
Berätta gärna vem du är i chatten! 
Var arbetar du och vad är dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter?

Välkommen till tematräff!
Vårens tematräff med tema gestaltad livsmiljö för 

detalj- och översiktsplanerare



8.45-09.00 Incheckning 
9.00-9.05 Välkomna
9.05-09.25  Karlshamns kommun, Emina Kovacic, Stadsarkitekt
09.25-09.30 Kort paus
09.30-10.00 Introduktion, Suzanne Plunkte från Boverket och Cathrine Mellander Backman 

från Riksantikvarieämbetet.  
10.00-10.30 Arkitekturrådet Dalarna, Frida Ryhag, Länsarkitekt, Länsstyrelsen Dalarna
10.30-10.45 Paus
10.45-11.15 Leksands kommun, Anna Ograhn, Stadsarkitekt
11.15-11.40 Diskussion och uppsamling av frågor
11.40-12.00 Information från Länsstyrelsen

Dagens program



Gå till www.menti.com och använd koden 6793 5559

Vad är gestaltad livsmiljö för dig?





PAUS



• Regleringsuppdrag för digitala detaljplaner

Digitala detaljplaner



• Metodstöd: Hantering av klimatrisker i översiktsplaneringen
• Framtaget av länsstyrelsen i Stockholm. Utbildningsinsats i höst.

• Klimat- och sårbarhetsanalys
• Under layout, publiceras i maj. Återkommer med länk.

• Regional handlingsplan för klimatanpassning
• Första möte med kommunerna om åtgärder den 28 april 9-12
• Hör av er till oss om ni vill delta: daniel.oman@lansstyrelsen.se

och karin.gustavsson@lansstyrelsen.se

Klimatanpassning

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad5539852/1613385049961/R2021-3-Klimatrelaterade%20risker%20i%20%C3%B6versiktsplanering%20-%20Metodst%C3%B6d.pdf
mailto:daniel.oman@lansstyrelsen.se
mailto:karin.gustavsson@lansstyrelsen.se


• Träff om översiktsplanering – Tema ÖP-modellen 2.0 den 23 
april, anmälan och frågor till Åsa Blomster, 
asa.blomster@lansstyrelsen.se

• Träff om friluftsplaner med Naturvårdsverket den 26 april, 
anmälan kan göras här: ANMÄLAN

• De kommunspecifika planeringsunderlagen påbörjas under 
hösten men levereras under 2022

Översiktsplanering och friluftsplaner

mailto:asa.blomster@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-03-23-friluftsplaner---planera-for-friluftsliv.html


Gå till www.menti.com och använd koden 6793 5559

Vad önskar ni för teman till kommande 
Tematräffar?





Kontakt
• Länsstyrelsen: plan.uppsala@lansstyrelsen.se
• Boverket: Suzanne Plunkte, suzanne.pluntke@boverket.se
• Riksantikvarieämbetet: Cathrine Mellander Backman, 

cathrine.mellander.backman@raa.se
• Länsstyrelsen Dalarna: Frida Ryhag, frida.ryhag@lansstyrelsen.se
• Karlshamns kommun: Emina Kovacic, emina.kovacic@karlshamn.se
• Leksands kommun: Anna Ograhn, anna.ograhn@leksand.se

mailto:plan.uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:suzanne.pluntke@boverket.se
mailto:Cathrine.Mellander.Backman@raa.se
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