aalborgåtagandena 
Umeå kommun har i sitt tillväxtarbete Aalborgåtagandena som 
utgångspunkt. Med dessa åtaganden förbinder sig kommunen att bland 
annat ge planering och stadsbyggnad en strategisk roll i syfte att skapa en 
hållbar utveckling inom områden som miljö och hälsa, samt ekonomi, kultur 
och sociala frågor. En viktig del i detta arbete utifrån kommunens 
nuvarande förutsättningar är att hindra ytterligare stadsutbredning i Umeå, 
arbete för funktionsblandad stadsstruktur samt att bevara det urbana 
kulturarvet. Inom ramen för Aalborgåtagandena har kommunen skapat sex 
huvudsakliga strategier för tillväxt. Som ovan nämnt förtätning av Umeå. 
”Mer stad” (Umeå kommun 2011, s.12) som syftar till att genom 
kompletteringsåtgärder inom befintligstadsstruktur skapa starkare 
investeringsvilja. Fem-kilometersstaden som främjar tillgänglighet, hållbara 
transporter och gång- och cykeltrafik. Tillväxt i områden nära 
kollektivtrafikstråk för att erbjuda kollektivtrafik för så stor del av 
befolkningen som möjligt. Utveckling av det offentliga rummet genom att 
främja grönområden, trygghet, attraktivitet och året runt perspektiv (ibid., 
s.12-13). 

5.3.2. Infrastruktur 
Botniabanan har till viss del förändrat hur människor reser till och från och 
inom kommunen. Tidsvinster i persontransport och järnvägens regionala 
sträckning skapar en ny arbetsmarknad. Bättre tillgång till service, arbete, 
kultur och fritid men även industrins förbättrade tillgång till transporter 
skapar förutsättningar för tillväxt. Botniabanan tillsammans med tvärbanan 
förstärker Umeå i rollen som ett regionalt transportnav, något som också 
skapar utmaningar för att hantera detta. Det är viktigt att ta tillvara på det 
ökade transportflödet som Botniabanan innebär. Åtgärder som till exempel 
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kan handla om att effektivisera möjligheter till att flytta gods från järnväg 
till väg eller tvärtom. Även Umeå hamn identifieras som en viktig strategisk 
logistiknod. Färjeförbindelsen med Vasa öppnar dörren till den östliga 
kontinenten. En vision om denna förbindelse är att om möjligt i framtiden 
skapa en fast förbindelse med Vasa. En sådan bro skulle radikalt förändra 
förutsättningarna för hela norra Sverige. Slutligen så ser kommunen 
positivt på en utveckling av Norrbotniabanan vilket ytterligare skulle 
förbättra transportmöjligheterna till och från kommunen samt utvidga 
arbetsmarknaden norrut (ibid., s.43, 56-58).  

Kommunen arbetar även aktivt med att förverkliga en 
arbetsmarknadsregion med Örnsköldsvik, regionen har fått namnet 
Botniaregionen och målet är att åstadkomma en robust arbetsmarknad som 
ska ligga till grund för positiv utveckling för hela regionen. Det har 
identifierats en bred variation i branschfördelning där Örnsköldsvik har 
starka skogs- och tillverkningsindustri medan Umeå är starka inom 
forskning och utveckling, utbildning och vård. Denna variation bör ses som 
en tillgång för hela arbetsmarknadsregionen då denna mix skapar stark 
konkurrenskraft för regionen. Vidare bör samarbete mellan universitet och 
näringsliv ytterligare utvecklas (Umeå kommun 2009, s.15).   

5.4. Västerbottens regionala utvecklings- och tillväxtstrategi 
Länsstyrelsen i Västerbotten redogör i Regionalt utvecklingsprogram för 
Västerbotten visioner och strategier för det regionala utvecklingsarbetet. De 
visioner och strategiska inriktningar som fastställts är; ”Främjande av 
natur, kultur, hälsa, attraktiv bebyggelsemiljö och goda livsvillkor”, 
”utveckling av näringsliv och företagande”, ”kompetensutveckling och 
arbetskraftsförsörjning”, ”tillgänglighet och infrastruktur” samt 
”internationellt samarbete och omvärldskontakter” (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2007, s.5). Till den regionala utvecklingsstrategin kopplas ett 
regionalt tillväxtprogram (RTP) där strategier mer detaljerat redovisas för 
hur utvecklingsarbetet i regionen ska genomföras.  En reviderad upplaga av 
det regionala utvecklingsprogrammet för åren 2011-2013 också tagits fram 
av Region Västerbotten2

                                                 
2 Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som bildades 1 januari 2008 och ansvarar för 
det regionala utvecklingsarbetet i länet. I organet ingår alla Västerbottens kommuner samt länsstyrelsen 
Västerbotten (Region Västerbotten C).  

 där prioriteringar för utvecklingsarbetet har 
utpekats inom sex huvudsakliga områden; ”kompetensutveckling och 
arbetskraftsförsörjning”, ”infrastruktur och tillgänglighet”, ”internationellt 
samarbete och omvärldskontakter”, ”utveckling av kulturlivet”, ”ökad 
nettoinflyttning” och ”utveckling av näringsliv och företagande” (Region 
Västerbotten 2010, s.4). Utöver dessa tre dokument har Region 
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Västerbotten tagit fram dokumentet Västerbottens läns prioriteringar i det 
regionala tillväxtarbetet 2014- som är en vidare fördjupning av tidigare 
nämnda utvecklingsprogram samt det reviderade utvecklingsprogrammet 
2011-2013 (Region Västerbotten B). Dessa reviderade upplagor och tillägg 
ändrar inte målen i det ordinarie regionala utvecklingsprogrammet utan 
ska snarare ses som en utveckling/fördjupning (Region Västerbotten 2010, 
s.14).  

5.4.1. Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning 
Region Västerbotten efterfrågar i den reviderade upplagan ett offensivt 
arbete inom Västerbotten för att attrahera globala aktörer till länet. Detta 
tillsammans med arbete på lokal och regional skapar en attraktiv region för 
både boende och näringsliv. En viktig del i detta arbete är att säkerställa 
hög utbildningsnivå till alla lokala arbetsmarknader inom länet och att 
möjliggöra samarbeten inom forskning och innovation mellan 
utbildningssektor och näringsliv. Vidare beskrivs vikten av att kunna 
erbjuda en diversifierad arbetsmarknad till länets invånare. För att kunna 
erbjuda detta krävs en stor arbetsmarknadsregion sammankopplad med 
goda kollektivtrafikförbindelser för att möjliggöra pendling. På samma sätt 
som det för arbetskraften ska vara lätt och smidigt att ta sig till sin 
arbetsplats kan arbetskraftsutbudet för arbetsgivare stärkas med goda 
transportförbindelser. Det är i detta arbete viktigt att titta över länsgränser 
för att sammankoppla lokala arbetsmarknader till större 
arbetsmarknadsregioner (Region Västerbotten 2010, s.9-10). Att inte låta 
administrativa gränser sätta stopp för diverse samarbeten i 
utvecklingsarbetet är någonting som även fastställs i Västerbottens 
regionala utvecklingsprogram.  Strategier för detta är att fastställa 
prioriteringar inom en rad områden, bland annat genom att utveckla den 
fysiska samhällsplaneringen med funktionella och gränslösa 
samarbetsformer som inte begränsas av kommun- eller länsgränser 
(Länsstyrelsen Västerbotten 2007, s.5).  

I det regionala utvecklingsprogrammet förespråkas även ett ökat 
tvärsektoriellt samarbete mellan samhällets olika aktörer för att på ett 
bättre sätt ta tillvara på naturresurser och forskningsrelaterad kunskap. 
Detta är en mycket stor och komplex utmaning som kräver ökat samspel 
mellan aktörer på flera olika nivåer. Utvecklingsarbetet i regionen bör 
därför ske på ett sätt som främjar lämpliga samarbetsformer på olika nivåer 
såväl lokalt som internationellt (Länsstyrelsen Västerbotten 2007, s.16).  

5.4.2. Tillgänglighet och infrastruktur 
Arbetet med att öka tillgänglighet och förbättra infrastruktur handlar till 
stor del om att förbättra arbets- och bostadsmarknaden för att stärka 
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regionens konkurrenskraft. Men det handlar även om att skapa 
tillgänglighet till utbildning, samhällsservice och kultur och 
fritidsaktiviteter. Infrastruktur inom transport är av stor vikt för att 
säkerställa näringslivets arbetskraftsförsörjning och för att förbinda 
regionen med övriga landet samt Europa och bortom. God kommunikation 
inom såväl transport som informationsteknik skapar förutsättningar för 
god tillgänglighet inom och utom regionen. Målet är att skapa hållbara 
transportlösningar och detta ska lösas genom ökad samplanering mellan 
olika transportutövare och transportslag. God tillgång till hållbara 
transporter ökar inte bara arbetsmarknadens förutsättningar utan skapar 
även större underlag för turismnäring (Region Västerbotten 2010, s.10-11). 

5.5. Boverket 
Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om byggd 
miljö och hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, 
byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering 
(Boverket 2013b).  

Boverket har i rapporten Rumslig utvecklingsplanering med hjälp av 
intervjuer av kommunala översiktsplanerare och företrädare för regionala 
tillväxtfrågor. Rapporten sammanställer bland annat effekter och attityder 
på den regionala planeringen i Sverige, kopplingar mellan 
översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram samt 
mellankommunala samarbeten och dess konsekvenser (Boverket 2011b, 
s.3).   

5.5.1. Mellankommunal samverkan och det regionala perspektivet 
Att bejaka synen på gemensam översiktlig planering mellan kommuner på 
nationell nivå är viktigt. Genom att samarbete kan kommuners regionala, 
nationella och internationella konkurrenskraft stärkas. Samverkan är en 
bra metod för att möta en allt hårdare nationell och internationell 
konkurrens samt att effektivisera resursanvändning. Då effekter av 
kommunal översiktsplanering inte är bundet till administrativa gränser så 
kan samverkan vara en metod att undvika oönskade konsekvenser i både 
ett regionalt och mellankommunalt perspektiv. Genom att lyfta fram dessa 
effekter i de kommunala översiktplanerna så kan rumsliga samband 
synliggöras och därmed också lättare hanteras. (Boverket 2009, s.15).  

Boverket ser alltså ett behov av ökat mellankommunal samverkan i den 
fysiska planeringen. Trenden går mot att kommuner blir allt mer beroende 
av varandra och samverkan är därför nödvändigt, inte minst för att kunna 
uppnå regional tillväxt. På grund av att det är en regional angelägenhet så 
ser boverket att det yttersta ansvaret för att arbeta mot denna utveckling 
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ligger på länsstyrelserna. Arbetet bör riktas mot strategisk planering med 
god växelverkan och samverkan mellan flera olika nivåer och sektorer samt 
att det europeiska perspektivet involveras (Boverket 2005b, s.28).   

5.5.2. Rumslig utvecklingsplanering i Sverige  
Hur det regionala utvecklingsarbetet är uppbyggt och hur väl det kopplar 
till kommunala översiktsplaner skiljer sig väldigt mycket åt i landet. 
Regionförbundet i Värmlands län utgår i sitt regionala utvecklingsarbete 
från en omvärldsanalys. Regionförbundet har identifierat ett behov av ökad 
samverkan inom länet oavsett administrativa gränser. Genom en kollektiv 
syn på regionen kan de regionfunktionella behoven prioriteras istället för 
de kommunala vilket i längden skapar de bästa förutsättningarna för 
regional och kommunal utveckling. Västerbottens har utvecklat sitt 
regionala utvecklingsprogram som ett verktyg för att visa hur investeringar 
och prioriteringar inom regionen bör ske. Programmet utgör också en bas 
för mellanregionala samtal både nationellt och internationellt (Boverket 
2011b, s.25). 

Samverkan mellan län, regioner och förbund sker idag i relativt liten 
utsträckning. De samarbeten som sker är sällan konkretiserade i planer och 
styrdokument inom de regionala utvecklingsprogrammen. Samarbeten 
inom infrastrukturfrågor är emellertid inte ovanliga. Välutvecklade 
samarbeten inom till exempel infrastrukturfrågor kan skapa så kallade 
”spillovereffekter” vilket innebär att samarbete inom ett specifikt område 
även öppnar dörrar för samarbeten i andra frågor. Med fler och större 
samarbetsområden som har rumsliga perspektiv kan även ett större 
intresse för planeringsfrågor väckas (Boverket 2011b, s.31-32).  

5.5.3. Mellankommunala samarbeten 
Mellankommunala samarbeten vad gäller översiktsplanering kan både 
provocera och motivera. I fallet Norrköping-Linköping gemensamma 
översiktsplan har en oro för att bli åsidosatta uttryckts av mindre 
omkringliggande kommuner. Denna oro har skapat en motivation att 
tydligare arbete med att synliggöra det kommunala intresset på en regional 
nivå. Resultatet av detta har blivit plattform för samarbete i frågor gällande 
översiktsplanering för Östergötlands västra delar. Motala kommuns 
synpunkter i denna aspekt exemplifieras. Kommunen som är en gammal 
industristad upplever stora utmaningar då omvärldsberoendet har ökat. 
För att hantera denna problematik arbetar kommunen aktivt med att 
utveckla regionala samverkansstrategier. I detta arbete har kommunen 
identifierat vikten av att ha rumsliga perspektiv i det regionala och 
mellanregionala arbetet. Det handlar bland annat om att på en karta 
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identifiera viktiga kommunikationsstråk men även att tydligt utpeka andra 
områden som är intressanta för hela regionen (Boverket 2011b, s.41).  

Boverket sammanställer hur det mellankommunala samarbetet vanligast 
tar sig i uttryck; enligt krav på samråd i översiktsplanprocessen med 
angränsande kommuner enligt plan- och bygglagen samt samarbete inom 
specifika frågor. En viktig anledning till att mellankommunala samarbetet 
gällande översiktsplanering inte är större är den tid- och resursbrist som 
många kommuner upplever i processen. Det är däremot vanligare att 
kommuner kommer överens om gemensamma riktlinjer för specifika 
samarbetsfrågor som kan förankras i till exempel en fördjupad 
översiktsplan eller andra former av tillägg. Men det finns som tidigare 
nämnts exempel på gemensamma översiktsplaner mellan kommuner. Med 
dessa kan städers inbördes beroenden tydliggöras och också påverka andra 
kommuner att ta ett tydligare regionalt perspektiv i sin översiktsplanering. 
Boverket beskriver att kommuner anser att behovet att samarbeta över 
kommungränser har ökat och att antalet samarbeten i och med det också 
ökar. Den generella synen på mellankommunala samarbeten ses som en 
metod att effektivisera planeringsarbetet genom att dela på kostnader och 
arbetsinsatser. Ett kommunspecifikt exempel som tas upp är Motalas 
förändrade roll i region Östergötland. Genom att de blivit allt mer beroende 
av andra arbetsmarknader har det föranlett en utvecklad förmåga ”att 
formulera sina intressen i det regionala spelet” (Boverket 2011b, s.46). Med 
mellankommunala samarbeten kan kommuner även finna nya och 
effektivare sätt att stå i förbindelse med varandra (ibid., s.45-47).  

5.5.4. Påverkar länsindelningarna det mellankommunala samarbetet? 
Länsindelningar verkar ha liten betydelse för huruvida mellankommunala 
samarbeten är användbara. Generellt har funktionella regionsamarbeten 
större inverkan på det kommunala planeringsarbetet än länsindelningen. 
Men om kommuner som samarbetar är lokaliserade i olika län så kan detta 
försvåra arbetet att finna en lämplig gemensam plattform för samarbetet. 
Detta utgör inte ett hinder för samarbete utan medför endast att vägen fram 
till samarbete blir längre och mer komplicerad. Tranås kommun är ett bra 
exempel på detta då kommunen på grund av god kommunikation norrut 
och gemensamma intressen med kommuner i Östergötlands län kring ett 
naturområde sker gränsöverskridande samarbete trots att Tranås kommun 
administrativt tillhör Jönköpings län (Boverket 2011b, s.47-48).  

Behovet av gränsöverskridande samarbete ökar då funktionella regioner 
inte alltid följer länsgränser. Denna regionförstoring innebär att behovet av 
samarbeten över länsgränser ökar. Regionförstoringar innebär också att 
människors rörelsemönster utvidgas, människor kan arbeta i ett län och 
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vara bosatt i ett annat. Detta skapar också större behov av förståelse för de 
regionala samspelen vilket med mellankommunala och regionala 
samarbeten lättare kan åstadkomma (Boverket 2011b, s.51).    

5.6. Tillväxtanalys 
Tillväxtanalys är en statlig myndighet som av regeringen utsatt uppdrag 
analyserar svensk tillväxtpolitik. I uppdraget ingår att analysera och 
eventuellhet ompröva och ge förslag på effektivisering på frågor inom 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft 
(Tillväxtanalys A). Inom regionalpolitik syftar myndighetens arbete till att 
analysera hur den ska utformas för att hela Sveriges tillväxtpotential kan 
tillvaratas. För att kunna göra detta krävs analys på flera olika nivåer, bland 
annat kommuners roll i det regionala tillväxtarbetet, den kommunala 
översiktsplaneringen samt kommunal och regional samverkan 
(Tillväxtanalys B).    

Tillväxtanalys belyser i rapporten Kommunal översiktsplanering och 
regionala utvecklingsprogram möjligheter och utmaningar med fysisk 
planering som ett verktyg i det lokala och regionala tillväxtarbetet. 
Tillväxtanalys menar att samhällsutvecklingens utmaningar visar på ett 
behov att allt mer planera utifrån funktionella regioner (Tillväxtanalys 
2013, s.3). Funktionella regioner bygger på starka inomregionala 
kopplingar (Handelskammaren 2008, s.5) och för att få en 
samhällsplanering som stimulerar detta så önskar tillväxtanalys ”stärka 
samordning mellan lokala och regionala tillväxtfrågor och fysisk planering, 
samt stärka kopplingarna mellan kommunal och regional nivå” 
(Tillväxtanalys 2013, s.3). Mellankommunala samarbeten är just ett 
exempel på sådant som tillväxtanalys förespråkar. Plan- och bygglagen 
reglerar inte i detalj vilka frågor som finns inom ramen för 
mellankommunala samarbeten utan lämnar ett tolkningsutrymme för varje 
enskild kommun att utifrån individuella förutsättningar själva göra dessa 
bedömningar (Boverket 2012, s.7). Trenden går mot att dessa samarbeten 
kommer att öka i antal. Bland annat har regeringen i budgetproposition 
2012/13:1 identifierat att intresset för ökad samverkan i planeringsfrågor 
finns på både regional och kommunal nivå. Regeringen ser starka 
kopplingar mellan fysisk planering och ekonomiskt tillväxtarbete då 
exempel i Europa visar på detta (Tillväxtanalys 2013, s.29-30). 

Rapporten menar att ur ett regionalt tillväxtperspektiv så har intresset för 
fysiska planeringsfrågor ökat. Då regional utveckling innefattar väldigt 
många aspekter och på många olika nivåer tyder detta på att fysisk 
planering har stor betydelse för den funktionella regionens tillväxt. Det är 
därför av intresse att utveckla nya metoder för hur planering kan tillämpas 
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inom ramen för det lokala och regionala utvecklingsarbetet. Tillväxtanalys 
påpekar också i rapporten att det är önskvärt att företrädare för det 
regionala och kommunala finner nya kanaler att mötas för att på så sätt 
effektivisera och tydliggöra regionala och kommunala intressen och 
strategier. Det handlar om att finna metoder för att minska avståndet 
mellan de olika planeringsnivåerna i samhället för att få en större 
helhetsstruktur i samhällsplaneringen. Avstånden mellan regionala tillväxt- 
och arbetsmarknadsfrågor till kommunala stadsbyggnads- och 
bostadsförsörjningsfrågor bör därför minska. En förändring som på senare 
år gjorts för att minska dessa nivåklyftor är att öka stadens regionala 
betydelse i tillväxtfrågor. Målet med detta är att sätta en tydligare rumslig 
prägel på tillväxt- och utvecklingsfrågor. Med en tydlig rumslig koppling 
kan även förståelsen för dessa frågor öka (Tillväxtanalys 2013, s.32-33).  

Vidare menar rapporten att det är känt att storstadsområden har lättare att 
möta de nya utmaningar och konkurrens som den globaliserade ekonomin 
medför. Det handlar bland annat om att det finns bättre underlag för 
servicemarknaden och lågavlönade servicejobb inom specialiserade 
arbetsområden som till exempel kemtvätt, blomvattning etc. Mindre 
glesbefolkade kommuner och regioner möter större utmaningar att hantera 
den ökade specialiseringen i arbetskraften i den nationella och globala 
konkurrensen. För att möta denna förändring krävs enligt rapporten två 
saker; orters möjlighet till att växa och orters möjlighet att integreras i den 
lokala arbetsmarknaden. Dynamiska och diversifierade arbetsmarknader 
med sammankopplade med god transportinfrastruktur är av stor vikt för 
att främja arbetskraftens rörlighet. Med denna process kommer 
regionförstoring och urban koncentration att ske. Denna process går hand i 
hand med bostadsförsörjning och arbetsmarknad, tillgänglighet och 
infrastruktur, trygghet, skola och omsorg vilket tillsammans skapar en stark 
utvecklingsprocess (Tillväxtanalys 2013, s.34-35). 

5.6.1. Gemensam översiktsplanering 
I rapporten beskrivs några faktiska fall av mellankommunala och regionala 
samspel. Bland annat lyftes fallet Linköping och Norrköpings kommuners 
gemensamma översiktsplan fram som ett inspirerande exempel på hur 
mellankommunala initiativ att skapa nya och bättre förutsättningar för 
tillväxt och utveckling. Samarbetet har skapat en situation där andra 
kommuner i regionen börjat arbeta tydligare och kraftigare mot att stärka 
sin regionala position samt inse fördelen med en starkare koppling mellan 
regional utvecklingspolitik och den kommunala översiktsplanen 
(Tillväxtanalys 2013, s.43). Med bakgrund av en utveckling av 
pendeltågstrafiken i regionen vilket skapade en större och gemensam 
arbetsmarknad tillsammans med en trend av gradvis ökade samarbeten 
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kommunerna emellan togs initiativ att skapa tydligare koppling mellan den 
lokala och regionala planeringsnivån. Olikhet i arbetsmarknadsstruktur i de 
båda kommunerna och dess nära geografiska läge har tidigare präglat 
relationen med viss mått av rivalitet, en situation som förändrats i och med 
bildandet av Regionförbundet Östsam då den regional perspektivet för 
kommunerna gjordes mer tydligt (ibid., s.52-53). 

Inom ramen för den gemensamma översiktsplanen finns målet att 
förverkliga en storstadsregion. En viktig del i arbetet är att med ett 
befolkningsunderlag på cirka 300 000 invånare (majoriteten i de både 
huvudorterna) utveckla strategier för att även inkludera perifera områden. 
Regionförbundet Östsam arbetar därför med att inkludera omkringliggande 
kommuner och som en del i det arbetet ingår ett gemensamt 
planeringsunderlag för regionen gällande befolkningsstruktur- och 
näringslivsfrågor. Men svårigheter att få denna metod att fungera i 
praktiken har i viss mån visat sig problematisk. Det råder delad uppfattning 
mellan kommunerna om huruvida tillvägagångssättet för detta arbete är 
användbart på lokal nivå och att det finns brist på kommunikation i arbetet 
vilket vissa kommuner upplever som en envägskommunikation. Det delas 
också en uppfattning om att det finns brister i ansvarsfördelning mellan 
regionförbund och länsstyrelsen. En brist som lett till en otydlighet i vilken 
riktning utvecklingsplaneringen ska föras, resulterande i otydlighet och i 
viss mån ineffektiv planering. Slutligen så beskrivs vikten av att på 
regionalpolitisk nivå förstå de komplexa relationer och situationer som 
varje kommun har, och utifrån dessa utgångslägen skapa lokalt intresse för 
regionala planeringsfrågor (Tillväxtanalys 2013, s.53-55).  

5.6.2. Funktionella regioners samspel 
Avslutningsvis bedömer tillväxtanalys ”att det finns ett behov av ökad 
samordning och stärkta samarbeten i det svenska tillväxt- och plansystemet” 
(Tillväxtanalys 2013, s.135). Det är viktigt att utveckla den fysiska 
planeringen både horisontellt och vertikalt. Ur ett mellankommunalt 
perspektiv är det för det första viktigt att skaffa sig kunskap om 
hanteringen av mellankommunala samarbeten då funktionella regioner får 
allt större betydelse för utveckling och tillväxt. För det andra är det av 
största vikt att i kommuner som inleder samarbete kan se tydliga fördelar 
med samarbetet i ett kort perspektiv samt vad de kan bidra med. 
Rollfördelning inom den funktionella regionen är således viktigt att 
fokusera på (ibid., s.135-136). 

Med funktionella regioners samspel, transportinfrastruktur som skapar nya 
arbetsmarknader kan det motiveras att stärka det mellankommunala 
samspelet i planeringen. En bättre överblick över kommungränsen med 
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tydligare strategier för utveckling kan ge utvecklingsfördelar samt stärka 
den gemensamma konkurrenskraften (Tillväxtanalys 2013, s.137).  
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6. ANALYS/DISKUSSION 
Denna del av uppsatsen analyserar och diskuterar den information som 
presenterats i dokumentredogörelsen utifrån de teman som identifierats 
samt ställa detta i relation till de teorier som presenterats i kapitel 4. I detta 
kapitel kommer även uppsatsen frågeställningar att besvaras.  

6.1. Tillgänglighet och infrastruktur 
Vikten av en bra fungerande och väl utbyggd infrastruktur är en 
återkommande strategi för god tillväxt. Både Umeå och Örnsköldsviks 
kommuner ser detta som viktigt och avgörande för att kunna tillhandahålla 
en god arbetsmarknad och upprätthålla konkurrenskraft. Umeå kommun 
ser god transportinfrastruktur som ett livskvalitetshöjande medel för 
kommunens medborgare genom ökade möjligheter till service, kultur och 
handel. Botniabanan har medfört nya möjligheter för kommunen men även 
tvärbanan och Umeå hamn och kopplingen till Vasa ses som viktiga. Likt 
Umeå kommun ser Örnsköldsvik stora fördelar med god 
transportinfrastruktur. Genom Botniabanan har kommunen en vision om 
att förbättra kommunens företagsklimat. En förutsättning för detta är en 
arbetskraftens rörlighet. Västerbottens samt Västernorrlands län uttrycker 
i sina regionala utvecklingsprogram god tillgänglighet och infrastruktur 
som strategier för regional tillväxt. De båda länen identifierar starka 
kopplingar mellan infrastruktur och arbetsmarknad men även som en 
förutsättning för utveckling inom andra områden. Västernorrlands län 
beskriver i sitt regionala utvecklingsprogram att en utveckling av 
infrastrukturen i länet skulle innebära bättre förutsättningar till en 
regionförstoring och gränsöverskridande samarbeten. Sådana åtgärder ses 
som kvalitetshöjande för länets invånare med bättre tillgång till service, 
handel och kultur.  

Transportinfrastruktur är inte bundet av några administrativa gränser så 
tillgänglighet över länsgränser skulle också förbättras. För att åstadkomma 
infrastrukturella förbättringar föreslås ökad andel mellankommunal, 
regional och nationell samverkan som en del i arbetet att möta dessa 
utmaningar. Västerbottens län ser även dem god infrastruktur som en 
förutsättning för länets framtida tillväxt. Hållbara transportlösningar 
skapar bättre förutsättningar för bostads- och arbetsmarknaden samt 
turismnäringen i regionen. Dessa strategier för tillväxt kan kopplas till 
Castells (2001) teori om nätverkssamhället. Teorin beskriver att 
infrastruktur är viktigt för att tillåta flöden av kapital och människor inom 
regionen. Med ett välutbyggt tranportinfrastruktursystem kan regionen 
kopplas samman med noder för att underlätta flöden av handel, människor 
och information. Denna utveckling leder till ökat samspel i regionen med 
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positiv ekonomisk utveckling som följd. Med en god infrastruktur kan 
arbetsmarknads regioner skapas, rörlighet i arbetskraften som skapar ökad 
investeringsvilja i regionen. Denna positiva utveckling ökar likt Sassens 
(2001) teori om globala städer regioner och kommuners möjlighet att bli 
spelare på en marknad och på så vis dess möjlighet att konkurrera i en 
global ekonomi.  

Västernorrlands län uttrycker att det i och med ökade 
infrastruktursatsningar inom transport är viktigt att utveckla bebyggelse 
längs dessa trafikstråk. Men det är minst lika viktigt att inkludera 
bebyggelse utanför dessa kollektivtrafikstråk, detta för att skapa strategiska 
livsmiljöer med målet att skapa variation inom boende- och arbetsmarknad 
vilket ökar den regionala attraktionskraften. God rörlighet inom länet skapa 
höjd sysselsättning inom länet och således också goda förutsättningar för 
regional tillväxt. Västernorrlands län ser samarbeten som en metod att 
kollektivt möta framtidens utmaningar. Dessa utmaningar möts med god 
infrastruktur, tillgänglighet och transporter för person- och godstrafik 
hjälper att överbrygga de långa geografiska avstånden inom länet. Denna 
utveckling ses inte bara som fördelaktig för länet utan för hela norra 
Sverige. 

6.2. Arbetsmarknad 
Arbetet med att förverkliga en arbetsmarknadsregion mellan Örnsköldsvik 
och Umeå är ett steg i ökad samverkan mellan de båda kommunerna. 
Docherty et.al. (2004) menar att städer som samarbetar kan maximera sina 
tillgångar, med förutsättningen att det sker utifrån rätt förutsättningar utan 
rivalitet och alla inblandade parter ser fördelar med samarbetet. Då de båda 
kommunerna redan har inlett arbetet med att förverkliga en gemensam 
arbetsmarknadsregion skulle en metod som gemensam översiktsplanering 
gällande frågor som är starkt kopplade till arbetsmarknadens funktion 
kunna vara lämpligt. Genom att koppla översiktsplanering till tillväxtfrågor 
som är av mellankommunalt karaktär kan mål och strategier för den fysiska 
planeringens önskade strategiska utveckling knytas till ett tydligt rumsligt 
perspektiv. Detta kan vara en metod för att samordna och tydligt visa de 
gemensamma kommunala målen för utvecklingsarbetet. Med tydligare och 
mer precist uttryckta mål och strategier för den fysiska planeringen kan 
arbetet effektiviseras och missförstånd i större grad undvikas.  

Örnsköldsvik och Umeå kommun uttrycker en vilja att realisera en 
arbetsmarknadsregion. Detta kan tolkas som att båda kommunerna ser 
fördelar med denna form av mellankommunalt samarbete. Örnsköldsvik vill 
öka samverkan med Umeå Universitet för att få starkare kopplingar mellan 
forskning och utveckling till näringslivet. Umeå kommun uttrycker en 
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liknande mål men då universitetet ligger i kommunen så blir detta en 
inomkommunal fråga. Men en sådan utveckling skulle utifrån arbetet med 
en gemensam arbetsmarknadsregion kunna leda till en mer diversifierad 
arbetsmarknad vilket skulle ge en kollektiv vinning för kommunerna. 
Docherty m.fl. teori om städer som samarbetar menar att städers 
ekonomiska konkurrenskraft kan stärkas med samarbeten. I och med ett 
samarbete med Botniaregionen som sker på initiativ från både 
Örnsköldsviks och Umeå kommun kan ett flertal fördelar tjänas. Utifrån 
förutsättningen att samarbetet sker utan rivalitet och utifrån grunden av 
respektive kommuns egna förutsättningar kan de båda kommunernas 
tillgångar maximeras.  

6.3. Global konkurrens 
Teori om städer som samarbetar (Docherty et.al. 2004) att det med 
samarbeten finns potential att stärka städers ekonomiska konkurrenskraft. 
Med samarbete kan positiva effekter på arbetsmarknad, utbildning och 
service förekomma med förutsättningen att samarbetet sker på ett lämpligt 
sätt. Tillväxtanalys lyfter fram det mellankommunala samarbetet Linköping 
och Norrköpings gemensamma översiktsplan som en förebild. Genom att 
gemensamt föra en översiktsplanering inom de områden som kommunerna 
anser viktiga har de tillsammans lyckats förtydliga och stärka deras 
gemensamma attraktionskraft. Med den gemensamma översiktsplanen har 
omkringliggande kommuner fått motivation att tydligare arbeta mot ett 
regionalt perspektiv vilket i sin tur stärkt hela regionen. Inom regionen ses 
god kommunikation som en förutsättning för regionens tillväxt vilket kan 
ses i relation till Castells (2001) teori om nätverkssamhälle. Detta ökade 
samarbete och den funktionella regionens samspel med god inomregional 
kommunikation skapar en rörlig arbetskraft och goda förutsättningar för 
regionens utveckling och konkurrenskraft. 

Tillväxtanalys beskriver situationen att det för större städer är enklare att 
möta globaliseringens utmaningar. En av anledningarna är att det i stora 
städer finns ett underlag för en specialiserad arbetsmarknad. Mindre städer 
och kommuner har på grund av dess befolkningsstorlek svårare att möta 
dessa utmaningar. Det kan därför vara viktigt för en kommun att försöka 
främja kunskapsintensiva branschetableringar likt Sassen (2001) menar att 
dessa arbetsmarknader med kunskapsintensiv serviceproduktion är 
framtidens globala ekonomiska drivkraft.  

Örnsköldsviks kommun har tydliga tillväxtstrategier. Tack vare 
Botniabanan har möjligheter att realisera en arbetsmarknadsregion med 
Umeå blivit verklighet. Botniabanan har förändrat möjligheten till att 
arbetspendla, inte minst mellan Örnsköldsvik och Umeå. Med en mer rörlig 
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arbetskraft kan positiv utveckling även ske ur ett regionalt perspektiv. Med 
en dynamisk och attraktiv arbetsmarknad kan också de båda kommunerna 
öka sin konkurrenskraft. Detta går i linje med Sassens (2001) teori om 
Globala städer som menar att det är viktigt att vara en spelare på en 
marknad i en allt mer konkurrensutsatt ekonomi. Denna teori bekräftas 
även med Örnsköldsviks målsättning att öka sin attraktionskraft i en global 
värld, både den egna men i och med arbetsmarknadsregionen tillsammans 
med Umeå kommun även marknadsföra den gemensamma attraktionen 
detta medför. Med den förbättring i infrastruktur som Botniabanan medfört 
skapas även förutsättningar att locka till sig mer kunskapsinriktad 
arbetskraft och företag. Sassen menar att serviceproduktion inom 
kunskapsintensiva branscher är en allt viktigare del i den ekonomiska 
utvecklingen. Strategi att öka andelen branscher som arbetar brett och 
gränsöverskridande kan relateras till Örnsköldsviks vilja att öka andelen 
forskning i kommunen. I detta avseende utpekar Örnsköldsvik en vilja med 
utökade samarbeten med Umeå universitet och Mittuniversitetet. Att 
utveckla näringslivet inom kunskapsintensiva näringar är även en 
målsättning för Umeå kommun. Kommun har med sitt högt uppsatta 
tillväxtmål 200 000 invånare år 2050 stora utmaningar framför sig. För att 
nå detta mål behöver kommunen finna nya och effektiva vägar för att stärka 
kommunens attraktionskraft. Enligt teorier om städer som samarbetar så 
kan samarbete mellan städer effektivisera samarbetsparternas tillgångar 
och ökar dess attraktivitet, något som kan vara av betydelse för att kunna 
uppnå kommunens tillväxtvision. 

6.4. Regional och mellankommunal samverkan 
De som mest tydligt tar upp regional och mellankommunal samverkan och 
konsekvenser av detta är Boverket och Tillväxtanalys. I de regionala 
utvecklingsprogrammen uttrycks det även en strategi att öka samverkan 
inom och mellan regioner medan på kommunal nivå så är det oftast lokala 
intressen och resurser som lyfts fram. Angående förutsättningar för 
Örnsköldsvik–Umeå gemensam översiktsplan så kan enligt Boverket det 
faktum att kommunerna tillhör olika län försvåra arbetet att hitta lämplig 
plattform for samarbetet. Men Boverket påpekar även att detta inte är ett 
hinder utan att det bara är en tidskrävande och försvårande omständighet. 

Boverket anser att gemensam översiktsplanering mellan kommuner kan 
vara en metod för att stärka kommuners regionala, nationella och 
internationella konkurrenskraft. Sassen (2001) menar i sin teori om globala 
städer att det är viktigt för städer att bli spelare på en marknad för att 
kunna möta den globala konkurrensen. Med denna ökade globala 
konkurrens går att se en trend av att kommuner blir allt mer beroende av 
varandra. Kommunal samverkan kan vara en nödvändig metod för att möta 
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dessa utmaningar. Ett tydligt samarbete mellan två kommuner kan få 
effekter av att andra utomstående kommuner upplever ökad konkurrens 
vilket kan skapa motivation för dessa att tydligare synliggöra sina intressen. 
Men det finns aspekter som kan sätta hinder för mellankommunala 
samarbeten. Det är viktigt att finna en passande metod för samarbetet då 
processen för att etablera goda samarbeten är resurs- och 
kunskapskrävande. Det är därför viktigt att finna den samarbetsform som 
är mest passande utifrån de specifika samarbetsförutsättningarna. 
Docherty et.al. (2004) påpekar att just detta som viktigt för ett lyckat 
samarbete. 

Örnsköldsvik är sedan februari 2013 medlem i samarbetsorganisationen 
Umeåregionen. Inom detta samarbete sker idag gemensamt framtagna 
tillägg till de kommunala översiktsplanerna gällande LIS-områden och 
vindkraftslokalisering. I och med detta så sker idag redan en form av 
samverkan vad gäller översiktsplanering, frågan är om en ytterligare 
översiktsplansamverkan mellan Örnsköldsvik–Umeå skulle försvåra detta 
redan existerande arbete genom att en form av intressekonflikt skulle 
uppstå. Alternativt så kan kunskapen om samverkan som fås genom 
Umeåregionen leda till att det blir lättare att etablera ytterligare 
samarbetsformer mellan Örnsköldsviks och Umeå kommun. 

Med en gemensam översiktsplan så tror jag att det kan finnas en risk att 
befolkningen känner att den kommunala makten blir mer centrerad. 
Kommunernas befolkning kan uppleva mindre vilja att engagera sig i 
planeringsfrågor om det till exempel involverar en annan kommun.  Genom 
att inom fysisk planering sträva mot ett regionalt perspektiv så tror jag det 
är viktigt som Örnsköldsvik påpekar, förändra människors mentala 
geografi. Om människor i större utsträckning känner en regional 
tillhörighet tror jag att förutsättningar för både mellankommunal 
översiktsplanering och regional utveckling blir bättre. Arbete mot 
gemensam arbetsmarknadsregion samt ökad tillgänglighet är exempel på 
sådant arbete som jag tror främjar sådant arbete.  

Slutligen så anser jag att en av de stora fördelarna med att förankra det 
kommunala tillväxtarbetet i en översiktplan är att översiktplanen är 
förankrad genom en demokratisk process. En översiktplan är genom lag 
reglerad att ta medborgares, organisationers och myndigheters synpunkter 
i beaktning i utformandet av planen. Denna demokratiska förankring 
skapar bättre förståelse för den slutliga planen vilket i sin tur kan medföra 
att det framtida utvecklings- och tillväxtarbetet sker med brett stöd. 
Kostsamma och tidsödande överklagningsprocesser kan i högre grad 
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undvikas när översiktsplanen tagits fram i samförstånd med så många av 
samhällets parter som möjligt.  

6.5. Slutsatser  
Arbetar Örnsköldsviks och Umeå kommun idag mot ett mellankommunalt 
samarbete vad gäller översiktspanering? Det korta svaret på den frågan är 
nej. Örnsköldsvik har i sin tillväxtstrategi på ett tydligare sätt än Umeå 
uttryckt en vilja att öka andelen samarbete mellan kommunerna. Men ingen 
av kommunerna uttrycker i klartext någon vision att specifikt starta en 
gemensam översiktsplan för kommunerna, dock så innebär det inte att en 
sådan tanke inte finns hos respektive kommuner. I och med samarbete med 
en gemensam arbetsmarknadsregion så öppnas nya möjligheter för 
samarbeten mellan kommunerna. Docherty et.al. (2004) beskriver att 
samarbeten mellan städer är komplexa och det samarbetet utvecklas under 
en ständig inlärningsprocess. Kommunerna har i och med initiativ med 
arbete för en gemensam arbetsmarknadsregion tagit ett steg i en ökad grad 
av samarbete. Om det samarbetet kommer utvecklas till någonting mer som 
till exempel en gemensam översiktsplan är i dagsläget mycket svårt att 
säga. Strategiskt politiska frågor som dessa kan vara känsliga och det tar 
lång tid från tanke till att faktiskt uttrycka dessa strategier i offentliga 
strategidokument. I och med ökad konkurrens i en globaliserad ekonomi 
som blir allt mer påtaglig för Sveriges kommuner så ökar intresset för att 
finna nya metoder för att möta dessa utmaningar. Myndigheter som 
boverket och tillväxtanalys har en viktig del i att sammanställa, analysera 
och rapportera nya metoder för att möta dessa utmaningar. I och med att 
effekter av till exempel Linköping-Norrköpings gemensamma översiktplan 
går att utläsas kan intresset och motivationen för andra kommuner i 
Sverige att inleda liknande samarbeten öka. Dagens kommunala självstyre 
och dess politiska styrning begränsas enligt Docherty av geografiska 
gränser. Nya strategiska modeller för samarbeten, ej bundna av 
administrativa gränser kan därför vara av intresse för kommunal och 
regional tillväxt.  

I de båda länens regionala utvecklingsprogram och strategier för tillväxt 
och utveckling ses ökad samverkan som någonting nödvändigt. En ökad 
konkurrens har identifierats och för att möta denna behövs det regionala 
perspektivet stärkas. Genomgående för både Västerbottens och 
Västernorrlands län är att för att möta dessa utmaningar finns behov att 
stärka kommunikation och arbetsmarknader inom och mellan länen. God 
transportinfrastruktur där människor och varor kan flöda mellan noder i 
ett nätverkssamhälle (Castells 2001) anses vara viktigt för länens 
utvecklingsmöjligheter. Västernorrlands län ser ökad samverkan mellan 
länets kommuner och över länsgränsen som något positivt, Västerbotten 
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likaså. Det finns alltså inga hinder för mellankommunal översiktplanering 
eller andra former av samverkan generellt som står att finna i de regionala 
utvecklingsprogrammen, det är snarare något som förespråkas. Nya 
metoder och former för utveckling anses av intresse i det regionala 
perspektivet. Denna syn på ökad mellankommunal samverkan leder till att 
sådan samverkan (med förutsättning att det sker på rätt sätt) kan inledas 
utan att kommunerna förväntas få stora invändningar från respektive 
länsstyrelser. Problematiskt kan dock vara om två länsstyrelser ska 
involveras i ett mellankommunalt samarbete att kommunikation mellan 
kommun- och länsnivå måste ske genom två kanaler. Det kan därför vara 
viktigt att finna metoder för att undvika sådan ineffektiv kommunikation då 
detta kan visa sig kostsamt och tidskrävande. Detta är något som båda 
länsstyrelser ser som komplext och svårt att åstadkomma något som kräver 
att fokus läggs på lämpliga samarbetsformer utifrån givna förutsättningar. 
Slutligen så har regionala utvecklingsprogram och strategier kanske inte så 
stor inverkan på den kommunala översiktsplaneringen och samverkan. 
Men att från den regionala nivån vara positivt inställd till ökad samverkan 
kan inte anses vara någonting negativt.  

Från statlig nivå ses samverkan mellan kommuner som en bra metod för att 
möta den ökade konkurrensen. Boverket och tillväxtanalys drar slutsatser 
utifrån existerande former av samarbeten. Formen på och konsekvenser av 
dessa samarbeten skiljer sig åt beroende på lokala och regionala 
förutsättningar vilket gör att det är svårt att utpeka en fungerande 
universalmodell. Positiva effekter som har gått att urskilja är flera. 
Samarbeten öppnar oväntade dörrar för nya former av samarbeten med 
förutsättningen att metoder för samarbetet fungerar. Så kallade spillover-
effekter har visat sig förekomma vilket även skapat intresse för att tydligare 
sätta en rumslig prägel på tillväxt- och utvecklingsfrågor. Genom 
mellankommunala översiktsplaner uttrycker de inblandade parterna tydligt 
en vilja att visa de kommunala tillväxtambitionerna. Att profilera sig med 
tydliga strategier är enligt Docherty et.al. (2004) en metod för att 
marknadsföra att kommunen har god förmåga till styre och förtydliga en 
bild av dess attraktivitet. Denna marknadsföring kan motivera andra 
närliggande kommuner som inte ingår i samarbetet att även de tydligare 
arbeta för att synliggöra sina intressen. Denna process med en ökad 
motivation för utveckling och tillväxt kan skapa positiva effekter för en hel 
region.  

Tillväxtanalys skriver bland annat att det är av intresse att finna metoder 
för att minska avståndet mellan planeringsnivåerna i samhället. Med detta 
kan en bättre helhetsstruktur i den svenska samhällsplaneringen uppnås. 
Genom att tydliggöra stadens betydelse i regional utveckling så kan 
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nivåklyftor minska. Gemensam översiktsplanering där gemensamma 
strategier för utveckling sätts i ett rumsligt perspektiv kan vara en metod 
för att främja hela regionens tillväxt samt att öka förståelsen för dessa 
frågor.  
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7. SAMMANFATTNING 
I en allt mer global värld står Sveriges kommuner och regioner inför stora 
utmaningar för att konkurrera om arbetskraft och arbetstillfällen. Rörlig 
och dynamisk arbetsmarknad skapas av god infrastruktur och ses av många 
kommuner som en förutsättning för den lokala och regionala tillväxten. 
Konkurrensen om arbetskraft och näringslivsetableringar är hård och 
utmaningarna för att hantera detta är många och stora. Att utveckla nya 
metoder inom den fysiska planeringen kan vara en metod för att hantera 
dessa utmaningar. Mellankommunal översiktsplanering är ett relativt nytt 
sätt att tydligt sätta gemensamma kommunala utvecklings- och 
tillväxtintressen i ett rumsligt perspektiv.  

Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka förutsättningar 
för en mellankommunal översiktsplan mellan Örnsköldsvik–Umeå genom 
att tematiskt analysera strategiska dokument för utveckling och tillväxt på 
kommunal och länsnivå. Med en tematisk dokumentanalys har teman som 
behandlar mellankommunala samarbeten identifierats och analyserats för 
att besvara uppsatsens frågeställningar. De teman som identifierats som 
återkommande vad gäller gränsöverskridande samarbeten är tillgänglighet 
och infrastruktur, arbetsmarknad, global konkurrens och regional och 
mellankommunal samverkan.  

Resultatet av denna studie visar att de båda kommunerna, länsstyrelser, 
boverket samt tillväxtanalys har identifierat behovet av att finna nya 
metoder för att möta framtiden utmaningar. De strategier som står att finna 
är i stort likartade då det handlar om att skapa tillgänglighet, god 
arbetsmarknad, hållbarhet, service, socialt välstånd, god bostadsförsörjning 
med mera. Allt detta med syfte att stärka kommunen eller regionen i det 
nationella eller internationella sammanhanget. Strategier för att möta dessa 
utmaningar fokuserar ofta på arbetsmarknads och infrastrukturella 
lösningar då att attrahera människor till sin region är helt avgörande för 
utveckling och tillväxt.  

Med mellankommunala översiktsplaner så gör inblandade kommuner en 
tydlig markering för sina tillväxtambitioner. Kollektivt samarbete genom 
gemensamma översiktsplaner leder per automatik det kommunala 
tillväxtarbetet ett steg närmare den regionala utvecklingen, något som även 
sätter press på regionens övriga kommuner att synas och höras. Men de 
strategier som uttrycks från regional nivå i och med regionala 
utvecklingsprogram/strategier är vägledande och det kan därmed 
diskuteras huruvida dessa har någon egentlig inverkan på den form av eller 
hur kommunen väljer att genomföra sin översiktsplanering. Men den 
generella trenden tycks vara att kommuner väljer att inkludera det 
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regionala perspektivet och att det ses som en förbättring av kommunens 
förutsättningar, samt att intresset för mellankommunal samverkan 
generellt tycks ha ökat.  

Tillgänglighet, infrastruktur och arbetsmarknad är teman som ofta 
återkommer i sammanhang av mellankommunal samverkan.  Men likt ett 
företag som behöver profilera sig och marknadsföra det unika och 
attraktiva kan kommuner vinna mycket på att utveckla former för 
samverkan för att tillsammans stärka sina positioner. Med detta kan 
framtiden utmaningar lättare mötas och på så vis skapa goda 
förutsättningar för en önskad hållbar samhällsutveckling. Från nationell 
nivå uttrycks en önskan att stärka det regionala perspektivet genom att 
tydligare stärka kopplingarna mellan den kommunala översiktsplanen och 
de regionala utvecklingsprogrammen.  

Både Örnsköldsviks och Umeå kommun identifierar fördelar med 
mellankommunala samarbeten. De områden som i dagsläget pekas ut som 
intressanta för samarbete är främst inom infrastruktur och arbetsmarknad. 
Från regional nivå ser inställningen likartad ut, dock såklart med ett 
starkare regionalt perspektiv. Intresse finns att stärka regionen med 
samverkansinsatser men mellankommunal översiktsplanering pekas inte ut 
som ett specifikt exempel. Boverket och Tillväxtanalys lyfter fram idag 
existerande fall av mellankommunal översiktsplanering och ser positivt på 
detta. Det anses vara kunna vara en effektiv metod för kommuner att 
gemensamt möta framtida utmaningar.    

När det gäller förutsättningar för gemensam översiktsplan mellan två 
kommuner så är det kommunerna själva som bestämmer förutsättningarna. 
Bra förutsättningar för en gemensam översiktsplan skapas genom en öppen 
och god dialog, noggrant förarbete, inkluderande och samsyn mellan alla 
parter. Sen är det utifrån dessa kriterier som formen för samarbetet 
bestäms. Och kanske det mest betydelsefulla är att gemensamt finna en 
inkluderande form av samarbete som gynnar båda parter.    
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