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Det började med att en inspirerande lärare i gymnasiet
gav klassen i uppgift att samhällsplanera ett område.
Jon Wiggh hade inte tänkt på samhällsplanering som
ett yrkesalternativ tidigare, men han tyckte att det var
jätteroligt och det avgjorde hans yrkesval.
– Hela jobbet är som ett pussel. Vi har en massa saker som ska passas in. Vi har översvämningar, rasrisker,
skyddade naturmiljöer, trafik som måste fram, skyddsavstånd från järnväg och väg, vatten som ska kunna ta
sig ut, och vi ska försöka pussla ihop allt så att det blir
någonting som fungerar. Sedan ska vi helst få folk att
tycka om det vi gör också.
En samhällsplanerares arbete går ut på att skapa ett
så funktionellt samhälle som möjligt, för så många som
möjligt. Han säger att det finns saker som kan påverkas
hur mycket som helst med samhällsplanering, till exempel kan bra gatubelysning och att inte ha buskar för
nära gångvägar bidra till att folk känner sig tryggare. Om
social planering, hur man bygger spontana mötesplatser och sådant som folk uppfattar som attraktivt, finns
det en hel vetenskap.
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Han visste att han ville jobba i en mindre kommun när
han var klar med utbildningen, för att få en så stor bredd
som möjligt, och så blev det.
Samhällsplaneraren, eller planarkitekten som titeln
ofta är, jobbar bland annat med att ta fram planer på
olika nivåer. Som översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.
– Det gör jobbet så omväxlande. Om jag hade arbetat i en stor kommun skulle jag antagligen ha jobbat
med en typ av detaljplaner och fått specialisera mig på
att arbeta med bostäder, eller industri. Ofta ligger inte
ens översiktsplanering och detaljplanering på samma
avdelning, men här får vi göra allt.
Jon Wiggh säger att det är en vanlig missuppfattning
att det är han som tycker att det ska ligga ett hus på en
speciell plats.
– Så är det ju inte riktigt. Det kommer ett önskemål
från någon och vi ska se om det går att genomföra. Jag
behöver inte ens tycka om att det ska vara ett hus där,
men det ska prövas.
När det tar lång tid mellan förslag och beslut, kan det
kommunala systemet upplevas som stelbent. Jon tycker också att det kan vara det. Men att det hänger ihop
med den demokratiska processen. Att det är så systemet fungerar. Alternativet, att någon ska bestämma direkt, innebär att det händer mer saker, men inte alltid
bra saker, och det är inte demokrati.

