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Dalastrategin – Samhandling mot 2030

Samhällsutmaningar som drivkraft
Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet 

Ø Ett klimatsmart Dalarna
Ø Ett konkurrenskraftigt Dalarna
Ø Ett sammanhållet Dalarna

En samhandling och en fortsatt process!
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Era inspel kring lokala perspektivet och 
lokala förutsättningar

Strukturbild

Hållsam 14 februari

Uppföljande 
enkät våren 

2020

Forum 
Samhällsplanering 

Dalarna

Uppföljande 
intervjuer 
november



Vad är Strukturbild?

1. Visa på de relationer och fakta som illustrerar Dalarnas nuläge

2. Framtagande av Strukturbilder som illustrerar önskat framtida läge
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Dalastrategin - ”Ett hållbart Dalarna med 
utvecklingskraft i alla delar av länet”

1. Vilka relationer finns mellan din kommun och andra kommuner 
inom och utanför länet? 

2. Vilka av dessa relationer behöver vi se mer av i kartbilder? 
3. Vilka relationer är viktiga att illustrera för att visa på 

sammanhållningen i hela länet?
4. På en skala från 1-5, i hur stor utsträckning beaktas i er planering

• Ungdomsperspektivet
• Digitalisering 



1. Vilka relationer finns mellan din kommun och andra 
kommuner inom och utanför länet? 

ØDelregionala, mellankommunala och mellanregionala relationer 
ØArbets- och studiependling (inom och utanför länsgräns)
ØKommersiell service
ØLasarett/vård
ØBesöksnäring (tex. Dalafjällen, Siljansbygden, idrotts- och kulturarenor)
ØMälardalen/Västerås, Stockholm, Gävle, Värmland, Norge 
ØGodsflöden/logistik
ØFlygplatser (Sälen, Arlanda)
ØKompetensförsörjning
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Vilka relationer är viktiga att illustrera för 
att visa på sammanhållningen i hela länet?
ØVisa på samband som är gemensamt viktiga för hela länet!

ØLyfta fram ömsesidiga relationer!
ØVisa på varje kommuns/delregions bidrag till regionens värde och utveckling 

– hitta win-win förhållanden
ØSåväl inom och utanför länet

ØStrukturbilder måste visa kopplingar mot andra regioner - lättare att 
planera när man ser kartbilder! 
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Exempel: Vansbro



Analys av pendlingspotential – ett exempel

• Vansbro lokala arbetsmarknadsregion är Dalarnas minsta

• Större arbetsmarknadsregioner à större dynamik på 
arbetsmarknaden

• Finns potential för regionförstoring?
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Restid Antal jobb
0-15 min 2386
16-30 min 308
31-45 min 3678
46-60 min 14949



Framåt Strukturbild Dalarna

• Forum Samhällsplanering Dalarna

• Fler målgrupper i kommunerna och andra aktörer

• Workshop/webinarium strukturbilder – Dalastrategin beslut april-juni 21

• Projekt ”Stärkt regional planering Dalarna” – Tillväxtverket
• case studies Orsa, Ludvika
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www.regiondalarna.se/dalastrategin



Tack!
peter.moller@regiondalarna.se

martina.hellgren@regiondalarna.se
samirahmad.ghulamhazrat@regiondalarna.se
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