
”Idag arbetar vi med att 
utveckla Vallentuna till 
en småstad”

Ann-Charlotte Järnström, 
Kommundirektör, Vallentuna kommun

”Varje beslut ska vara 
genomtänkt och innebära det 

bästa för Nykvarn”

Ann Johansson, Kommunstyrelsens 
ordförande, Nykvarn kommun

Framgångsrika kommuner nöjer sig inte 
med förändring. De utvecklar något nytt.

”Upplands Väsby genomgår 
en mångfaldsförändring”

Björn Eklundh, Kommundirektör, 
Upplands Väsby kommun
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”De faktorer som skapar 
en levande stad genererar 
också trygghet”

Fredrik Drotte, Planchef, 
Upplands Väsby kommun
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Många kommuner är 
i stark omvandling. De 

befi nner sig i en spännande 
utveckling vars konsekvenser 
vi ännu inte kan överblicka.

Detta och mer därtill finns 
att läsa om i det 

här numret av Relation.

Lennart & Angela, HRM
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Kommuner som  
utvecklar nytt är  
framtidens vinnare
I detta nummer av Relation porträtterar vi tre kommuner som på olika 
sätt illustrerar nytänkande och tillväxt. De har visserligen sina olika hjärte
frågor men de har också mycket som förenar. En sådan fråga är att de 
alla befinner sig mitt uppe i en utveckling av sitt kommunala ledarskap. 

Den här utvecklingen innebär bland annat att det kommu-
nala ledarskapet vågar ta intryck av fler intressenter än vad 
man traditionellt brukar göra. Det är en mycket viktig fram-
gångsfaktor för den kommun som i fram tiden vill attrahera 
nya invånare, och behålla dem som redan bor där. En fram-
gångsrik kommun måste välkomna alla, det vill säga politiker, 
tjänste män, medborgare och andra aktörer att delta i samtal 
om kommunens utveckling och framtid. 

En sådan här generös och öppen inställning till möjligheten 
att påverka samhällsutvecklingen kräver en ny och gemen-
sam syn på det kommunala ledarskapet. Och utgångspunkten 
måste vara ett ledarskap som arbetar för en samhällsutveck-
ling som håller över perioder längre än fyra år.

Några frågor kommer att vara särskilt centrala i framtidens moderna och attraktiva kommuner. 
Att hitta vägar till tillväxt, attrahera nya invånare och behålla de som redan bor i kommunen är 
förstås viktigt. Men jag skulle också vilja lyfta fram skolan som särskilt betydelsefull. Idag bygger 
allt fler kommuner sitt varumärke och i det sammanhanget är utbildningsfrågor en mycket vital 
del. En bra skola har en stark dragningskraft.

Hållbarhet är också en fråga för framtiden. Redan idag förstärker många kommuner sin profil  
i dessa frågor. Det kan handla om måltider baserade på närodlade och lokalt producerade råvaror, 
men det kan också vara fråga om olika former av hållbart boende och nya modeller för stadsut-
veckling. När det gäller just boendefrågorna ökar också efterfrågan på alternativa boendeformer 
och mindre traditionella bostäder. Det lockar framför allt yngre invånare.

Upplands Väsby, Vallentuna och Nykvarn är exempel på kommuner som alla tänker i de banor 
som jag har beskrivit här. Det är kommuner som inte bara nöjer sig som med att förändra. De 
utvecklar nytt. Och det är förmågan att utveckla nytt som kommer att vara utmärkande för de 
riktigt framgångsrika kommunerna. Det är de som kommer att vara framtidens vinnare.

Med önskan om en trevlig läsning!

Lennart Rydén, Styrelseordförande, HRM Affärsutveckling AB

Lennart Rydén, Styrelseordförande
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Minifakta

› Namn: Ann-Charlotte Järnström

› Ålder: 47

› Befattning: Kommundirektör

› Bäst med mitt jobb: Att träff a många 
människor. Varje dag är en lärresa.

› Tips till andra som jobbar i organisationer 
i förändring: Bestäm dig för vad du vill 
uppnå och hitta medarbetarnas engage-
mang. Tillsammans kommer ni att nå 
höga höjder!
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Vallentuna  
– från förort till småstad

Vallentuna vill erbjuda det goda småstadslivet, men med närhet till Stockholms  
alla möjligheter. Det är en kombination som lockar allt fler och förra året var  

Vallentuna landets snabbast växande kommun. Det kräver strategi för tillväxt.

Vallentuna ligger strax nordost om Stockholm. Kommunen präglas av 
landsbygd och ett näringsliv som mest består av småföretag. För inte 
så länge sedan var det mentala och fysiska avståndet till Stockholm 
ganska långt. Men så är det inte längre.

– Idag arbetar vi med att utveckla Vallentuna till en småstad, sna-
rare än en förort, som växer aktivt tillsammans med övriga Stock-
holmsregionen. Samtidigt strävar vi efter att bevara vår kulturbygd 
och våra naturvärden, säger Ann-Charlotte Järnström som är Vallen-
tunas kommundirektör.

Kommunen, som har 30 000 invånare, ligger i topp när det gäller 
inflyttning. De som låter flyttlassen gå till Vallentuna är framför allt 
barnfamiljer. De lockas av närheten till naturen, tryggheten och det 
korta avståndet mellan människor. Men givetvis är också närheten till 
Stockholm viktig. Att Arlanda ligger en knapp halvtimma från Vallen-
tuna spelar också roll, precis som utbyggnaden av Roslagsbanan. 
Dubbla spår och trafik som går en gång i kvarten gör självklart sitt till 
för att öka attraktionen.

– A och O är att ha en strategi för tillväxten och här har Vallentunas 
politiker satt ner foten och uttalat en tydlig inriktning för hur vi ska 
bygga vårt samhälle, säger Ann-Charlotte Järnström.

Den övergripande visionen är att bygga den attraktiva småstaden. 
Det ställer bland annat krav på hur och var det byggs. För att idén om 
småstaden ska kunna förverkligas sker nybyggnationen i första hand 

nära centrum. Som i så många andra städer delar järnvägsstationen 
Vallentuna i två halvor. För att ingen del ska växa på bekostnad av den 
andra sker byggandet runt staden så att den växer som en helhet. Det 
byggs också stråk som gör att det enkelt går att ta sig från en del av 
staden till en annan.

– För att det här ska lyckas krävs strategiska planer och mycket dia-
log med alla inblandade parter om gestaltning och hållbarhet, förkla-
rar Ann-Charlotte Järnström. 

Men en snabbväxande kommun måste också jobba smart sett ur ett 
internt perspektiv. 

– Det är mycket viktigt att de medarbetare som ska leverera tjäns-
ter till medborgarna hushållar med resurserna. Här måste vi tänka 
nytt och använda olika metoder, säger Ann-Charlotte.

Hon beskriver hur den invånare som idag vill komma i kontakt med 
kommunen ofta måste ringa flera olika förvaltningar, beroende av 
ärende. 

– I framtiden kan vi inte jobba så. Vi måste öka tillgängligheten för 
invånarna genom att skapa en gemensam ingång till hela kommunen 
och genom utveckling av flera olika kanaler däribland nya e-tjänster. 

Vallentuna står just nu på tröskeln till ett nytt sätt att arbeta. 
– Vi måste bättre ta tillvara våra medarbetares kraft för att leverera 

bästa möjliga kundnytta, samtidigt som vi växer med en ekonomi i 
fortsatt balans.  
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I modiga Nykvarn 
är svansföringen hög

I Nykvarn är man inte rädd att fatta modiga och okonventionella beslut. 
Men att en kommun som har devisen Ung, vild och vacker vågar 

ta ut svängarna är kanske inte så förvånande.

Efter intensivt opinionsarbete bröt sig Nykvarn loss från Södertälje 
kommun 1999 för att stå på egna ben. I spetsen för utbrytningen gick 
det lokala Nykvarnspartiet som nu är inne på sin tredje mandatperiod 
som största parti. Under hela tiden har partiet haft ett majoritetssam-
arbete med Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Kommun-
styrelsens ordförande är nykvarnpartisten Ann Johansson och hon 
brinner för sin kommun. 

– Nykvarn har så många goda förutsättningar. Det vill vi dra nytta av 
för att vara med och tillföra det vi kan till regionens tillväxt, säger hon. 

Nykvarn är ingen stor kommun. Här bor strax under 10 000 invå-
nare men svansföringen är hög. Ann Johansson beskriver kommunen 
som både självständig och modig. 

– Men det innebär inte att vi är dumdristiga. Varje beslut ska vara 
genomtänkt och innebära det bästa för Nykvarn. Självklart är det eko-
nomin som styr och varenda skattekrona ska användas så eff ektivt 
som möjligt. 

När kommunen fattade beslut om att utveckla en del av sin mark 
till ett industri- och handelsområde, och dessutom dra in egen järn-
väg, var det en enorm satsning. Satsningen på industriområdet, som 
än så länge går under arbetsnamnet Stockholm Logistik Syd, har bland 
annat lockat till sig delar av den tyska biltillverkaren Volkswagens 
nordiska verksamhet. 

– Området har stora förutsättningar att bli södra Stockholms stora 
verksamhetsområde med många nya arbetstillfällen. Vi ser det även 
som ett möjligt område för forskning och utveckling med koppling till 
de stora industrier som fi nns i regionen, förklarar Ann.

Satsningen ingår i den vision 2025 om Nykvarns framtid som kom-
munen antog under förra året och som bygger på medborgarsamver-
kan. Visionen ligger nu till grund för de politiska beslut som ska fattas. 
Ett av de målområden som formulerades i vision 2025 rör skolan. 
Även här vågar Nykvarn sticka ut hakan för kommunen har ambi-
tioner att skapa Sveriges bästa skola.

– Vi kommer att införa en kunskapsgaranti som innebär att alla 
elever i årskurs nio lämnar grundskolan med minst godkänt i alla 
ämnen. Vi har ett stort ansvar att se till att våra barn och ungdomar 
lyckas i sina studier och kan gå vidare i livet med de bästa förutsätt-
ningarna. 

Men Nykvarn är inte bara en kommun som satsar på sin unga 
befolkning. Förra året rankades man som nummer två på tidningen 
Fokus lista över de kommuner som är bäst att leva och bo i för den 
som är äldre. 

– Vi vill självklart vara en kommun som månar om våra äldre. Kom-
munens Frivilligcentral är ett exempel på det. Det är en fantastisk 
verksamhet riktad till våra äldre som sjuder av aktivitet och social 
gemenskap, säger Ann.

Kommunen har också ett fi nt samarbete med pensionärsorganisa-
tionerna. Och det är just samarbete som ger ett litet samhälle som 
Nykvarn utrymme att starta och driva olika projekt.

– Vi måste vara väldigt ekonomiska. Men genom att utveckla smarta 
och eff ektiva lösningar på egen hand och i samarbete med andra kom-
muner i regionen, sparar vi pengar och resurser. De kan vi sedan lägga 
på skolan eller andra högprioriterade områden.  
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Minifakta

› Namn: Ann Johansson

› Ålder: 48

› Befattning: Kommunstyrelsens 
ordförande

› Bäst med mitt jobb: Förtroendet och kon-
takten med medborgarna. Att få arbeta 
med att utveckla kommunen.

› Tips till andra som jobbar i organisationer 
i förändring: Sätt upp tydliga mål för vad 
ni ska nå när förändringen är genomförd.
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Dialog öppnar för 
ett nytt Upplands Väsby

Upplands Väsby är stadd i omvandling. Gamla mönster 
är i upplösning och nya växer fram. Medborgardialoger och en

kommunal servicesektor som öppnar för nya aktörer skapar spännande 
framtidsutsikter. Målet är att bygga en levande stad.

Mitt emellan Stockholm och Arlanda ligger Upplands Väsby med 
nästan 40 000 invånare. Här blåser förändringens vindar. Det hänger 
delvis ihop med den tillväxt som genereras av närheten till Stockholm. 
Men kommunen präglas också av att nya tankemönster bryter igenom 
på fl era olika plan. Den klassiska förorten ska, på initiativ av politi-
kerna, omvandlas till en levande stad. Samtidigt gör den växande 
mångfalden av utövare av kommunal service att nya beteendemönster 
uppstår. Till bilden hör också det som kallas medborgardialog. Det är 
ett initiativ som har fått allt större betydelse i kommunens arbete. 

– Medborgardialog innebär att vi går ut till kommunens invånare 
för att öppet och förutsättningslöst diskutera viktiga frågor, berättar 
kommundirektör Björn Eklundh.

En av dem som har använt olika okonventionella sätt att fånga upp 
invånarnas röster är planchef Fredrik Drotte. 

– Vi har arrangerat möten utan detaljerad agenda där vi har bjudit 
in alla intresserade till samtal om de olika stadsdelarnas utveckling. 
Stadsplanering är i vanliga fall en fråga för experter men via 
medborgar dialog försöker vi jobba mera öppet. Det är ett sätt att ta 
reda på vad de människor som bor och lever här i Upplands Väsby har 
för åsikter.

Fredrik Drotte berättar om ambitionerna att utveckla samhället till 
en levande stadsmiljö.

– Vi vill skapa en levande stad där folk rör sig på gatorna. Idag vet vi 
vad som krävs för att skapa liv och rörelse. Från kommunens sida 
påverkar vi utvecklingen genom att ställa krav som påverkar stadens 
struktur i den riktningen.

I en levande stad öppnar sig bebyggelsen mot det off entliga rum-
met, husens entréer är vända mot gatan och butiker fi nns i fastig-
heternas markplan.

– De faktorer som skapar en levande stad genererar också trygghet. 
Och det är det vi vill utveckla, en trygg och levande stad, säger Fredrik 
Drotte.

Upplands Väsby genomgår också vad Björn Eklundh kallar för en 
mångfaldsförändring. Utvecklingen kan beskrivas i siff ror. För fyra år 
sedan drevs 84 procent av förskolorna i kommunal regi. I dag är det 
26 procent. Inom grundskolan var 92 procent i kommunal regi för 
fyra år sedan, medan det idag är 56 procent. Det samma gäller äldre-
boende och hemtjänst som idag utförs av kommunalanställda till 50 
procent. För fyra år sedan var siff ran runt 95 procent. Den här föränd-
ringen får självklart konsekvenser.

En kundtidning från HRM Affärsutveckling |  RELATION |        № 6 
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Minifakta

› Namn: Björn Eklundh

› Ålder: 61

› Befattning: Kommundirektör

› Bäst med mitt jobb: Att ha möjligheten 
att aktivt vara med mitt i samhälls-
byggandet

› Tips till andra som jobbar i organisa tioner 
i förändring: Vakna varje morgon och 
tänka möjligheter
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Minifakta

› Namn: Fredrik Drotte

› Ålder: 40

› Befattning: Planchef

› Bäst med mitt jobb: Att få möjlighet att 
vara med och driva omvandlingen av Upp-
lands Väsby från förort till levande stad

› Tips till andra som jobbar i samhälle 
i förändring: Stor öppenhet tidigt i pro-
cessen. Tydliga roller utåt – vem står 
för visioner och strategier, vem är den 
sakkunnige. Våga vara tydlig med kon-
sekvenser, även de negativa.

– Vi har minskat antalet kommunanställda som jobbar med service 
men har trots det inte färre som jobbar med service i Upplands Väsby. 
Istället jobbar personalen i annan regi. Vi har fått en mängd nya före-
tag som verkar inom servicesektorn, berättar Björn Eklundh. 

Ett exempel på den här förändringen är Magnetica AB som bedriver 
skolverksamhet och som omsätter 85 miljoner och har över 100 
anställda . Företaget är nu ett av de 10 största i Upplands Väsby.

– När en marknad öppnas för nya aktörer på det här viset får det 
eff ekter. Tidigare var det exempelvis kommunen som ensam ansva-
rade för att köpa in all skolmat. Nu är fl era olika företag engagerade. 

Samma utveckling ser vi på andra områden, till exempel inom städ-
ning och IT. Det skapar nya köpmönster och ger andra förutsättningar 
för det lokala näringslivet. 

Björn Eklundh säger att de pågående förändringarna även får eff ek-
ter för politikerna. Bland annat blir det svårare för de folkvalda att 
fatta övergripande beslut som gäller för alla i kommunen. Även här 
slår mångfalden och valfriheten igenom. 

– Omvandlingarna påverkar oss alla och vilka konsekvenser det 
kommer att få vet vi inte än, men tendensen så här långt är positiv. 
Det är en utveckling som är både intressant och spännande.  

En kundtidning från HRM Affärsutveckling |  RELATION |        № 6 
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Sveriges starkaste globala varumärke är inte ABBA. Inte heller Robyn. 
Det är inte ens H&M, IKEA eller Spotify.

Nej, Sverige är som medvetande i den stora världen fortfarande 
liktydigt med den svenska modellen. 

Den gamla. 
Vi tycks för evigt sammanvigda med den modell (ja, för det var 

faktiskt en modell) som byggde folkhemmet, Konsum, folkparker 
och mot slutet miljonprogram. Och vars galjonsfi gurer var Per Albin, 
Gunnar Sträng, Snoddas och Tage Erlander.

Vi svenskar är berömda för ett vi. Inte nio miljoner jag. 
Vi är berömda för ett då. Inte ett nu. 
Vi är globalt omtalade för vår idé om konsensus, demokrati och 

medbestämmande. Vi är berömda för att alla ska med. Och detta i ett 
system som var en internationell förebild för gemensamt ansvar och 
fördelningspolitik. 

Enkelt uttryckt var den gamla modellen baserad på ett samhälle med 
en mycket tydlig idé om hur planering skulle gå till. Den var eff ektiv. 

Det var en modell som var just industriell. Som var storskalig. Som 
byggde på en stark off entlig apparat som beställdes av ett system med 
tydliga, stora och kontrollerbara producenter. Beställaren – det vill 
säga det off entliga – var tänkt att verkligen kunna kontrollera allt, 
från idé till genomförande. Man hade en off entligt driven skola samt 
dito sjukvård och omsorg. Och några få stora bygg- och fastighets-
aktörer att förverkliga den funktionsseparerade staden. 

Det var säkert alldeles utmärkt i början – när man rev för att få luft 
och ljus – men som alla goda ting som blir för starka fi ck systemet 
problem att förnya sig självt. 

Det var ett system som fi ck genomslag för att det verkligen var 
byggt på demokrati och blev en symbol för detsamma. Men det base-
rades på en annan tids demokrati. I en tid då det räckte att ställa ut de 
politiskt tagna förslagen på bibliotek. 

Det är från en tid innan Facebook, innan friskolor och innan en 
uppsjö av konkurrerande varumärken. Från en tid innan apoteks- och 
friskvårdmonopolen brutits. Från en tid när nästan allt fungerade på 
ett annat sätt än det gör 2011 och som ofelbart gör så var man än 
väljer att satsa sina kort på den politiska värdeskalan.

Poängen är att behoven inte bara är desamma nu som då: de har 
eskalerats. Vi behöver ännu bättre omsorg, hållbarhet och demokrati. 
Vi behöver allt vi haft. Fast mer, smartare och genom många fl era 
aktörer. Vi behöver det för oss själva men också för att den globala 
marknaden skriker efter det. Högt. Intensivt.

Vi sitter på en möjlighet: att exportera svensk samhällsbyggnad. 
Igen. Men då måste det vara från den svenska modellen 2.0. Med 
andra ord måste vi stöpa om ett system byggt på storskalighet till ett 
dito byggt på innovation, utveckling och förändring. 

Vi behöver testa oss fram till nya modeller, sätta igång processer 
som visar vägen och stakar ut riktningen. Modeller där det off entliga 
bereder vägen. Men för att låta de nya aktörerna – privata, halvprivata 
eller off entliga – sedan driva det som komma skall.  

Jan Åman
www.janaman.com, www.slicebureau.com

Tongivande aktör för att hitta nya metoder för urban utveckling i 
Stockholm, redaktör och medförfattare till boken Den andra vägen 

och initiativtagare till den kommande utställningen ” Ulf Linde, t.o.m.”

Krönikan – av Jan Åman, skribent och konstcurator

Från Snoddas till Robyn
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50
PROCENT 

av världens befolkning bor 
idag i städer och genererar 

80 procent av världens BNP.

2
MILJARDER 

människor kommer att bo 
i världens 600 största städer 

2025, det är 25 procent av den 
globala populationen.

Vi lever i en urban värld skriver konsult-
bolaget McKinsey i en rapport som publi-
cerades i mars 2011. Rapporten heter 
Urban world: Mapping the economic 
power of cities. 

Redan idag är världens urbana områden 
ekonomiska giganter och den utveck-
lingen kommer att förstärkas. Inte minst 
kommer fl er urbana kraftcentra att växa 
fram i Kina. 

McKinsey rekommenderar politiker att 
skaff a sig kunskap om det urbana land-
skapet. De politiker som är förberedda 
på de urbana trenderna kommer att vara 
bättre på att förhålla sig till de stora stä-
dernas växande komplexitet. Via eff ektiv 
planering och ledning kan de också hjälpa 
till att stimulera och hantera tillväxten i 
sin egen region, skriver konsultbolaget. 

De stora städerna 
tar ledningen

Rapporten fi nns att hämta gratis på 
www.mckinsey.com

1,5
MILJARDER 

människor bor idag i världens 
600 största städer, det är 
22 procent av den globala 

populationen.

Världens 10 hot spots 2025 
rangordnade efter:

BNP BNP per capita 

1 New York Oslo

2 Tokyo Doha

3 Shanghai Bergen

4 London Macau

5 Beijing Trondheim

6 Los Angeles Bridgeport

7 Paris Hwasong

8 Chicago Asan

9 Rhein-Ruhr San Jose

10 Shenzen Yosu
Källa: McKinsey

Världens ekonomiska motorer är de stora städerna. Den ekonomiska 
kraften kommer av städernas storlek. Den förklaras också av att de 
lockar till sig investeringar och begåvad arbetskraft.

Den urbana tillväxten genereras framför 
allt av ökad BNP per capita, vilket sker i 
kraft av städernas storlek. De stora städer-
nas förmåga att attrahera investeringar och 
begåvad arbetskraft är också en förklaring.

McKinsey konstaterar också att vi måste 
fl ytta fokus från ekonomier som helhet till 
de stora städerna inom dessa ekonomier.


