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Utvecklingen av rumslig struktur inom samhällsbyggnaden sker i interaktion inom och mellan 
involverade parter – offentliga, civila, privata, . . – i olika processer genom att olika 
maktstrukturer – ekonomiska, politiska, kulturella, . . – kommer till uttryck, vilket leder till en 
ständigt föränderlig kompromiss. 
 
Det är svårt att få fram och förstå hur samhällsbyggnadsprocessen som helhet ser ut som leder 
till rumslig struktur och vilken rumslig struktur som är eftersträvansvärd. 
 
Kunskap om delprocesser som – beslutsförberedande, beslutsfattande, verkställande, 
producerande, . . – inom samhällsbyggnadsprocessen finns fragmentariskt på många håll i 
samhället, men övergripande bilder av helheten saknas och behöver utvecklas för att skapa en 
förståelse av rumslig struktur och dess betydelse för samhällets funktion – hur individer och 
grupper fungerar i det samhälleliga rummet. Kunskap om processer som leder till rumslig 
struktur och gestaltad livsmiljö med konsekvenser för individer och grupper är angelägen. 
 
Att skapa ett forum för studier av samhällsbyggnad vad gäller processer och resultat är en 
möjlighet för involverade parter att bidra till utvecklingen. 
 
Utvecklingen av samhällsbyggnaden med medvetna processer som leder till rumslig struktur 
och gestaltad livsmiljö i aktuell verklighet är utmaningen. 
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Beslutsunderlaget från beslutförberedande process beskriver ett samhällskontrakt som 
inbegriper involverade parter och individer och grupper inom regionen. Kontraktet går ut på 
att ta tillvara och utveckla befintlig rumslig struktur genom insatser i olika tidsperspektiv. Det 
gäller att skapa kontakt mellan noder, vara klimatsmart och energismart, vara resilient, ta 
tillvara och utveckla kollektiva och enskilda transportsystem. Det innebär att stora delar av 
framtida rumslig struktur redan finns på plats och att endast marginella kompletteringar ska 
till. Individer och grupper ska finna levnadsformer som gagnar rumslig struktur och därmed 
skapar bättre livsvillkor. Framtida rumslig struktur ska erbjuda individer och grupper varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, natur, kultur, transportsystem, it-system, . . Motor i visionen 
ska vara utbildning, innovationer, idé- och produktutveckling, . . . 
 
Hur involverade parter, individer och grupper ska förmås att leva upp till icke bindande 
villkor i aktuellt samhällskontrakt över tiden framgår inte. 
 
Tillvägagångssättet med samhällskontrakt borde kunna komma till användning regioner 
utanför storstadsområden. Det handlar om att åstadkomma livsvillkor i glesa stads- och 
infrastrukturer.   
 
 
 


