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Kapitel 10

TEKNISK FÖRSÖRJNING

10.1 Vattenförsörjning
Inledning
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Kommunens ansvar för vatten- och avloppshanteringen
regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
I lagstiftningen behandlas dricksvatten som livsmedel,
vilket medför hårda kvalitets-, hygien- och säkerhetskrav. Kraven har kontinuerligt skärpts och införandet av
miljöbalken har skärpt kraven på skydd av vattentäkter
ytterligare.
Rent vatten utgör en av få livsnödvändiga produkter
där kommunen är självförsörjande. Främst är det beﬁntlig bebyggelse inom planlagt område som är ansluten till
det allmänna VA-nätet.
Snålspolande wc-stolar, vattensnåla tvätt- och diskmaskiner, recirkulation av vatten i processer och allmän
återhållsamhet har medfört att vattenförbrukningen
långsamt har minskat. Detta kommer förmodligen att
fortsätta efterhand som nya vattenbesparande produkter
införs. Den nuvarande befolk ningsutveck lingen i kommunen kommer medföra att vattenkonsumtionen minskar ytterligare.
Verksamheten omfattas av miljömålet om Levande
sjöar och vattendrag (avsnitt 5.11) samt Grundvatten av
god kvalitet (5.12).

Aktörer
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för vattenförsörjningen inom de verksamhetsområden som redovisas på
sidan 117. Inom dessa områden svarar kommunen även
för brandvattenförsörjningen åt räddningstjänsten. Detta ansvar omfattar bl.a. brandpostnät och branddammar. MTG Kommunalteknik ansvarar för drift, underhåll och nyinvesteringar. Den enskilde ansvarar för
försörjningen av vatten utanför kommunens betjäningsområden. Miljö- och byggnadsförvaltningen bidrar med
tillsyn, provtagning och analys.

Enskilda vattentäkter
Tillgången på grundvatten är god inom större delen av
kommunen, undantaget området runt Bråta, Gullspång
och Nunnestad (se avsnitt 7.15). Enskilda brunnar försörjer därför större delen av landsbygden med vatten.

Kommunala vattentäkter
Det ﬁnns idag tre kommunala vattentäkter i kommunen. Hova försörjs genom Lokaåsen, Skagern försörjer
Gullspång, Otterbäcken och Skagersvik medan Gårdsjö
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försörjs genom en bergvattentäkt, bestående av två djupborrade brunnar (125 m). I samtliga vattentäkter kan uttaget ökas om behovet skulle förändras.
Dagens försörjningssituation är mycket känslig för
störningar eftersom reserv vattentäkter saknas, vilket påpekas i den riskanalys som genomfördes 2004. Ytvattentäkter är alltid känsliga för utsläpp och kan dessutom
påverkas av ogynnsamma algblomningar. Lokaåsen är
bättre skyddad, men en traﬁkolycka i närheten av vattentäkten kan få allvarliga konsekvenser (avsnitt 7.14).
Åsens beskaﬀenhet gör dessutom att föroreningar och
utsläpp kan spridas långt och dessa är dessutom mycket
svåra att sanera. Exempel på sådana utsläpp är utläckande köldmedium (ofta HFC, ammoniak eller butan)
från närliggande berg värmeanläggningar eller läckage
från villatankar med olja. Kommunen saknar även alternativa distributionsvägar, t.ex. mobila cisterner, om
ledningsnätet skulle förorenas eller slås ut av andra skäl.
(För farligt gods, se avsnitt 8.12.)
Lokaåsens goda vatten är riksberömt. Vattnets hårdhetsgrad är neutral. Skagern är en förhållandevis näringsfattig sjö, vilket bidrar till en hög vattenkvalitet. Sjöns
vatten är mjukt. Vattnet i Gårdsjö gränsar till hårt.

Vattenverk, reservoarer och ledningsnät
Till respektive vattentäkt hör ett vattenverk.
Vattenverket som försörjs av Skagerns ytvattentäkt
är beläget i Skagersvik, varifrån vattnet pumpas direkt
ut på nätet efter behandling. För tryckstegringen svarar
två pumpar, där vattentornet vid Rynningsmysten endast svarar som »motvikt«. Denna mot vikt svarar även
som reservoar med en volym på 600 m3. Råvattenintaget
är beläget 1,5 km ut i Skagern på 23 m djup.
Även ledningsnätet i Gårdsjö är tryck satt genom
pumpning, men här ﬁnns vattenreservoaren i vattenverket.
Tidigare har det varit svårt att hålla ett jämnt vattentryck i Hova, men sedan vattenverket försetts med nya
pumpar har situationen förbättrats betydligt. De planer
som tidigare ﬁgurerat om att uppföra ett vattentorn för
att hålla ett konstant tryck har därigenom kunnat skrinläggas. Efter att vattnet pumpas upp ur två brunnar ﬁltreras vattnet, varpå vattnet distribueras ut på nätet. Reservoaren ﬁnns i vattenverket.
De kommunala ledningsnäten är väl utbyggda inom
betjäningsområdena och består av ca 70 km ledningar,
men stora delar av ledningsnätet börjar bli gammalt vilket kommer att medföra stora framtida kostnader.

Teknisk försörjning

10.2 Avloppshantering
Bakgrund

Vattentornet vid Rynningsmysten

Vattenskyddsområden
För Lokaåsens vattentäkt ﬁnns ett förslag till skyddsområde med tillhörande föreskrifter utarbetat (sedan 1990).
Skyddsområde har även utretts för den kommunala vattentäkten i Gårdsjö. F.n. (2011) saknas även skyddsområde för Skagern. På kartan på sidan 119 redovisas föreslagna skyddsområden.
Skyddsområden fastställs av Länsstyrelsen, men sedan miljöbalken infördes har nu även kommunen möjlighet att fastställa skyddsområden. Eftersom fastställandet medför inskränkningar i markanvändningen är detta ofta förenat med kostnader.

Ställningstagande
► Kommunen ska förse de boende inom betjäningsområdena

med gott och friskt dricksvatten. Robusta system utan driftstörningar ska utvecklas för vattenförsörjningen.
► Kommunen ska under planperioden överväga åtgärder för
att höja omsättningen inom vissa delar av ledningsnätet för
att upprätthålla vattenkvaliteten.
► Reservvattentäkter ska utvecklas till beﬁntliga kommunala
vattentäkter.
► Anläggningar som medför föroreningsrisk ska inte tillåtas
inom upprättade förslag till vattenskyddsområden.
► För att säkra den framtida vattenförsörjningen inom de
kommunala betjäningsområdena ska undermåliga delar i
ledningsnätet bytas i samband med annat underhållsarbete.
► Kommunen ska verka för att skyddsområden för vattentäkterna i Hova och Gårdsjö fastställs. Eftersom förslagen utarbetades innan miljöbalken infördes anser kommunen att
Länsstyrelsen ska fastställa områdena och även stå för kostnaderna.

Avloppssystemen i Hova och Gullspång började anläggas
under 1950-talet. Inledningsvis släpptes avloppsvattnet
från ledningsnätet ut i närmaste recipient, men efterhand som vattentoaletter blev standard blev föroreningarna betydande, och insikten växte om att det fanns ett
behov av rening av avloppsvattnet.
När nuvarande reningsverk anlades under 1950-talet
bestod reningen till största delen av slamavskiljning och
sedimentering. På 1980-talet byggdes reningsverken ut
med s.k. biologisk och kemisk rening. Med biologisk rening avses att biologiska föreningar bryts ner med hjälp
av bakterier och mik roorganismer. För närvarande utreds om vattnet även ska ﬁltreras, främst för att reducera
förekomsten av fosfor och kväve.
Reningsprocessen förnyas och förbättras ständigt i
takt med att nya tekniska landvinningar genomförs och
genom ökade krav på rening. Därmed följer också behovet av nya investeringar. Investeringsbehovet påverkas
också av att den maskinella utrustningen förslits snabbt
trots bra underhåll, vilket gör att livslängden begränsas
till 15-20 år.
Sedan 2005 är det förbjudet att deponera slam, latrin
och gallerrens. Hur detta avfall ska hanteras i framtiden
måste bli föremål för en särskild utredning, företrädesvis
i en ny avfallspolicy.

Aktörer
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för avloppshanteringen inom de verksamhetsområden som redovisas
på sidan 119. MTG Kommunalteknik ansvarar för drift,
underhåll och nyinvesteringar. Anordnande och skötsel
av avlopp utanför de kommunala betjäningsområdena är
den enskildes eget ansvar. Anmälan/ansökan för anläggande av enskild avloppsanläggning görs till miljö- och
byggnadsnämnden, som ock så har tillsynsansvar över
reningsverket i Gårdsjö. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för verken i Hova och Gullspång.

Anläggningar
De kommunala avloppsreningsverken i Hova, Gullspång och Gårdsjö beräknas betjäna (år 2008) ca 1800,
2000 respektive 200 PE (personekvivalenter). Måttet är
en uppskattning på hur många som använder verken
och inkluderar de hushåll som inte är anslutna till det
kommunala nätet men som tömmer slam i Hova-verket. Dessutom är verksamheter som industri, vårdanläggningar, skolor m.m. anslutna. Totalt hanterade de kommunala reningsverken 625 000 m3 avloppsvatten under
2008, eller ca 1700 m3/dygn. Avloppsvattnet i Otterbäcken pumpas till reningsverket i Gullspång genom en överföringsledning. Reningsverket i Gullspång hanterar även
avloppsvatten från Storön.
För att främja laxen i Gullspångsälven höjs pH-värdet i det utgående vattnet från reningsverket i Gullspång
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genom att tillsätta kalk. 2008 användes 105 ton kalk.
Restprodukten från reningsprocessen kallas slam.
Till detta tillsätts kalk (och kallas då »kalkstabiliserat
slam«) och därefter kan slammet återföras till jordbruksmarken för att sluta kretsloppet.
Vattnet från reningsverket i Gullspång leds ut i Gullspångsälven, medan verken i Hova och Gårdsjö har Hovaån som recipient (mottagare).

anrikas i en gemensam recipient. Andra sätt kan vara att
bygga reningsanläggningar för dagvattnet.
Flera faktorer styr metodvalet, exempelvis föroreningsgraden, markförhållanden och tillgång på mark för
dagvattenanläggningar etc. En annan viktig åtgärd är
att sopning av gator prioriteras. En hel del föroreningar
ansamlas i gatusanden och om de inte sopas upp tillräckligt snabbt, spolas sanden och partikelbundna föroreningar ut med dagvattnet.

Ledningsnät, spill- och dagvatten
Avloppsnätet består dels av spillavloppsledningar, som
tar hand om avloppsvatten från hushåll och industrier m.m., dels av dagvattenledningar som omhändertar
regn- och dräneringsvatten. Totalt ﬁnns ca 50 km avloppsledningar och ca 38 km dagvattenledningar.
Avloppsledningsnätet är av olika material, storlek
och åldersstruktur. Underhållsbehovet är betydande eftersom stora delar av nätet är ålderstiget, men standar-
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Avloppsreningsverket i Gullspång

den på ledningsnäten hålls under uppsikt med bl.a. TVinspektioner. MTG Kommunalteknik har dessutom ett
kontinuerligt program för utbyte, renovering och uppgradering av nätet.
De mest förekommande problemen är inträngande
trädrötter och inläckage i de äldre systemen som ligger
under grundvattenytan, vilket medför ökad belastning
på avloppspumpstationer och reningsverk.
Dagvattnet släpps idag till stora delar ut orenat i närmaste recipient. Vatten från gångytor, lekytor etc. innehåller endast obetydliga mängder föroreningar, medan
vatten från vägar, industriområden och andra förorenade ytor kan vara kraftigt förorenat.
Myndigheternas krav på dagvatten kan förväntas
öka i framtiden. Det eﬀektivaste sättet att få ett rent
dagvatten är att inte smutsa ner det: att stoppa föroreningarna redan vid källan ger dessutom bäst miljöeﬀekter i övrigt.
Det ﬁnns olika möjligheter att omhänderta dagvatten på ett miljövänligt sätt, t.ex. genom lokalt omhändertagande (s.k. LOD), vilket innebär att dagvattnet tas om hand i närområdet så att inte föroreningarna
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Kapacitet
Den kapacitet som ﬁnns f.n. (2011) beräknas vara tillräcklig under planperioden. Utöver kontinuerligt underhåll bör investeringar göras för att optimera driften,
t.ex. datadrift istället för manuell drift.

Enskilda reningsanläggningar
De invånare som inte är anslutna till kommunalt reningsverk ska ha en egen reningsanläggning, bestående
av en trekammarbrunn för slamavskiljning samt någon
form av inﬁltrationsanläggning för den biologiska reningen. Reningsgraden på dessa anläggningar är dock
betydligt sämre än på de kommunala reningsverken.
Därför bör så många enskilda avlopp som möjligt anslutas till det kommunala avloppsnätet. (Att förbud mot
utsläpp av avloppsvatten gäller i ett område söder om
Gårdsjö framgår av avsnitt 7.15.)
Miljö- och byggnadsnämnden genomför f.n. (2011)
en avloppsinventering, där enskilda reningsanläggningar
inventeras för att kartlägga anläggningar som inte uppfyller gällande krav. Målet är att samtliga anläggningar
skall byggas om till godtagbar standard.
Miljömålet om Ingen övergödning (avsnitt 5.10) ställer krav på att minst 95  av all fosfor skall renas eller att
utgående vatten får innehålla högst 0,3 mg totalfosfor/l
som årsmedelvärde.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att rena avloppsvattnet ytterliga-

re. Kommunen ska även verka för att separera dagvattnet
från spillvattnet, i de fall dräneringen är ansluten till spillvattennätet.
► Kommunen ska överföra enskilda avlopp till det kommunala avloppsnätet där det är praktiskt möjligt (avsnitt 5.10).
► Utbyggnad för permanent- eller fritidsboende som kräver
detaljplan förutsätter gemensamma avloppslösningar där
reningsgraden motsvarar de kommunala reningsverken.
► Enskilda avloppsanläggningar ska lokaliseras så att hanteringen inte utgör någon risk för beﬁntliga vattentäkter.
► Kommunen ska ta fram en dagvattenplan för Hova, för att
minska föroreningarna i Hovaån.
► Kommunen ska fram en strategi för arbetet med att åtgärda avloppsanläggningar i de fall där en anslutning till det
kommunala VA-nätet inte är möjlig. Fastigheter som inte
har en godtagbar avloppslösning ska åtgärdas senast år 2015
(avsnitt 5.10).

Teknisk försörjning

Återvinningsstationen i Gullspång

10.3 Avfallshantering
Problemkomplex
Enorma mängder avfall produceras årligen av hushållen och industrin (verksamheter). Det moderna västerländska konsumtionssamhället har inneburit att avfallsmängderna har ökat betydligt i omfattning.
Från en tidigare tolerant syn på deponering av avfall har samhället genom lagstiftning, miljömedvetenhet
och opinion strävat efter att dels minska avfallsmängden, dels öka den volym som återvinns. Ekonomiska drivkrafter har främjat återvinning inom industrin, men det
är först på senare år som återlämning av tidningar, glas,
tomburkar etc. har fått uppmärksamhet och acceptans
bland hushållen.
Det är lätt att fokusera på hushållsavfallet, men detta
är endast en mindre del av avfallsproblematiken. Industri, handel, jordbruk samt bygg- och anläggningssektorn genererar betydligt större av fallsmängder.
Förändringar av avfallssystemet kommer sannolikt
att bli ett nyckeltema i framtiden, där omställningen till
ett hållbart samhälle sannolikt kommer att förorsaka
både kostnader och protester och dessutom inkräkta på
den enskildes livsföring.
Av förordning (2001:512) om deponering av avfall
följer att deponi av organiskt material förbjöds 2005. Sedan 2010 får vissa saker inte förbrännas.

Aktörer
Kommunen har tidigare haft ansvaret för i stort sett
all avfallshantering (det s.k. kommunala renhållningsmonopolet), men en förskjutning sker nu successivt mot
andra aktörer.
Riksdagen har beslutat att producentansvar ska gälla
för förpackningar, vilket innebär att det är producenten
som ansvarar för förpackningarna. Huvudsyftet med
producentansvaret är att åstadkomma en miljöanpassning av produktionen och en meningsfull materialåtervinning. Producentansvar kommer successivt att införas
för allt ﬂer varugrupper.
Verksamheter och enskilda har också ett ansvar, bl.a.
för att utsortering sker av farligt avfall och sådant avfall
som omfattas av producentansvar. Förpackningar och

tidningar, som omfattas av det så kallade producentansvaret, ska lämnas vid någon av de utplacerade återvinningsstationerna. Ett fungerande insamlingssystem utgör en förutsättning för att producenterna ska kunna få
tillbaka sina uttjänta produkter. Detta ger incitament
för att utveckla mer miljöanpassade produkter och bygga upp en eﬀektiv materialåtervinning.
Kraven på ökad sortering av avfallet vid källan kommer att ställa ökade krav på utrymmen i både bostadsoch verksamhetsområden och på allmänna platser.
Eftersom bestämmelserna inom avfallssektorn förändras kan det vara svårt för framför allt företag att veta
vad som gäller för just deras avfallsfraktioner. Här kan
den kommunala organisationen bidra med information.
Även hushållen är en viktig målgrupp och kommunen
informerar hushållen om gällande avfallsregler, bl.a. genom den s.k. miljöalmanackan som Agenda 21 m.ﬂ. tillhandahåller.
Sedan april 2008 samverkar kommunen inom avfallsområdet med Mariestads kommun. Samverkan sker
genom en gemensam nämnd.

Mål
I nu gällande avfallsplan, antagen den 22 februari 2010,
redovisas följande mål för verksamheten:
• Kommunal verksamhet är ett föredöme
• Avfallsfrågor är en viktig del i tillsynen
• Arbetsmiljö är en viktig aspekt i all avfallshantering
• Taxan stimulerar till ökat engagemang
• Det är lätt att sortera och ta hand om sitt avfall
• Slam från reningsverk är en tillgång

Anläggningar
En av drivkrafterna bakom förändringen är behovet att
uppfylla målen i EU:s direktiv om deponier. Detta innebär en stegvis minskning av nedbrytningsbart avfall i
medlemsländerna. Målet för hushållsavfall innebär att
minst 30  ska återvinnas år 2010 och 33  år 2015.
Brännbart avfall och hushållsavfall bränns i Lidköpings värmeverk.
Deponi skedde tidigare vid Odenslund där bl.a.
bygg-, rivnings- och hushållsavfall deponerades under
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åren 1963-2008. Ytan omfattar ca 5,5 hektar men deponin upphörde 2009 efter ett länsstyrelsebeslut. Deponifraktioner körs idag till Rödjornas deponi i Skara. På
Odenslund ﬁnns en återvinningscentral för återvinningsmaterial och farligt avfall. Här lämnas också vitvaror, trä, möbler och däck.
Nedlagda deponier ﬁnns i Otterbäcken, Gårdsjö och
Hova. Dessa redovisas på kartan på sidan 119.
Insamling av återvinningsbara material sker genom
återvinningsstationerna i Otterbäcken, Gullspång och
Hova. Dessa töms av auktoriserade transportörer. Stationerna står på kommunal mark men ägs av förpackningsinsamlingen. Kommunen sköter dock tillsyn och
renhållning runt åter vinningsstationerna.
Deponering av avfall har nyligen belagts med en ny
skatt vilket sannolikt kommer att resultera i att avfall
sorteras, återvinns och återanvänds i en betydligt större
omfattning än tidigare.
Komponenter i fordon kommer att miljömärkas i allt
större omfattning i enlighet med EU-direktiv. Dessa uttjänade komponenter måste omhändertas under ordnade förhållanden i bildemonteringsanläggningar. I dagsläget ﬁnns inga auktoriserade anläggningar inom kommunen.

Ställningstagande
► Nedlagda deponier ska inte exploateras.
► Den kommunala organisation ska regelbundet förse företag

och företag med information om avfallsfrågor.
► Kommunen ska verka för att allt hushållsavfall sorteras så

Produktion av elkraft inom kommunen sker huvudsakligen i vattenkraftstationen i Gullspång. Nuvarande
kraftverk i Gullspångsälven togs i drift 1971, har en eﬀekt
på 40 MW och en medelårsproduktion på 95 GWh.
I kommunen förbrukas ca 70 GWh elenergi per år.
För skyddsavstånd vid ledningar, se avsnitt 8.10.

Fjärrvärme
Vid vårdcentralen i Gullspång ﬁnns en fjärrvärmeanläggning som drivs med fastbränsle (pellets). Utöver
vårdcentralen och kommunhuset försörjer anläggningen
även bebyggelsen på Blåbärs-, Enbärs- och Lingonvägen
med fjärrvärme.
För ställningstagande om utbyggnad, se avsnitt 5.5.

att biologiska restprodukter kan tas om hand (avsnitt 3.3).
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► Kommunen ska verka för att återvinningen av industriav-

fallet ökar (avsnitt 3.3).

10.4 Energiförsörjning
Allmänt
Den samlade energiförbrukningen i kommunen beräknas till ca 250 GWh/år, vilket motsvarar ca 46 MWh/
person och år (år 2008). Om kommunens samlade utsläpp av växthusgaser fördelas per invånare är det genomsnittliga utsläppet ca 6,9 ton koldioxid/person och
år (år 2006).
Största energianvändare är industrin med ca 120
GWh, följt av transporter och hushållens användning.
Räknat i antal GWh tillförd energi för landet som
helhet står kärnkraften och oljan för ungefär lika mycket, följt av biobränslen (16 ) och vattenkraft (11 ).
Kol, naturgas, värmepumpar och vindkraft står för cirka
7,5  av den totala mängden tillförd energi.

Elkraft
Huvudsaklig eldistributör inom kommunen är Fortum
Distribution AB, som numera äger Gullspångs Kraft
AB. Stamnätet för elkraft (220-400 kV) ägs av det statliga aﬀärsverket Svenska Kraftnät AB.

118

Geotermisk energi
På grund av ökade energikostnader har det blivit allt
vanligare för framför allt villaägare att installera värmepumpar med berggrunden, omgivande mark, grund- eller ytvatten som värmegivare. Många system använder
sig av ett cirkulerande kylmedium som har negativa miljöeﬀekter vid läckage. Tekniken kräver regelbunden tillsyn.
Gullstensskolan och Läkarstationen i Hova värms
delvis med bergvärme.

Bioenergi
Så länge inte mer biomassa förbrukas än vad som hinner växa upp så är bioenergi en förnyelsebar och uthållig
energikälla. Det är dock viktigt att aska som blir över
vid förbränningen återförs till naturen. Exempel på biobränslen är energiskog, energigräs, oljeväxter, halm, ved
och biprodukter från skogsindustrin. Även metangas,
rötgas och torv brukar räknas som biobränslen.
Biobränsleanläggningar ﬁnns installerade vid bl.a.
Mogården och Regnbågsskolan.

Olja
Flera kommunägda fastigheter värms fortfarande upp
med olja.

Teknisk försörjning

Verksamhetsområden för VA, nedlagda deponier samt
föreslagna skyddsområden för vattentäkter
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Kommunalt verksamhetsområde för VA
Föreslaget skyddsområde för kommunal vattentäkt
Nedlagd deponi
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Solenergi
Bortsett från kärnkraft och geotermisk energi är all energi omvandlad solenergi. Av praktiska skäl brukar solenergi avgränsas till följande »direkta« metoder:
• Passiv solvärme innebär att byggnaden i sig fångar
upp och behåller solenergin på ett eﬀektivt sätt, t.ex.
genom stora fönsterytor mot söder, isoleringsåtgärder etc.
• Solfångare innehåller (vanligtvis) vatten som värms
upp av solstrålarna.
• Solceller omvandlar solenergin till elektricitet. Att
framställa el från kiselceller är idag ca 10 gånger dyrare än konventionell el och därför inte lönsamt där
det ﬁnns ett utbyggt elnät. Utveckling av tekniken
pågår emellertid.
Dessutom är följande uppvärmningsformer indirekt beroende solen:
• Ytjordvärme är ett sätt att med värmepump ta tillvara
solens uppvärmning av markytan.
• Luftvärme utnyttjar också värmepumpsteknik, men
använder istället energin i luften.
För småhusägare kan solvärme redan idag vara ett lönsamt och miljövänligt alternativ till olja och el. Idag har
ca 10 000 småhus i Sverige någon form av solvärme. F.n.
beviljas bidrag för installation av solfångare och solceller (år 2011).

Vindkraft

10

Vindkraften är en påfallande ren energikälla. Den tillförda energin är gratis och outsinlig och energin kan
dessutom inte nyttjas på något annat sätt. Påverkan på
miljön är mycket begränsad, även om vindkraftverk kan
generera störningar i form av buller och skuggverkan.
Verkens påverkan på landskapsbilden måste också beaktas vid en utbyggnad liksom att konﬂikter kan uppstå
med bl.a. fågellivet.
Vindkraften ger visserligen en ojämn produktion,
men i kombination med andra energikällor utgör vindkraften ett värdefullt tillskott.
Under 2008 pekade Energimyndigheten ut områden
av riksintresse för s.k. vindbruk. Några sådana riksintressen ﬁnns inte utpekade i Gullspångs kommun.
Sedan några år tillbaka diskuteras en omfattande utbyggnad av vindkraften i kommunen. Med tanke på den
stora omgivningspåverkan vindkraften har är det angeläget att kommunen planerar för hur denna utbyggnad
ska gå till.
För att samordna planeringen har kommunstyrelsen
beslutat att kommunen ska utarbeta en gemensam vindbruksplan tillsammans med Mariestads och Töreboda
kommuner i syfte att få en helhetssyn på hur vindkraf-
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Vindkraftverket i Blekviken

ten ska utvecklas i MTG-kommunerna. Detta dokument kommer sedan att utgöra ett s.k. tematiskt tillägg
till Vision 2020. Dokumentet kommer enligt upprättad
tidplan sannolikt att kunna antas av Kommunfullmäktige samtidigt som Vision 2020.
Motivet till att inte inkludera ställningstagandena
om vindkraft i Vision 2020 är huvudsakligen att vindkraftfrågan är så viktig att den behöver diskuteras ingående.

Ställningstagande
► Kommunen ska utreda möjligheterna att genomföra en om-

ställning från oljeeldad värme till alternativa bränslen i
kommunens fastigheter i Hova.
► Kommunen ska genom energirådgivare sprida information om energikällor som minskar klimatpåverkan, t.ex. solfångare och pelletspannor, och hur man kan spara energi (se
avsnitt 5.4).

Vision 2020

Kapitel 11

BEFOLKNING

11.1 Demografi, regionen
Allmänt
Västra Götalands län har drygt 1,5 miljoner invånare.
Göteborg är residensstad och drygt hälften av länets befolkning bor inom Göteborgsregionen. I förhållande till
detta administrativa och demograﬁska centrum i länet
ligger Gullspångs kommun perifert, vilket påverkar allt
från möjligheter till specialistsjukvård till investeringar
i det allmänna vägnätet. Istället är det Skövde, Örebro
och Karlstad som är centralorter i de regioner som har
störst betydelse för kommunen.

Orter i närområdet
Folkmängden i de största tätorterna i kommunens närhet redovisas i tabellen till höger. Även den totala folkmängden i kommunerna redovisas.

År 2005/2010
Falköping
Karlskoga
Karlstad
Kristinehamn
Kumla
Lidköping
Mariestad
Motala
Skara
Skoghall
Skövde
Örebro

Tätorten
16 000
27 500
58 500
18 000
13 000
25 000
15 500
30 000
11 000
13 000
33 000
98 000

Kommunen
31 500
29 500
85 500
24 000
20 500
38 000
23 500
42 000
18 500
15 000
51 500
135 500
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Befolkningsstatistik för Gullspångs kommun under perioden 1975-2010

11.2 Demografi, kommunen
Historisk utveckling
1 november 2010 hade Gullspångs kommun enligt SCB
5309 invånare. Detta innebär att kommunen har tappat cirka 2000 invånare – eller drygt 37  – sedan 1950.
Låga födelsetal i kombination med hög utﬂyttning har
medfört en långsam nedgång, i synnerhet under perioden efter 1975 (diagrammet ovan). Den negativa trenden bröts under perioden 1988-94, delvis p.g.a. ett ökat
barnafödande. I mitten av 90-talet började kurvan åter
dala nedåt, återigen p.g.a. ökad utﬂyttning och låga födelsetal.
Kommunen är dock ingalunda ensam om att tappa
invånare. Sedan 1970-talet har närmare hälften av landets alla kommuner minskat i befolkning.

11
Nativitet och mortalitet
Barnafödandet låg relativt konstant fram till den topp
som inträﬀade i början av 90-talet. Därefter har antalet
födda fallit relativt kraftigt. SCB:s prognos (redovisas
ej) pekar inte på några dramatiska förändringar under
den kommande tioårsperioden i förhållande till denna
nivå, men det är svårt att bedöma det verkliga utfallet.
Erfarenhetsmässigt vet vi att utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för om kvinnor väljer att
bli mödrar eller avstår: den trygghet som följer med ett

arbete medför vanligt vis ock så ett ökat barnafödande.
Vid 1900-talets början låg fruktsamheten på drygt 4
barn. Sedan 1930-talet är fruktsamheten betydligt lägre och SCB:s långtidsprognos för hela landet pekar på
att fruktsamheten i framtiden kommer att stabilisera sig
runt 1,85 barn.

Migration
För att kunna bedöma den framtida befolkningsutvecklingen måste även in- och utﬂyttningen från kommunen beaktas. Statistik (som inte redovisas här) visar
att många invånare lämnar kommunen efter gymnasieåldern, vanligtvis för att vidareutbilda sig eller för att
söka arbete på annan ort. Som nämnts tidigare (avsnitt
2.3) måste kommunen nå större framgång i arbetet med
att försöka förmå dessa ungdomar att återanvända efter
studietiden. Vissa svårigheter kan emellertid uppstå när
det gäller ungdomar som tillägnat sig en mer specialiserad utbildning, eftersom det huvudsakligen är den offentliga sektorn inom kommunen som efterfrågar eftergymnasial utbildning, även om industrin i ökande grad
efterfrågar sådan kompetens.
I statistiken är utländska medborgare som beviljats
uppehållstillstånd inkluderade; ﬂyktingmottagningen
inom kommunen förklarar sålunda en del av 90-talets
kraftiga ﬂuktuationer.
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Åldersfördelning

Basfakta

Åldersfördelningen i Gullspångs kommun skiljer sig något jämfört med riket. I åldersgruppen 0-20 år ser det i
stort sett ut som i övriga riket. Det som skiljer är i viss
mån andelen vuxen befolkning (20-64 år) där Gullspångs kommun har något mindre andel än i riket i övrigt, i synnerhet i åldrarna 20-34 år. Även i gruppen äldre
(65 år och därutöver) ﬁnns skillnader, där kommunen
har en överrepresentation jämfört med övriga riket.
Fördelningen könsmässigt är relativt jämn mellan
kvinnor och män. Det ﬁnns dock en större andel män i
åldern 25-64 år, vilket kompenseras av att det ﬁnns något
ﬂer kvinnor i åldersinter vallet 65 år och uppåt.
Befolkningsprognoserna för landet som helhet visar
att andelen äldre kommer att fortsätta att öka i högre
takt än den arbetsföra andelen av befolkningen. Gullspångs kommun skiljer sig inte i detta avseende från övriga kommuner, även om förändringen tycks bli mer påtaglig här.

Folkmängden i kommunen har sjunkit under perioden
1990-2010 och ligger nu stadigt under 6000 invånare.
Barnafödandet har under samma period minskat med
knappt 40 barn per år och ligger sedan mitten av 90talet mellan 30 och 50 barn per år. I kommunen bor,
jämfört med riket, en lägre andel unga personer och en
högre andel äldre. Bland barnfamiljerna kan man se att
en högre andel har minst tre barn.

100+

män

kvinnor
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14

Den eftergymnasiala utbildningsnivån är låg jämfört
med riket, medan andelen med gymnasial utbildning
ökar med tiden.
Medelinkomsten är lägre än riksgenomsnittet och
jämfört med övriga landet får invånarna sin försörjning
i högre grad genom den oﬀentliga sektorn.
Socialbidragskostnaderna i kommunen har minskat,
där ett trendbrott skedde 1998-99.
Vad gäller stöldbrottsligheten ligger kommunen över
värdena för Skaraborg. Det oprovocerade våldet är inte
särskilt utbrett. De våldsbrott som sker i kommunen är
huvudsakligen provocerat våld och inträﬀar vanligt vis
i samband med fester där oﬀret och förövaren känner
varandra. Detta medför att anmälningsbenägenheten är
låg. Av samma orsak ﬁnns det anledning att misstänka
att mörkertalet är stort när det gäller våld inom familjen.
För uppgifter om arbetslöshet, se avsnitt 12.4.

Delaktighet och inflytande

0-4

Kommunen

Ekonomisk och social trygghet

Riket

11.3 Folkhälsa
Allmänt
Nedan sammanfattas innehållet i den folkhälsoproﬁl
som Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg har
tagit fram. Folkhälsoproﬁlen innehåller statistik för
Gullspångs kommun indelad efter ett antal områden
som har betydelse för människors hälsa och välfärd. Där
så har varit möjligt har statistiken uppdaterats.

Delaktighet och inﬂytande i samhället är kärnfrågor för
en demokrati och anses även ha ett stort inﬂytande på
folkhälsan. Valdeltagandet i kommunen – liksom i landet i övrigt – betraktas som högt, där 84,7  av kommunens röstberättigade deltog i riksdagsvalet 2010 (jämfört
med 84,6  för landet som helhet). I valet till Europaparlamentet 2009 deltog 44,1  (jämfört med 45,5  för
landet som helhet).
13  av befolkningen klassas som aktiva låntagare på
kommunens bibliotek.
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Sunda och säkra miljöer
Under 2007 skaderegistrerades 400 invånare. Den dominerade skadeplatsen är bostad/bostadsområde. När
det gäller barn som skadar sig är åldersguppen 13-19 mest
drabbad. Generellt är det ﬂer pojkar än ﬂickor som skadar sig.
I gruppen 65 år och äldre har andelen höftfrakturer
halverats under en treårsperiod.
Allergierna ökar i hela västvärlden. I förhållande till
regionen i övrigt ligger emellertid Gullspång relativt väl
till.

Trygga och goda uppväxtvillkor
Barn och ungdomars tandstatus är god, framför allt hos
19-åringarna där tandstatusen ligger över snittet för Skaraborg.
Hela 77  av dem som erbjuds föräldrautbildning
väljer att delta.
En högre andel elever är behöriga till gymnasieskolan jämfört med riket som helhet (97  mot 89 ).

Arbetslivet
Över tid ökar de långa pågående sjukfallen i alla åldersgrupper, där ökningen i gruppen män och kvinnor i åldern 40-59 år är störst. Kostnaderna avseende sjukpenning och rehabersättning för gruppen kvinnor 16-39 år
har ökat markant. Inom ålderskategorin 20-54 år ligger
både män och kvinnor i Gullspångs kommun över riksgenomsnittet när det gäller anmälda arbetsskador.

Levnadsvanor
Regionens kostnader för receptbelagda läkemedel har
ökat markant. Kostnaderna inom kommunen ligger ca
26  högre än snittet i regionen. Under 2004 uppgick
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Idyll i Håhult på vägen mot Gårdsjö
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kostnaden till 3125 kr per kommuninvånare. Bland de
femton mest försålda preparaten (i kronor räknat) märks
läkemedel mot depression, högt blodtryck och magbesvär.
Andelen aborter ligger mycket lågt i förhållande till
riket.
I kommunen har antalet klamydiafall ökat, men en
bidragande orsak kan vara att det idag generellt sett tas
mer prov än tidigare. Framför allt är det kvinnor som
upptäcks med klamydia.
Att kvinnorna röker i större utsträckning framgår av
att andelen döda i lungcancer ligger högt: 32,2 dödsfall
per 100 000 invånare jämfört med 25,2 för riket. Även
för män är antalet fall högre: 54,8 jämfört med 41,3. Här
bör emellertid anmärkas att det handlar om enstaka fall
i kommunen som räknats om för att kunna jämföras
med statistiken för riket. Det statistiska underlaget är
sålunda litet, något som gör det svårt att bedöma relevansen i uppgifterna.
Alkoholkonsumtionen är relativt hög bland kommunens ungdomar, där 70  av ﬂickorna i årskurs 9 anger
att de dricker och av dessa har 39  varit berusade vid
minst tre tillfällen. Motsvarande andel pojkar är 62 ,
varav 36  uppger att de varit berusade vid minst tre
tillfällen.

Ställningstagande
Som anges i avsnitt 3.3 ska
► kommunens folkhälsoplan ligga till grund för all kommun-

al planering.
► de nationella folkhälsomålen (enligt avsnitt 2.1) även lig-

ga till grund för planeringen av den kommunala verksamheten.
► kommunen höja kunskapen om folkhälsofrågor.

Befolkning

11.4 Bostäder
Bostadsförsörjning
Hemlöshet förekommer i praktiken inte inom kommunen.
En viss omsättning på bostadsmarknaden förekommer alltid: ändrade arbetsförhållanden skapar nya behov, familjer får tillökning, ungdomar ﬂyttar hemifrån
som en del av frigörelseprocessen, äldre söker ofta en
mindre bostad som är enklare att sköta etc. En fungerande bostadsmarknad måste därför kunna möta ﬂera
olika behov.
Ur denna synvinkel fungerar bostadsmarknaden
inom kommunen relativt väl, där fördelningen mellan
olika upplåtelseformer och bostäder i olika storlekar i
stort svarar mot efterfrågan.
Utbudet av bostäder inom kommunen har sedan
millenieskiftet varit större än efterfrågan, delvis p.g.a.
av att befolkningen i kommunen har minskat. Behovet har emellertid även minskat p.g.a. minskade bostadssubventioner och hög ungdomsarbetslöshet.
Den kommunala organisationen bedömer att ett
nytt seniorboende (eller trygghetsboende) skulle kunna
fylla ett viktigt behov, främst för att kunna ge äldre en
ökad trygghet och möjlighet att bryta social isolering.
Ett seniorboende underlättar dessutom för socialtjänsten
att ge erforderlig service, utan att verksamheten kräver
lika mycket resurser som ett särskilt boende.
Hur seniorboendet ska etableras får utredas i särskild
ordning. Med tanke på de kostnader som är förknippade med att etablera ett nytt seniorboende kan det vara
lämpligt att kommunen i första hand verkar för att en
annan huvudman etablerar och driver seniorboendet.
Som anges i avsnitt 3.2 är det svårt att beräkna det
framtida behovet av nya bostäder, men dagens förutsättningar för bostadsproduktion och nuvarande efterfrågan talar för att kommunen inte kommer att ha några
svårigheter att möta behovet inom ramen för beﬁntliga
utbyggnadsplaner. Den kommunala organisationen har
pekat ut Otterbäcken som en lämplig plats för att etablera ytterligare bostäder.

Boendekostnader
Kommunen saknar tillförlitlig statistik över boendekostnaderna inom kommunen, men uppfattningen är ändå
att invånarnas utgifter för boende torde ligga relativt
lågt, både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Boendekostnaden torde sålunda ha en mycket begränsad
inverkan på var människor väljer att bosätta sig inom
kommunen, och de segregationsproblem som kan härröras till boendekostnaderna – som återﬁnns i andra delar
av landet – torde jämförelsevis vara obeﬁntliga.
Det ﬁnns emellertid en tendens att kommunens låga
boendekostnader attraherar människor som har svårt att
klara sin försörjning på annat håll. De låga boendekostnaderna kan sålunda generera ökade utgifter för socialtjänsten.

Permanent- och fritidsboende
Sedan en tid tillbaka pågår en utveckling där människor
i högre grad väljer att bo permanent eller under större
delen av året i fritidshus. Denna utveckling medför att
den traditionella uppdelningen mellan områden med
fritidshus respektive permanentboende till viss del upphör. Utvecklingen påverkar även övriga bostadsmarknaden (inom och utom kommunen) genom att »dubbelboendet« upphör, eller att efterfrågan ökar på mindre komplementbostäder.
Som angivits i avsnitt 3.2 ska fritidsboendet koncentreras till beﬁntliga områden för att undvika framtida
belastningar på den kommunala ekonomin.
Som angivits i avsnitt 4.4 ﬁnns detaljplaner inom
kommunens tätorter som medger utbyggnad av ﬂera nya
bostadsområden. Nya bostadsområden kommer i första
hand att koncentreras till Otterbäcken.

Bostäder för äldre
Äldre har särskilda behov avseende bostäder. Dessa behandlas i avsnitt 11.6.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att ett seniorboende eller trygg-

hetsboende etableras exempelvis i Otterbäcken, i egen regi
eller med annan huvudman.
► Kommunen anser att nytillkommande bostäder på landsbygden i första hand ska lokaliseras till beﬁntlig bebyggelse
med rimlig närhet till regelbundet traﬁkerade vägar så att
allmänna funktioner som skolskjutsar, närtraﬁk, sophämtning, hemtjänst, postutdelning m.m. utan svårighet kan utföras under hela året.
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11.5 Sociala förhållanden

Individ- och familjeomsorg

PBL och den sociala miljön

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har till uppgift att ge stöd åt enskilda och familjer när behoven inte
kan tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bistånd, stöd
åt barn och ungdomar som riskerar att fara illa och hjälp
till personer med drogproblem är centrala arbetsområden.
Under 2004 var
• 83 barn aktuella för utredningar och/eller insatser inom barn- och ungdomsvården (där 35 var asylsökande)
• 29 vuxna aktuella för utredningar och/eller insatser
inom vuxenvården
• 169 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd (socialbidrag).
Individ- och familjeomsorgen är i hög grad beroende av
den allmänna samhällsutvecklingen och den generella
välfärdspolitiken. Utvecklingen på arbetsmarknaden,
socialförsäkringssystemens utformning och förhållanden inom skolan respektive barnomsorgen har stor betydelse för verksamheten.
Under det senaste decenniet har skillnaderna i levnadsvillkor mellan såväl individer som grupper av individer ökat. Klyftorna har blivit större mellan sysselsatta
och arbetslösa, mellan bidragstagare och de som kan försörja sig själva, mellan svenskar och invandrare. Ojämlikheten i levnadsvillkor avspeglas även när det gäller
hälsoutvecklingen, där utsatta grupper löper större risk
för ohälsa än de som lever under gynnsammare sociala
förhållanden. Under senare år har framför allt den växande gruppen arbetslösa präglat verksamheten.
Under individ- och familjeomsorgen sorterar även
personer med olika former av missbruk. Inom kommunen (liksom i riket i övrigt) har uppskattningsvis 10 
missbruksproblem, men antalet som söker hjälp är betydligt färre. Framför allt är det tjugotal kroniker och

Plan- och bygglagen reglerar boendet och den fysiska
miljön i övrigt. Bestämmelserna i lagen syftar till att
– med beaktande av den enskilda människans frihet
– främja en samhällsutveckling med jämna och goda
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.

Socialtjänsten

11

Enligt socialtjänstlagen ansvarar kommunen för socialtjänsten inom sitt område. Socialtjänsten skall enligt lagen göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och – i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda – främja goda miljöer i kommunen,
informera om socialtjänsten, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service,
upplysningar och råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp
och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.
Utöver socialtjänstlagen (SoL) regleras verksamheten huvudsakligen av lagen om särskilt stöd och service
(LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HsL), lagen om vård
av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och föräldrabalken.
Socialtjänsten är en obligatorisk uppgift för alla kommuner. Mer än en tredjedel av kommunens utgifter –
36,6  eller 88 mkr brutto (2009 års siﬀror) – kan hänföras till socialtjänsten. Största delen av detta (61,2 )
utgörs av äldreomsorgen (avsnitt 11.6).
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ungefär lika många ungdomar som är föremål för insatser från socialtjänstens sida.
Inriktningen inför framtiden är att i större utsträckning klara olika typer av problematik i hem- och närmiljö. Samtidigt som det ekonomiska utrymmet minskar
ställs krav på en större individanpassning. Detta medför
behov av ökad samverkan med andra myndigheter, anhöriga, föräldrar, intresseorganisationer och satsningar
på förebyggande arbete.
Ambitionen att klara ut olika diagnoser i hem- och
närmiljö kan skapa konﬂikter med grannar och närboende, i synnerhet i missbruksrelaterade fall, där omgivningen ofta uppfattar denna grupp som störande (vilket
ibland är befogat men ofta bottnar i oro och misstänksamhet inför det okända).

Handikappomsorg
Kommunen svarar för att funktionshindrade får stöd i
ordinarie boende eller, då detta inte är tillräck ligt, boende i särskilda boendeformer. Kommunen har också
ett ansvar för daglig sysselsättning och hälso- och sjukvårdsinsatser i de olika boendeformerna.
Verksamheten inrymmer personer med betydande
begåvningsmässiga eller fysisk funktionsnedsättning
samt personer med psykiska störningar. Denna verksamhet har under senare år genomgått stora förändringar till följd av bl.a. ny lagstiftning och kommunaliseringar. Berörda människor har ofta en lång bakgrund
med vård inom stora institutioner. Utvecklingen har under många år varit att bryta denna inriktning och istället erbjuda boende och vård i mindre enheter, för att öka
kva liteten och den personliga integriteten.
Det beräknas att ca 1  av befolkningen har en utvecklingsstörning och att ungefär hälften av dessa är i
behov av särskilda insatser från samhällets sida. För
kommunens del motsvarar det ca 25 personer.
Fysiskt funktionshindrade (från födseln eller efter
skada/sjukdom i vuxen ålder) kräver ofta särskild vård
och rehabilitering. År 2004 fanns 63 personer under 65
år med utvecklingsstörning eller fysiskt handikapp som
behöver insatser från kommunen.
Gruppen psykiskt funktionshindrade med behov av
kommunala insatser uppgår f.n. till ett trettiotal personer. Inom detta område inkluderar socialtjänstens insatser bl.a. boendestöd, dagvård och trapphusboende.
Från gruppen psykiskt funktionshindrade måste
gruppen med psykiska problem särskiljas. Varje år gör
socialtjänsten insatser för mellan 30 och 50 personer
med psykiska problem. En del av denna grupp har även
missbruksrelaterade problem (dubbeldiagnoser). Denna
grupp är särskilt svår att behandla eftersom dessa personer varken fungerar inom missbrukarvården eller psykvården.
Kajaken i Gullspång fungerar som korttidsboende/
avlastning för ungdomar.
För tillgänglighetsfrågor, se avsnitt 13.8.

Social isolering
För ﬂera grupper, bl.a. äldre, sjuka och arbetslösa, ﬁnns
det risker för social isolering. Den dagvårds- och fritidsverksamhet som kommunen bedriver – bl.a. läsecirklar
och bingospel – syftar delvis till att bryta social isolering, även om kommunen inte har något uttalat ansvar
på detta område (utöver att den fysiska planeringen ska
syfta till att främja goda sociala förhållanden enligt vad
som angivits ovan). Här har emellertid föreningarna i
allmänhet och pensionärsföreningarna i synnerhet en
viktig roll.
De geograﬁska förutsättningarna gör att bilberoendet är stort i kommunen, i synnerhet på landsbygden.
Här uppstår särskilda problem – sociala och försörjningsmässiga – för de som av ekonomiska eller andra
skäl inte kan ha bil eller körkort. Äldre kan här få hjälp
genom hemtjänsten, medan familjer och ensamstående
med svag ekonomi ofta tvingas ﬂytta. Här fungerar närtraﬁken (avsnitt 9.4) som en viktig resurs.
Även barn och ungdomar kan isoleras socialt, men
här sörjer skolan ofta för viktiga kontakter med omvärlden. De frågor som i övrigt berör ungdomars behov av en
stimulerande fritid – och som inte är relaterade till individ-, familje- eller handikappomsorgen – behandlas i
avsnitt 11.8.

Utsatta grupper och områden
Inom kommunen saknas bostadsområden som är särskilt utsatta ur social synpunkt, vilket är vanligt förekommande i större kommuner där grupper av socialt
sårbara individer samlas inom samma områden, oftast
p.g.a. lägre bostadskostnader. De problem som förekommer inom kommunen styrs av andra mekanismer än geograﬁsk tillhörighet.
Gruppen asylsökande utgör en utsatt grupp, där
många har en omskakande bakgrund och där de ﬂesta går en oviss framtid till mötes. Denna grupp behöver
ofta särskilda insatser, men detta är Migrationsverkets
ansvar.

Utveckling under planperioden
Under det senaste årtiondet har synen på gruppen psykiskt funktionshindrade förändrats. adhd, damp, Aspergers syndrom och liknande störningar har naturligtvis
funnits länge, men det är först på senare tid som samhället har uppmärksammat problemen. Idag ﬁnns en insikt om att de som diagnosticeras med dessa handikapp
måste få hjälp, och detta innan individerna slås ut och
hamnar i krimina litet och missbruk, något som ofta blev
följden tidigare.
Nya insikter skapar sålunda nya behov och det nu
sagda visar hur svårt det är att bedöma utveck lingen
inom området under planperioden. Ett annat problem
som ökar mycket snabbt är t.ex. gruppen ungdomar
med depressiva diagnoser eller tendenser. Vilka eﬀekter
detta får på samhället är svårt att uppskatta, på samma
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sätt som det är svårt att bedöma konsekvenserna av den
ökande alkoholkonsumtionen i landet.

Ställningstagande
► Kommunen ska fortsätta sina ansträngningar att utveckla

olika typer av meningsfull sysselsättning och annat lämpligt
stöd till de som är långtidsarbetslösa.

11.6 Äldreomsorg
Historisk utveckling
Sedan ädelreformen 1992 har antalet sjukhusplatser i
Sverige halverats. Hemvården har byggts ut kraftigt och
framför allt har en utveckling skett mot att allt färre
vårdtagare i hemvården får allt större hjälpinsatser. Allt
ﬂer äldre väljer att bo kvar i det ordinära boendet mycket
länge och den genomsnittliga boendetiden på särskilda
äldreboenden har förkortats markant. Detta innebär att
vårdtyngden på äldreboenden f.n. (2011) är mycket hög.
I takt med att den kroppsliga hälsan blivit bättre och levnadsåldern blivit längre har antalet demenssjuka ökat.

Hemvård kontra särskilt boende
Många enskilda kan få sina behov av hjälp tillgodosedda
genom hemtjänsten, d.v.s. hjälp på olika sätt i den ordinarie bostaden. Hjälpen är tillgänglig dygnet runt och
även enskilda med omfattande hjälpbehov kan få hjälp
genom hemtjänsten. Även enskilda med omfattande behov av medicinska insatser kan få hjälp i bostaden genom samarbetet med regionens hemsjukvård.

Fördelen med hemvård är att kommunen undviker
fasta kostnader för lokaler och att det är lättare att utnyttja personalresurserna där de bäst gör nytta. Vidare löper den enskilde mindre risk att institutionaliseras
(d.v.s. att den sjukhusliknande miljön inverkar negativt
på vårdtagaren).
Fördelen med särskilt boende är att det inte kräver
några transporter av personal, att tryggheten för de äldre
ökar och att boendet gör det möjligt för den enskilde att
bryta isolering.

Kommunens äldreomsorg
Jämfört med Gullspång har hemvården i Hova en betydligt större del av sina vårdtagare geograﬁskt utspridda,
med ﬂer restimmar som följd: Björkbacken i Gullspång
är ett attraktivt serviceboende, vilket bidrar till att minska restiden för hemvården.
Inom kommunen är tillgången på handikappanpassade bostäder dålig vilket leder till höga kostnader för
bostadsanpassning. Det är dock osäkert om ökad tillgång på lediga lägenheter skulle minska dessa kostnader då den enskilde sannolikt hellre bor kvar i sin hemmiljö.
Efterfrågan på fasta boendeplatser har under en
längre tid överstigit tillgången, men beﬁnner sig numera i balans (eller t.o.m. viss överkapacitet). Ofta gör
kommunen bedömningen att behoven kan tillgodoses i
det ordinarie boendet, eftersom många ansökningar om
plats i särskilt boende snarare bottnar i en önskan om
ökad trygghet än i ett stort omvårdnadsbehov.

Förväntad utveckling under planperioden
Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer antalet invånare i gruppen 80-100 år att ligga kvar på ungefär samma nivå under planperioden. Ur vårdsynpunkt är det av
störst intresse att belysa ut veck lingen för denna grupp,
eftersom det är först i dessa åldrar som vårdbehoven gör
sig påminda i större utsträckning.
Under planperioden ökar antalet invånare i gruppen
65-79 år med ca 23  till 1069, vilket statistiskt sett borde medföra en ökning av antalet hemvårdsärenden med
8. Däremot bör en varning utfärdas för ett ökat behov av
demensvård inom denna grupp.
Någon utökning av antalet platser för somatisk
(kroppslig) vård torde det sålunda inte ﬁnnas något behov av under den närmaste 10-årsperioden.

11

De äldre i den fysiska planeringen
Omsorgen om de äldre ställer även andra krav på samhällsplaneringen, eftersom utgångspunkten i all planering ska vara att skapa ett långsiktigt hållbart och robust
samhälle. I detta sammanhang måste de äldres behov
uppmärksammas så att denna grupps möjligheter att
leva ett självständigt liv inte försvåras.
En fråga som uppmärksammats på senare tid rör
avfallshantering och sopsortering. Dessa verk samheter
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måste planeras med hänsyn till äldres möjligheter att
ta sig till och från återvinningsstationer, soprum m.m.
Bristande hänsyn till dessa särskilda behov kan medföra
ett ökat beroende för äldre och personer med funktionsnedsättning vilket i förlängningen skapar ett ökat behov
av t.ex. hemtjänst.
Behovet av ett seniorboende eller trygghetsboende i
kommunen diskuteras i avsnitt 11.4.

11.7 Skola
Inledning
Enligt barn- och utbildningsplanen ska verksamheten
genomsyras av följande vision: »Barn och unga i Gullspångs kommun ska genom en trygg och kreativ miljö
utveckla sina förmågor så att de är rustade för att forma
en framtid i en internationell och föränderlig värld«.
Kommunen har utsetts till årets skolkommun i Skaraborg både 2007, 2008, 2009 och 2010.

Omfattning
En övergripande beskrivning av skolväsendets omfattning återﬁnns i avsnitt 4.2.
År 2011 ser verksamheten ut som följer. Vid Regnbågsskolan i Hova bedrivs förskola och grundskola 16. Vid Gullstensskolan i Gullspång bedrivs förskola,
grundskola 1-9, fritidshem och fritidsgård. Här ﬁnns
även Stjärnskolan som drivs på uppdrag av staten och är
avsedd för barn och ungdomar (4-19 år) som vistas i Sverige i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd. Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola och gymnasieklass samt ytterligare barn i allmän förskola. Vidare ﬁnns tränings- och särskola vid Regnbågsskolan (F-6)
och vid Gullstensskolan (7-9). Viss familjedaghemsverksamhet ﬁnns även i kommunen.

Förskoleverksamhet
Inom kommunen har föräldrarna möjlighet att välja förskola eller familjedaghem för sina barn. Även arbetslösa
och föräldralediga har rätt till barnomsorg.
År 1990 fanns ca 540 barn under 5 år i kommunen.
År 2011 hade antalet barn i denna ålder nära nog halverats. Förskolans verksamhet anpassades till det lägre
antalet barn redan under mitten av 1990-talet. I samband med reformen om maxtaxa och allmän förskola för
fyra- och femåringar har det skett en ökning av antalet
barn i förskolan, vilket har fått till följd att det ﬁnns ﬂer
barn inom verk samheten idag och att ﬂer föräldrar väljer
att ha sina barn inom förskolan under något längre tid.
Detta medför att det idag ﬁnns ett ökat tryck på platser
inom förskolan, framför allt i Hova.
Barnomsorgen ﬁnns numera endast tillgänglig under dagtid. De föräldrar som har skiftarbete har ofta
svårt att ordna barnomsorg för sina barn, i synnerhet för
ensamstående föräldrar. Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg nattetid och f.n.
saknas ekonomiska resurser att bedriva denna verksamhet dygnet runt (2011). Däremot skulle det vara önskvärt
om detta kunde erbjudas i framtiden.

Grundskoleverksamhet
Dagens kunskapssamhälle ställer krav på att vi ständigt
tillgodogör oss nya kunskaper om vi ska kunna hävda
oss i arbetslivet. Synen på lärandet har därigenom successivt förändrats. Där gårdagens skola avsåg att ge eleven förutsättningar för ett kommande yrkesliv, syftar dagens skola även till att stimulera till fortsatt lärande efter
avslutad skolgång.
I framtidens skola har dessa nya förutsättningar implementerats fullt ut. Klassen, lektionen och stadiet är
borta och istället för att utgå från tidsenheten – lektion-
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en – i planeringen utgår undervisningen från vilka mål
som ska uppnås och tiden avsätts utifrån detta.
I den nya skolan bedrivs arbetet både individuellt
och i lag, men eleven står i centrum i betydligt högre
grad än vad den gör idag: varje elev har t.ex. ett eget studieprogram.
Istället för lektioner sker arbetet i sammanhängande
arbetspass, ett på förmiddagen och ett efter lunch. Istället för en statisk grupp – klassen – är arbetsenheten den
nya organisationsbasen. Här bildar 50-80 elever, styrda
av 6-7 lärare, en liten skola i den stora.
Läsåret 2000/01 fanns 849 elever i årskurserna F9 men antalet barn inom grundskolan förändras f.n. i
snabb takt. Under läsåret 2010/11 ligger antalet elever
runt ca 515 elever.
Nya arbetsformer och ett minskat antal barn ställer
naturligtvis nya krav på den fysiska skolmiljön. Dessa
behandlas nedan.

Lärcentrum erbjuder vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särvux, svenska för invandrare,
gymnasiets individuella program samt uppdragsutbildning i samverkan med näringslivet och dess organisationer. Högskolekurser och konferenser erbjuds via telebild.

Fysisk miljö
Den nuvarande skolmiljön hade gårdagens arbetsformer
som utgångspunkt och när klassen försvinner som undervisningsenhet uppstår andra behov och krav på lokalerna.
Gullstensskolan och Regnbågsskolan är byggda på
1950- och 60-talen. Enheterna kräver relativt stora investeringar de kommande åren för att kunna fungera som
bra arbetsplatser för barn, elever och personal.
I samband med de upprustningar som krävs för att
upprätthålla standarden måste förändringar göras med
utgångspunkt i de nya arbetsformer som växer fram.
Den fysiska miljön har naturligtvis stor inverkan på verksamheten, men miljön är även av betydelse för det som
brukar kallas den »dolda läroplanen«, d.v.s. det faktum
att allt det som omger studierna – miljö, organisation,
hierarkier, sociala mönster etc – ofta lär eleverna mer än
vad som sägs i läroböcker och av lärarna.
För att stimulera inlärningen kan den fysiska miljön
förbättras ytterligare. För att skapa långsiktighet i förändringsarbetet bör kommunen därför ta fram en plan
på hur den fysiska skolmiljön ska ut vecklas.

Skolbarnomsorg
Barn i åldrarna 6-12 med föräldralediga eller arbetslösa
föräldrar har inte rätt till skolbarnomsorg men bereds
plats omgående om situationen förändras (t.ex. om den
arbetslösa föräldern får ett arbete).

Gymnasieskolan

11

Utöver det individuella programmet (där eleven läser
kärnämnen på grundskole- eller gymnasienivå i kombination med arbetslivspraktik) ges ingen gymnasieundervisning inom kommunen. Även om en väl utbyggd
gymnasieskola ofta framhålls som en viktig komponent
när barnfamiljer bestämmer bostadsort så saknas förutsättningar för att kunna bedriva skolverksamhet på gymnasienivå inom kommunen eftersom underlaget är för
litet.

Utveckling
I diagrammet nedan redovisas antalet barn och ungdomar i respektive årskull som det såg ut 2003 och hur SCB
uppskattar att fördelningen kommer att vara år 2015. Av
denna prognos framgår att antalet barn i skolåldern kommer att minska väsentligt.
Naturligtvis kommer förändringen att påverka driften av kommunens skolor, men vilka åtgärder som bör
vidtas måste bli föremål för en mer ingående ana lys än
vad som är möjligt inom ramen för Vision 2020.
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Skolskjutsar
Skolskjutsverksamheten för förskola och grundskola bedrivs genom upphandlade entreprenörer. Under läsåret 2010/11 åker 258 barn och elever (av totalt 515) skolskjuts.
Skolskjuts anordnas för elev som är berättigad till sådan transport enligt följande avståndsnormer eller där
särskilda skäl föreligger:
Barn i förskoleklass
Grundskolan 1-3
Grundskolan 4-6
Grundskolan 7-9

minst 3 km skolväg
minst 3 km skolväg
minst 4 km skolväg
minst 5 km skolväg

Elever inom gymnasieskolan får ett skolkort som berättigar till resor med kollektivtraﬁken.
Till följd av ett antal olyckor (på andra ställen i landet) har säkerhetsaspekterna runt skolskjutsarna varit föremål för diskussion. För att förhindra liknande olyckor
bör elevernas skolvägar ses över. Bl.a. har den s.k. Jönköpingsmodellen lyfts fram som ett föredöme, där skolskjutsen betraktas som »värdetransporter«. I denna modell ingår bland annat utbildning för såväl elever som
chauﬀörer.

grönt skulle kunna öka. Dock behövs kraftfulla insatser
för de barn som är överviktiga för att förhindra att dessa
fastnar i ett livslångt handikapp.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► bilda en särskild arbetsgrupp för att kvalitetssäkra skol-

skjutsarna. I denna arbetsgrupp bör berörda intressenter
ingå, t.ex. skolan, polisen, Västtraﬁk, NTF, räddningstjänsten och entreprenörer. Där så bedöms motiverat bör
medel avsättas för att åtgärda farliga punkter i miljön, t.ex.
korsningar och hållplatser.
► anpassa verksamheten efter hur barnunderlaget utvecklas
under planperioden.
► ta fram ett åtgärdsprogram för hur den fysiska skolmiljön
ska utvecklas.
► erbjuda en allsidig och varierad kost till barn- och skolungdom.
► genomföra riktade utbildningsinsatser för överviktiga barn
för att hjälpa dessa att komma till rätta med sin övervikt.
Föräldrarna ska involveras i arbetet genom elevvårdskonferenser.
► när de ekonomiska förutsättningarna tillåter verka för att
kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid.

Skolskogar
I barn- och utbildningsplanen poängteras att skolan skall
präglas av ett helhetsperspektiv där kretsloppstänkandet
står i fokus. I Gullspångs och Hova har särskilda s.k.
skolskogar upprättats, där eleverna ges möjlighet att vårda och förstå naturen. Den »egna skogen« bidrar till en
ekologisk grundsyn som är nödvändig om vi ska kunna
uppnå det hållbara samhället.

Skola för hållbar utveckling
Gullspångs kommun blev först i landet under 2008 när
samtliga skolenheter tilldelades utmärkelsen »Skola för
hållbar utveckling«. Utmärkelsen är Skolverkets bidrag
för att premiera ett aktivt och genomtänkt miljöarbete
på skolor enligt vissa kriterier. Utöver den fysiska miljön
behandlas även frågor som rör trivsel, hälsa och social
samvaro.

Skolmat
Under perioden 1990 till 2004 har andelen överviktiga
barn mer än fördubblats. I en undersök ning genomförd
1990 var 8  av de undersökta sjuåringarna överviktiga i
medicinsk bemärkelse. 14 år senare var andelen 18-23 .
Utvecklingen beror på förändrade levnadsvanor.
Idag konsumerar vi allt mer energirik föda samtidigt
som vi rör oss allt mindre. Idag är 50 000 barn i landet så
överviktiga att de riskerar att dö i förtid p.g.a. följdsjukdomar som diabetes, cancer eller hjärtinfarkt. Ofta är
det mycket svårt för barnen att bryta de farliga vanorna
och skolmaten får i detta perspektiv en extra viktig roll.
De undersökningar som genomförts visar att skolmaten i kommunen är bra, även om mängden frukt och

11.8 Fritid
Allmänt
I avsnitt 3.3 har kommunen pekat ut de övergripande
mål som bör gälla för fritidssektorn och föreningslivet.
Kommunen har ett brett utbud av föreningsverksamheter: listan över bidragsberättigade föreningar upptar
ett drygt 50-tal. Det är även föreningarna som står för
merparten av fritidsaktiviteterna i kommunen.

11
Områden och anläggningar
På kartan på nästa uppslag redovisas några av de områden och anläggningar som används i rekreationssyfte
inom kommunen, t.ex. idrottsplatser, hamnar för fritidsbåtar, badplatser, elljusspår och skjutbanor.
I stor utsträckning löper redovisade motionsspår över
privatägd mark (undantaget spåret i Otterbäcken), mark
som till största delen utgörs av skogsmark. Om stora olägenheter uppstår för den enskilde markägaren och intresse för försäljning ﬁnns bör kommunen överväga att köpa
in marken eller överta denna genom byte.
Otterbäckens Bandyklubb har framfört önskemål
om att få uppföra en bandyhall för att möjliggöra en förlängning av bandysäsongen. Av hänsyn till omgivningen
bör en sådan bandyhall förläggas på annan plats än nuvarande bandyplan.
Även hästnäringen har stor betydelse för många av
kommunens invånare. I Måkerud ﬁnns ridskola med
ridhus och ett stall för ett tjugotal ridhästar, i Gullspång ordnar bl.a. Amnebygdens ryttarförening ridverksamhet.
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Ungdomars behov
Yngre barn har ofta lätt att sysselsätta sig, medan det är
svårare för ungdomar i tonåren. Frigörelseprocessen medför ofta ett stort behov av att kunna lämna hemmet.
Den som inte kan eller vill engagera sig inom någon
av kommunens många föreningar har ett begränsat utbud av stimulerande sysselsättning. Här har fritidsgårdarna en viktig social funktion.
Att skapa en meningsfull fritid för ungdomar är
dock ett universellt problem, även om kommunens litenhet naturligtvis påverkar utbudet. Det är emellertid
inte kommunens uppgift att »underhålla« ungdomarna.
Kommunens insatser bör därför begränsa sig till att ge
förutsättningar för en stimulerande fritid, t.ex. genom
att tillhandahålla lokaler.

Fritidsgård
Kommunen bedriver f.n. (2011) fritidsgårdsverksamhet i
Gullspång. Verksamheten är omtyckt.
Även kyrkorna inom kommunen anordnar – som en
del av sin ordinarie verksamhet – omfattande fritidsaktiviteter, bl.a. för barn och ungdomar.

Störande fritidsanläggningar
För att kunna bedriva verksamheter som motorsport
och skytte krävs ett tillräckligt stort skydds- och störningsområde så att omgivande bostäder och andra verksamheter inte störs av det buller som anläggningarna ger
upphov till.
I samband med att traﬁksäkerhetshöjande åtgärder
genomförs på E20 är det möjligt att kommunen måste
hitta en ny plats för skjutbanan i Hova. Denna plats bör

11

Framtidens bandyhjältar tränar i Otterbäcken

132

väljas med stor omsorg för att förhindra att störningar
uppkommer för närboende.
Målsättningen för skyttet bör vara att verksamheten
även i framtiden kan utövas i dagens omfattning eller
ges möjlighet att utöka verksamheten. Platsen bör därför väljas så att skytte med t.ex. mauser och AK4/AK5
kan genomföras utan störande inverkan på omgivningen. Dessutom bör det ﬁnnas utrymme för att kunna anlägga en s.k. jaktstig samt för lerduveskytte och grovkalibrigt pistolskytte.

Det rörliga friluftslivet
På kartan markeras även vandrings- och ridleden »Skagern runt« men i övrigt är antalet märkta vandringsleder
begränsat inom kommunen. För att stimulera det rörliga friluftslivet bör kommunen verka för att märka upp
nya leder och t.ex. anordna vindskydd och andra rastplatser.
För gång- och cykelbanor, se avsnitt 9.3.

Utövare med särskilda behov
I avsnitt 3.3 anges att kommunen ska verka för en meningsfull och stimulerande fritid för alla kommuninvånare oberoende av ekonomiska förutsättningar, ålder,
kön eller bostadsort samt att kommunen ska stimulera
funktionshindrades möjligheter till en aktiv fritid.
Stora delar av de verksamheter som bedrivs f.n. uppfyller redan dessa krav (2011). Vilka åtgärder kommunen bör vidta för att – om möjligt – vidga kretsen av
deltagare måste emellertid bli föremål för en särskild utredning.

Befolkning

Anläggningar för friluftsliv

11

Hamnar och friluftsanläggningar
Skjutbanor
Elljusspår
Kommunal badplats
Campingplats

Rid- och cykelleden Skagern runt

Sporthall

Järnväg med dressintrafik
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Ställningstagande
► Nya verksamheter som medför buller andra störningar ska,

i den mån det är möjligt, lokaliseras till områden där sådana anläggningar redan ﬁnns. Nya störande anläggningar
ska inte lokaliseras till tysta områden (avsnitt 8.5).
► Kommunen ska främja det rörliga friluftslivet genom att
(om möjligt) anlägga en ny vandringsled.
► Kommunen ska utreda hur funktionshindrades möjligheter
till en aktiv fritid kan öka och vilka åtgärder kommunen
kan vidta. Utredningen ska även inkludera vilka övriga
grupper som är i behov av åtgärder från kommunens sida
för en aktiv fritid.

• Samordna och bidra till att göra de lokala kulturaktörerna synliga för olika intressenter.
• Öka intresset för olika kulturella aktiviteter hos såväl
ung som gammal i kommunen.
• Göra Gullspångs kommun känd som den kommun
där det satsas på kulturaktiviteter.
• Att ﬁnna en arena för kultur som kan förena alla boende i kommunen.
• Att utveckla enkla, snabba och eﬀektiva administrativa vägar mellan kommunen och andra intressenter
som exempelvis Västragötalandsregionen.

Bibliotek

11.9 Kultur
Allmänt

11

I avsnitt 3.3 har kommunen pekat ut de övergripande mål
som bör gälla för kultursektorn under planperioden.
Jämfört med de relativt långsamma förändringarna i vuxenvärldens kulturliv kännetecknas ungdomskulturen av att den i betydligt högre grad består av olika
subkulturer. Dessa subkulturer karakteriseras av en hög
förändringstakt vilket gör att kommunen måste vara lyhörd för nya önskemål. Därav följer också att den kommunala organisationen måste ha beredskap för relativt
snabba omställningar.
Lokaler är en grundläggande förutsättning för ett
gott kulturliv, oavsett om det gäller konstnärlig verksamhet, musikutövning eller annan kulturell verksamhet. För att stimulera kulturlivet bör kommunen tillhandahålla lokaler till låg kostnader för de som önskar engagera sig i sådan verksamhet, t.ex. replokaler för ungdomsband. Kommunen bör dock eftersträva efter att erbjuda lokaler som redan ﬁnns i kommunens ägo (och
som kan samutnyttjas med beﬁntlig verksamhet) för att
förhindra att kommunens kostnader ökar. Formerna för
hur sådana lokaler ska kunna erbjudas bör bli föremål
för en separat utredning.

Kultur som tillväxtfaktor
Kommunfullmäktige antog i december 2007 en strategi- och handlingsplan för kulturarbete i Gullspångs
kommun, benämnd Kultur som tillväxtfaktor. I planen
ställs följande fem centrala mål upp:
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Kommunen har f.n. (2011) två folkbibliotek: ett i Gullspång och ett i Hova. Vid biblioteket i Gullspång ﬁnns
även Frans G Bengtssons minnesbibliotek. Dessutom
ﬁnns ett skolbibliotek vid Gullstensskolan.
Den kommunala biblioteksverksamheten sorterar
under barn- och utbildningsutskottet. Därutöver driver
Otterbäckens Byalag ett bibliotek i Folkets hus.
Kommunens bibliotek samverkar med Töreboda och
Mariestads kommuner, och har bl.a. en gemensam bibliotekskatalog som är tillgänglig för användarna via internet.
Merparten av de tjänster biblioteken tillhandahåller
är kostnadsfria. Avgifter tas ut för kopiering, utskrifter
och böcker som återlämnas för sent.
Kommunen saknar bokbuss.

Musikskola
Ungdomar fr.o.m. årskurs 4 erbjuds att delta i den kommunala musikundervisningen. Denna bedrivs av två
musiklärare (1½ tjänst) vid Regnbågs- och Gullstensskolan och omfattar ca 150 elever.

Ställningstagande
► Kommunen ska utreda hur och i vilken omfattning kom-

munen kan tillhandahålla lokaler inom ramen för det beﬁntliga fastighetsbeståndet för att skapa förutsättningar för
människor i alla åldrar att delta i kulturella aktiviteter
som främjar gemenskap, samhörighet och trivsel.
► Kommunen ska utreda hur funktionshindrades delaktighet
i kulturlivet kan underlättas, t.ex. genom fysiska förbättringar av tillgänglighet till arrangemang, genom uppsökande verksamhet etc.
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Kapitel 12

NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING

12.1 Inledning
Utvecklingstrender
Näringslivet blir i allt högre utsträckning utsatt för internationell konkurrens. Genom internationaliseringen
förändras förutsättningarna för näringslivet snabbt och
omfattande. Vilka konsekvenser denna omvandling leder till för Gullspångs kommun är svårt att bedöma,
men sannolikt skapar dessa förändrade förutsättningar
nya möjligheter, samtidigt som kraven ökar på samverkan och samarbete för såväl den privata som den oﬀentliga sektorn.

Förutsättningar för företagande
En viktig lokaliseringsfaktor för nya företag eller verksamheter är den lokala och regionala livsmiljön i vid bemärkelse, t.ex. utbildningsutbud, näringslivsklimat, kommersiell service, sjukvård och friluftsliv. Här ingår också
miljö- och naturförhållanden samt attraktiva kulturella
särdrag.
På grund av att bostads- och arbetsmarknader inte
följer den administrativa indelningen (d.v.s. kommunoch länsgränser) är näringslivsutveckling nästan alltid
en mellankommunal fråga. Bostads- och arbetsmarknadsregionen vidgas till följd av investeringar i infrastrukturen. I den kommunala planeringen för näringslivet blir
samråden med traﬁkhuvudmännen, arbetsmarknadens
parter och övriga regionala aktörer särskilt viktiga. Även
EU:s regionalpolitiska stöd kan ha stor inverkan på den
kommunala näringslivspolitiken.
En god kommunikationsinfrastruktur är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv eftersom företagens marknad både är lokal och internationell.
Informationstekniken kommer att spela en allt viktigare roll i näringslivet. En god och tillförlitlig tillgång
till IT anses som en viktig förutsättning för ett välfung-

erande samhälle i allmänhet och för näringslivet i synnerhet.
Som nämnts ovan är näringslivet inne i en snabb förändring där många traditionella tillverk ningsindustrier
försvinner. Troligtvis är det framför allt den privata tjänstesektorn som kan möjliggöra nya arbetstillfällen i landet. Ska sysselsättningsgraden öka måste därför särskilda omsorger ägnas åt denna sektor.
Småföretagen bör ges särskild uppmärksamhet. Stora
förhoppningar ställs till deras utveckling i det framtida
samhället.

Social ekonomi
Med social ekonomi avses organiserade verksamheter
som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den oﬀentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar,
kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar.
Verk samheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.
Inför framtiden kommer det att bli än viktigare att
skapa ett samhälle där det är naturligt för den enskilde
att vara aktiv och engagera sig, och där denne kan relatera sina egna insatser till ett större sammanhang. I detta
sammanhang kan den sociala ekonomin komma att tillgodose ett viktigt behov.
Det är svårt att visa på den sociala ekonomins omfattning i Sverige, men sannolikt ﬁnns minst 200 000
svenska kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar, stiftelser och liknande sammanslutningar. Av dessa är ungefär 150 000 ideella föreningar. Organisationerna har
närmare 200 000 anställda och omsätter minst 120 miljarder kronor om året.
Föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande verksamhetsformer förekommer i ökande utsträck ning inom
vård, skola, omsorg, fritid och kultur. Intresset för att
använda och efterlikna verk samhetsformer som inbegrips i social ekonomi ser ut att öka, både inom olika arbetsmarknads- och näringspolitiska åtgärder och i den
oﬀentliga serviceproduktionen.
Andra fördelar med dessa driftsformer är bland annat den betydelse som medborgarsammanslutningarna
får för den lokala demokratiutvecklingen samt att dessa
verksamhetsformer ser ut att kunna ge särskilda möjligheter för människor som inte får anställning på annat
sätt.
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Ur kommunalekonomiskt perspektiv blir den sociala ekonomin naturligtvis intressant först när den kan
tillämpas i praktiken, i synnerhet om den kan leda till
ökad sysselsättning, bättre eller bibehållen service och
kostnader som är lägre eller kan behållas på dagens nivå.
Över hela Europa förs därför diskussioner om hur den
sociala ekonomin kan tas tillvara för att i än högre grad
tillgodose medborgarnas behov och samtidigt fungera
som komplement till privat och oﬀentlig sektor.

Områdesgrupper
I kommunen ﬁnns områdesgrupper i Hova/Gårdsjö,
Gullspång och Otterbäcken. Områdesgrupperna verkar
för att utveckla respektive kommundel i vid bemärkelse,
främst genom att identiﬁera behov och utvecklingsmöjligheter i den fysiska miljön.

12.2 Service
Inledande anmärkningar
Som redovisats i avsnitt 3.2 är arbetet med att skapa goda
livsmiljöer en viktig del i arbetet med att skapa en attraktiv kommun. Där anges även att kommunen inom
tillgängliga ramar ska verka för att kommunal och kommersiell ser vice utvecklas så att hela kommunen kan leva:
skolor, daghem, äldreservice och liknande skall därmed
erbjudas där det ﬁnns människor och förutsättningar.
Denna ambition måste emellertid vägas mot de ekonomiska förutsättningarna. Såväl den kommersiella som
den oﬀentliga servicen ska därför i första hand lokaliseras till kommunens tätorter.

Kommersiell service

12

Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla en rimlig
tillgänglighet till service av olika slag för alla invånare.
Kommunens möjligheter att påverka dessa verksamheter är däremot begränsade, och det går sålunda inte att
tvinga fram utbyggnad eller etablering av t.ex. handel.
Däremot går det till viss del att styra lokalisering av
verksamheter med hjälp av det kommunala planmonopolet.
Idag är i stort sett all kommersiell service koncentrerad till Gullspång och Hova, även om det ﬁnns viss
verksamhet även på andra ställen, t.ex. Otterbäcken och
Skagersvik.
Den egna befolkningens inköpsvanor påverkar i hög
grad det lokala näringslivet. I vissa avseenden har det
lokala näringslivet svårt att konkurrera med större livsmedelsbutiker och köpcentra i angränsande kommuner
eftersom större anläggningar ofta kan erbjuda lägre priser. Dessa inköpsresor kan på sikt påverka det lokala serviceutbudet.
Dessa långväga inköpsresor medför även en ökad
miljöbelastning, varför såväl miljömässiga som lokalekonomiska skäl talar för att kommunens invånare bör
uppmuntras att i första hand handla lokalt.
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Tillverkningsindustrin dominerar näringslivet i kommunen

Kommunen anser att ny kommersiell service i första
hand bör lokaliseras till kommunens tätorter, eftersom
det är där den gör störst nytta för kommunens invånare.
Större lågprisvaruhus och liknande bör inte lokaliseras
utanför tätorterna, eftersom detta kan medföra att det
beﬁntliga serviceutbudet påverkas negativt (vilket kan
påverka bl.a. äldre och billösa invånares möjlighet att
leva ett självständigt liv, med kommunala kostnader som
följd). I de fall etableringar av externhandel inte medför
att det beﬁntliga serviceutbudet utarmas är kommunen
emellertid positivt inställd till ytterligare etableringar.

Offentlig service
Om begreppet »oﬀentlig service« inskränks till att enbart gälla de funktioner där oﬀentliganställd personal
ﬁnns på plats regelbundet är denna service med undantag av skolan i Otterbäcken uteslutande lokaliserad till
Gullspång och Hova. I begreppets vidare bemärkelse –
där t.ex. hemtjänst, närtraﬁk, skolskjutsar, väghållning,
teknisk försörjning och räddningstjänst ﬁnns tillgänglig
inkluderas – erbjuds den oﬀentliga servicen över ett betydligt större område.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att bevara serviceställen som har
stor betydelse för invånarnas försörjning.
► Den kommersiella servicen ska huvudsakligen lokaliseras
till kommunens tätorter (Gullspång, Hova, Skagersvik,
Gårdsjö och Otterbäcken).
► Större externetableringar (t.ex. lågprisvaruhus) som skadar
beﬁntligt serviceutbud bör inte tillåtas utanför dessa orter.
Externetableringar som inte får skadliga eﬀ ekter på det beﬁntliga serviceutbudet bör däremot uppmuntras.

Näringsliv och sysselsättning

12.3 Verksamheter
Näringslivsstruktur
En övergripande beskrivning av näringslivet inom kommunen återﬁnns i avsnitt 4.2.
Näringslivets bestånd och utveckling har en direkt
och avgörande inverkan på utvecklingen av kommunen.
Små företagandet är av stor betydelse både för tätorterna och landsbygden: en kommun som har ett gynnsamt
klimat för småföretag har större chanser att få hela kommunen att »leva«.
Flertalet av de verksamheter som bedrivs inom kommunen är enmans- eller fåmansföretag. Endast 15 organisationer och företag har 15 anställda eller ﬂer.
Större företag bidrar naturligtvis till viktiga arbetstillfällen, samtidigt som det innebär att den lokala arbetsmarknaden blir känsligare för plötsliga förändringar.
Näringslivsstrukturen i kommunen är ur denna synpunkt relativt gynnsam.
Näringslivet inom kommunen domineras av tillverkningsindustrin. Antalet förvärvsarbetande (dagbefolkning) inom denna näringsgren uppgår till 30  vilket
kan jämföras med länsgenomsnittet 22  och genomsnittet i riket 18 .
Flertalet näringsgrenar har under det senaste decenniet minskat antalet förvärvsarbetande. Ett undantag är
exempelvis byggsektorn där sysselsättningen ökat under
perioden.

Näringslivets behov
Tydliga tecken ﬁnns på att rekryteringsproblematiken är
ett strategiskt problem, idag (2011) såväl som i framtiden.
Åtgärder krävs, bl.a. inom skolan, för att skapa en gynnsammare attityd till att arbeta inom tillverkande företag
än vad som nu är fallet.
Analyser genomförda av NäringslivsCenter Norra
Skaraborg bland små och medelstora företag inom kommunen visar på behov av kompetensutveckling inom
områden som marknadsföring, ledarskap, internationalisering samt aﬀärsutveckling.
För mindre, nyetablerade företag är det i vissa fall
svårt att hitta lämpliga lokaler. Önskemål har därför
framförts om att kommunen ska ta initiativ till ett industrihotell, gärna i nära anslutning till E20.
Som nämnts ställs stora förhoppningar till småföretagens utveckling i det framtida samhället. Kommunen
bör därför även fortsättningsvis erbjuda rådgivning och
support till nya och etablerade företagare.

Ställningstagande
► I syfte att bidra till det lokala näringslivets konkurrenskraft

ska den kommunala organisationen verka för att kunna erbjuda näringslivet stöd och rådgivning i myndighetsanknutna frågor.
► Kommunen ska verka för att det ﬁnns lokaler tillgängliga
för företagsetablering i anslutning till kommunens tätorter.

► Kommunen ska tillhandahålla mark och planmässiga för-

utsättningar för att möjliggöra nyetableringar och trygga
expansionsmöjligheterna hos beﬁntliga industrier och verksamheter.

12.4 Sysselsättning
Arbetslösheten inklusive sysselsatta i program (december
2010) uppgår till 9,7  (varav 6,0  inom program) vilket är över genomsnittet för regionen (6,6 ) och landet
som helhet (6,8 ). Arbetslösheten i åldern 18-24 uppgår
till 19,8  och ligger därmed långt över riket (10,9 ).
Antalet långtidsarbetslösa har under perioden 20092010 sjunkit från 42 till 32 personer.
Naturligtvis är det inte bara arbetslösheten som är
av intresse ur sysselsättningssynpunkt, eftersom sysselsättningsgraden även påverkas av många andra faktorer,
t.ex. studier, föräldraledighet, sjuk skrivningar och förtidspensioneringar. Därför är det ur planeringssynpunkt
intressant att beakta för värvsfrekvensen för olika åldersgrupper. Förvärvsfrekvensen år 2009 redovisas i tabellen nedan.
16-19 år
20-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år

9,2 
52,3 
66,9 
76,2 
81,9 
64,9 
11,8 

12.5 Arbets- och studiependling
Arbetsmarknadsregionen
Den familjestruktur som tidigare gällde, där mannen
ofta stod för försörjningen medan kvinnan skötte hemmet, har ersatts av ett betydligt mer heterogent samhälle. I den mån kärnfamiljen består är vanligt vis båda
yrkesverksamma. För att kunna konkurrera med andra
regioner måste det därför ﬁnnas möjlighet att ﬁnna två
(intressanta) arbetsplatser inom ett godtagbart pendlingsavstånd. Ska kommunen kunna attrahera nya invånare måste den därför vara en del av en större arbetsmarknad.
Den region som kan nås inom en timmes restid kalllas normalt för arbetsmarknadsregionen. I och med att
infrastrukturen och kommunikationerna förbättras ökar
arbetsmarknadsregionens yta: arbetsplatsens belägenhet
får allt mindre betydelse för vårt val av bostadsort.
Dagens pendlingsmönster är emellertid betydligt
större än arbetsregionen: enstaka pendlar t.ex. till och
från Dalarna, Skåne och Halland. Det ﬁnns även enstaka pendlare som bor i kommunen och verkar utrikes.
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Arbetspendling

18

12
27
6

13
5

106
88

10
12

44 31
203
179
120
100

7

5

6

6
44
Utpendling

12

8

17
Inpendling

In- och utpendling
Det är ﬂer personer som pendlar ut från kommunen (706
personer) än som pendlar in (516 personer), d.v.s. det
är ﬂer yrkesverksamma personer som bor i Gullspångs
kommun och arbetar i en annan kommun än vice versa
(uppgifterna från 2009). Ur kommunalekonomisk synpunkt är detta ett gynnsamt förhållande, eftersom folk
betalar skatt efter folkbokföringsort.
Det största utbytet sker med Mariestad, Kristinehamn och Töreboda. 203 åker till Mariestad för att arbeta, medan 179 åker från Mariestad till Gullspång. Motsvarande siﬀror för Kristinehamn är 106 respektive 88
och för Töreboda 120 respektive 100.
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På kartan redovisas endast pendling som omfattar
minst 6 personer.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att underlätta arbetspendling

med kollektivtraﬁk till och från omkringliggande kommuner.
► Kommunen ska samarbeta med andra kommuner inom arbetsmarknadsregionen och gemensamt marknadsföra regionens fördelar avseende bl.a. livsmiljö, bra boende och kulturutbud.

Näringsliv och sysselsättning

12.6 Besöksnäring

Utvecklingsprojekt

Allmänt

Arbete pågår med att utveckla besöksnäringen runt gullspångslaxen. Utöver gullspångslaxen bedömer kommunen att det även ﬁnns utvecklingspotential runt Vänern,
utveckling av dressin- och cykelturismen samt ytterligare möjligheter genom kopplingen till Göta kanal.
Utvecklingen av besöksnäringen är en form av landsbygdsutveckling. Det är dock viktigt att en utveckling
av besöksnäringen inte påverkar miljön negativt, t.ex.
genom buller eller ökat slitage i känsliga biotoper.
Landsbygden lämpar sig ofta mycket väl för småskaliga lösningar, t.ex. för det rörliga friluftslivet och landsbygdsturism som »Bo på Lantgård«.

En övergripande beskrivning av besöksnäringen återﬁnns i avsnitt 4.2.
Besöksnäringen är – internationellt sett – en av de
snabbast växande näringarna. Besökarna blir allt tydligare i vad de vill uppleva och aktiviteter med natur och
kultur får en allt starkare ställning när det gäller anledningen till människors resande. Bakom denna utveckling ﬁnns ett behov av avkoppling och nya upplevelser i
form av spänning, äventyr, personlig utmaning och egen
utveck ling.

Förutsättningar
Än så länge har besöksnäringen en ganska begränsad betydelse för kommunens näringsliv. I takt med att andra
näringar omstruktureras eller tappar i betydelse så har
emellertid besöksnäringen fått en ökad betydelse. Huvudsakligen är det ekonomiska skäl som motiverar att
besöksnäringen utvecklas ytterligare.
Förutsättningarna för att kunna marknadsföra kommunen som en attraktiv destination (resmål) är goda,
där Vänern, Skagern och Gullspångsälven är några av de
»verktyg« som kommunen har att arbeta med. Vänern
är bl.a. utpekad som riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken där turismen och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt i den fysiska
planeringen.
Naturmiljön är basen i kommunens attraktivitet
för turister. Dressintraﬁken, Hova Riddarvecka, Södra
Råda gamla kyrkplats, aktiviteter i Otterbäcken samt
evenemang som dragspelsfesten i Otterberget visar dock
att det inte bara är natur och friluftsliv som kan bidra till
besöksnäringen. Områdets historia är för övrigt en förutsättning som kan exploateras ytterligare.
Genom att samverka aktivt med andra kommuner,
organisationer och näringsliv kan kommunen dra nytta
av besöksmål utanför kommunen för att marknadsföra
området som en större gemensam destination.
För att dra nytta av de förutsättningar som kommunen har inom detta område krävs ett målmedvetet ut vecklingsarbete. Den huvudsakliga inriktningen bör vara att
utveckla beﬁntliga arrangemang, aktiviteter och verksamheter som är attraktiva för besökare. Utvecklingen
måste därför ske i nära samarbete med näringsliv och
föreningsliv.

Nya landmärken
Genom att arbeta med landmärken kan den egna identiteten stärkas samtidigt som kommunen uppmärksammas av förbipasserande, vilket kan ligga till grund
för senare besök. Exempel på sådana landmärken som
blivit riksbekanta är t.ex. Jätten Vist i Jönköping, vattentornet (»Svampen«) i Örebro och SAAB-ﬂygplanen
utanför Linköping.
I jämförelse med dessa exempel framstår t.ex. Gullspångs tätort som synnerligen anonymt för den som
passerar på RV26. Till viss del fungerar redan turistbyrån i Hova som ett landmärke, men i samband med att
korsningen mellan E20 och länsväg 200 byggs om bör
kommunen verka för att komplettera borgen med något
som väcker förbipasserandes uppmärksamhet i än högre
grad.
Tillkommande landmärken bör vara av hög konstnärlig kvalitet för att inte motverka sitt syfte.

Ställningstagande
► Kommunen ska utveckla besöksnäringen i syfte att göra

kommunen än mer attraktivt som besöks- och turistmål.
► Kommunen anser att besöksnäringen huvudsakligen ska

bygga på lokalt engagemang och lokala resurser.
► Kommunen ska även i fortsättningen delta i utvecklingen

av projektet Södra Råda gamla kyrkplats.
► Kommunen ska verka för att skapa nya landmärken utmed
RV26 och E20 för att stärka den egna identiteten och stimulera besöksnäringen.
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Kapitel 13

RIKTLINJER FÖR BYGGNATION

Avsnitt 13.1-6 avser byggnation inom planlagt område
medan 13.7 avser övrig bebyggelse inom kommunen.

13.1 Riktlinjernas tillämpning
»Staden är människans främsta konstverk« är ett citat
som ofta används i stadsbyggnadssammanhang. Sett
över tiden är staden mer än sina delar och sina byggnader. Staden är en långsam process där varje invånare
lämnar sitt bidrag: en kollektiv uttrycksform utan slut.
Målet är samhällen som är både vackra och trivsamma. En miljö där invånarna känner sig trygga. Där alla
hus och byggnader är eftertraktade och får ett skäligt
»andrahandsvärde«.
Kapitel 13 syftar till att ange de riktlinjer som krävs
för att nå målet. Kapitlet är ett led i kommunens kvalitetsarbete och kan ses som kommunens policy för småhusbyggnad. Riktlinjerna syftar till att underlätta tolkningen och tillämpningen av plan- och bygglagen inom
kommunen och visar samtidigt ambitionen att utveckla fasen mellan den översiktliga planeringen och själva
byggandet.
Det ﬁnns många vackra områden i kommunen. Tyvärr ﬁnns det också områden där en eller ﬂera viktiga

faktorer för trivsel och skönhet har försvunnit under resans gång.
Riktlinjerna syftar även till ett byggande i större harmoni med naturen. Sprängningar och utfyllnader medför ofta bestående ingrepp i landskapet, och det är något
som bör undvikas. Det gäller att skapa intressanta miljöer genom att arbeta med – inte trots – de naturliga förutsättningarna.
Riktlinjerna täcker naturligtvis inte alla situationer
och riktlinjerna måste alltid ses i förhållande till förutsättningarna i det enskilda fallet. Det kan därför ibland
ﬁnnas skäl för att avvika från här angivna riktlinjer.

13.2 Fyra byggstenar
Området

13

Kommunen vill…
• respektera natur- och kulturgivna förutsättningar
• planera för »ett gott liv mellan husen«
• blanda ﬂera byggnads- och bostadstyper
• komplettera med bostadsvänliga verksamheter och
service

…genom att…
• karakterisera området, landskapet och bebyggelsen
• göra riktlinjer för områdets utformning som underlag för rådgivning eller som planhandling
• arbeta med planbestämmelser som tillåter ﬂer användarfunktioner än enbart boende

Gatan
Kommunen vill…
• värna om gatans gestaltning och dess funktion som
oﬀentligt och socialt rum (oavsett huvudmannaskap)
• arbeta för den natur- och terränganpassade gatan
• prioritera gatumiljön och gaturummet
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…genom att välja…
• mått och hastigheter som gör att gatan anpassas
till den oskyddade traﬁkanten
• tydliga och diﬀerentierade gatutyper med sammanhållande grönska och material av god kvalitet
• hustyper och huslägen efter planens idé
• olika byggnadstyper i rumskapande syfte
• låta detaljerade gatusektioner ingå som detaljplanebestämmelser där gaturummet deﬁnieras av hushöjder, husplaceringar, förträdgårdar, planteringar
och markbehandling

Riktlinjer för byggnation

Tomten
Kommunen vill…
• låta den önskade områdeskaraktären och en harmonisk landskaps- och gatubild bestämma tomtstorleken och husens placering
• arbeta med tomtytor där den användbara delen är
så stor att den ger tillräckligt med utrymme för bl.a.
lek och utevistelse
• respektera den lokala karaktären i äldre områden
med beﬁntlig bebyggelse

…genom att…
• begränsa i vilken utsträckning som tomten får bebyggas

Huset
Kommunen vill…
• att husets storlek anpassas efter områdeskaraktären
• att byggnaden skall anpassas till terrängen och topograﬁn – inte tvärtom!
• slå vakt om den enskildes uttrycksmöjligheter

13.3 Området
Småhusbyggandet i Gullspångs kommun har sedan en
tid tillbaka gått på sparlåga, huvudsakligen eftersom
höga produktionskostnader har gjort det billigare att
köpa beﬁntliga hus. Inom den närmaste tioårsperioden kommer sannolikt volymen nybyggda hus att vara
fortsatt låg. Huvuduppgiften består därför i att redan
beﬁntliga kvarter och byar får utvecklas till trivsamma
områden.
Omsorgen om området påverkar alla som bor och
verkar där, eftersom det påverkar både utformningen av
gator, tomter, hus och vilka verksamheter som ska få ﬁnnas i husen. I det enskilda fallet kanske fastighetsägarens
önskemål inte kan tillgodoses för att området ska kunna
behålla sin karaktär.

Platsens karaktär
Alla områden har en karaktär. För många områden är
trädgårdsstaden från 1900-talets början en väl fungerande förebild genom sin måttliga skala, tydligt formade offentliga rum, ordnande husrader längs gatan och grönskande trädgårdar och alléer.
För andra områden är det närheten till vattnet, skogen eller den medeltida bybildningen som utgör platsens
karaktär. Tillkommande element måste underkastas
denna övergripande idé. Utformningen måste förankras
i omgivningen genom hänsyn till karaktären hos såväl
landskap som beﬁntlig bebyggelse.

…genom att…
• begränsa vilka uppfyllnader och schakter som tilllåts för att de naturliga förutsättningarna ska tas
till vara (källarplan skall naturligtvis även fortsättningsvis vara möjliga)
• kräva bättre beslutsunderlag för bygglov med elevationer (längdsektioner) som visar intilliggande
gators, gångvägars och fastigheters marknivåer
och bebyggelse
• begära att hushöjder och hushörn utsätts på plats
före bygglovprövning i svårbedömda fall: då det
ﬁnns risk för konﬂikter mellan grannars intressen
(exempelvis där utsikten inskränks) bör husproﬁler sättas upp
Av plan- och bygglagen följer att byggnaders och
tomters lägen ska varsamt till natur och terräng. Särskilda karaktärsdrag och landmärken ska behandlas med
största varsamhet. Det kan gälla murar och gärdsgårdar, vattendammar eller speciell vegetation. Hänsyn ska
tas till kulturhistoriska värden och till den lokala byggnadstraditionen i staden, på landet, vid sjön eller i skogen. Fornminnen, riksintressen och andra lagskyddade
värden ska alltid värnas i första hand.

Varierat innehåll
Sektorsplaneringens grundtankar har påverkat kommunens samhällen i hög grad: boendet skulle skiljas från traﬁken, handeln och industrin för att minska risken för
störningar. Med en plats där vi handlar, en där vi sover,
en där vi arbetar o.s.v. har vi också skapat områden som
ligger öde under stora delar av dygnet.
Kommunen anser att det är önskvärt att boende kompletteras med utrymme för hobbyverksamhet och arbetsplatser som inte medför störningar.
Även variation av hustyper och storlekar är önskvärt,
eftersom detta leder till en allsidigare sammansättning
av hushållen och en varierad bebyggelsemiljö. »Den stora villan« kan lika gärna fungera som »det lilla ﬂerbostadshuset« förutsatt att parkeringsbehov m.m. klaras.

141

13

Vision 2020

Områdesplaneringen överlever ofta ﬂera sekler. Kartan visar laga skiftet i Mörtestad som fastställdes av Ägodelningsrätten 30 juli 1838.

13.4 Gatan
Gatan måste få vara mer än en traﬁkteknisk nödvändighet. Den är ett oﬀentligt rum och som sådant ett utrymme för det sociala livet som ska kunna användas för lek,
promenader och spontana möten.

Offentliga rum

13

I egenskap av ett oﬀentligt rum är gatans allas angelägenhet, till skillnad från trädgårdar och uteplatser. Området mellan gatan och huset, förgården, är en övergångszon. Förgården tillhör visserligen tomten men är visuellt
en del av gaturummet: det är en halvprivat zon av stort
allmänintresse som måste ges en genomtänkt utformning.
I detaljplanen bör förgårdens utformning regleras för
att möjliggöra ett samlat intryck. Viktigast är att bestämma husplaceringen – byggnadens läge i förhållande till
gatan – eftersom fasaderna utgör väggarna i det oﬀentliga rummet.
För att inte traﬁken ska ges överhanden i det oﬀentliga rummet bör särskild omsorg ägnas åt utformningen
av gatan. Exempelvis kan vändplatsen bli ett litet torg
med träd och bänkar. Med olika markbeläggningar tydliggörs vem som ska företräde utmed olika delar av gatan, utan att »övergångar« behöver skyltas eller formaliseras.
En omsorgsfullt vald grönska ramar in området och
håller ihop helhetsintrycket. Alléer kan markera viktigare stråk och bidrar till ett enhetligt och ordnat intryck.

Mått och proportioner
Gaturummet ska utformas så att det inte råder någon
tvekan om vilken miljö man rör sig i, oavsett vilken traﬁkantgrupp man tillhör.
Mått, genomtänkt markbeläggning, vegetation och
tydliga korsningar med god sikt måste samverka för att
nå en naturlig hastighetsdämpning.
Ett diﬀerentierat gatumönster med en viss hierarki
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hjälper till att strukturera ett område och bidrar till att
underlätta orienteringen. Gator som betjänar ett större
område bör ges en mer formell utformning och större
mått, medan den lokala »villagatan« bör ges en mer intim karaktär. Gatubredden får dock aldrig bli större än
vad situationen kräver.
Eftersom husens placering i förhållande till gatan är
avgörande för upplevelsen av gaturummet bör placeringen regleras i detaljplanen.

Placering i terrängen
Nya gatudragningar ska studeras noga för att ta tillvara
på karakteristiska inslag i miljön och medge höjdsättning och terränganpassning som inte resulterar i uppfyllnader och fula sprängsår.

Tomtavgränsning
Längs viktigare stråk i bostadsområden kan det vara befogat att reglera utformningen av tomtavgränsningen.
Häckar är vackra och levande markeringar av tomtgränsen. Krav på häckar, murar, plank och staket – eller en kombination av ﬂera åtgärder – kan utformas som
planbestämmelser. Höjder bör anges, men detaljutformningen bör överlåtas till fastighetsägaren.

Detaljer
Material och detaljer bör användas i gatumiljön på ett
sådant sätt att planens idé understryks.
Särskild omsorg bör ägnas belysningen för att ska
en trygg, välfungerande och vacker ljusmiljö. Skalan på
gatubelysning bör anpassas till områdets karaktär, både
vad gäller höjd och täthet. Hänsyn bör tas till att det inte
enbart är gång- och körbanan som behöver lysas upp –
många upplever en känsla av otrygghet vid mörka buskoch skogspartier. Felaktigt utförd kan belysningen blända och öka känslan av otrygghet genom att det mörka
blir mörkare.

Riktlinjer för byggnation

13.5 Tomten

Biluppställning

Stora tomter som ger mycket luft mellan husen minskar behovet av detaljreglering av husens utformning. På
motsvarande sätt ökar behovet av en genomarbetad plan
ju mindre tomten är och ju närmare gatan – och varandra – som husen kommer.
Vid nyetablering måste tomternas storlek kopplas till
planidén. Önskas karaktären av en »öppen trädgårdsstad« ska tomterna vara minst 1000 m2 eller större.
I äldre villaområden är det viktigt att ta vara på karaktären och låta tillkommande tomter följa praxis vad
gäller storleken.
Formen på tomten bör alltid styras av landskapet
och tomtgränsen bör anpassas till topograﬁn.

Det bör ﬁnnas utrymme på tomten för uppställning
av två bilar, varav minst en under tak (garage eller carport).
Garage placeras med möjlighet till minst 6 m uppställningsplats framför porten.

Byggnadens placering
I vissa fall är det lämpligt att i detalj styra byggnadernas
placering på tomten. Det kan till exempel gälla där en
särskild gatukaraktär eftersträvas vilket påverkar måttet
på förgården.
I de ﬂesta fall är det en god regel att undvika att placera huset mitt på tomten eftersom det innebär ett ineffektivt markutnyttjande. Om byggnaden förskjuts mot
gatan skapas en förgård med oﬀentlig karaktär som berikar gatumiljön medan baksidan blir rymligare. Därigenom kan baksidan rymma större träd utan att rötter och
grenar riskerar att påverka huset. Dessutom blir baksidan insynsskyddad.
Tomten bör rymma minst en solbelyst och skyddad uteplats. Boverket anger att en lekplats för småbarn
för ha minst 5 timmar teoretisk soltid mellan 09.00 och
17.00 vid vår- och höstdagjämningen.

Ställningstagande
Vid såväl ny plan som avstyckning
► Tomtstorleken anpassas till områdets karaktär och till de

planerade husens storlek.
► I äldre områden med beﬁntlig bebyggelse är det angeläget

att ta tillvara karaktären och den lokala traditionen, exempelvis relationen tomt – husstorlek.
► I nya områden och under gynnsamma omständigheter (det
vill säga lämplig form på plan mark) bör villatomter inte
göras mindre än 800-900 m2.
► Om parhus planeras på en tomt skall den ge möjlighet att
bilda två fastigheter. Ursprunglig tomtstorlek bör då vara
minst 1100 m2, men hänsyn bör tas till tomtens form, topograﬁ och ljusförhållanden.
Vid såväl ny plan, som vid avstyckning och lovprövning
gäller
► Om husen ställs med gaveln mot gatan bör tomtbredden ej
understiga 20 m. Annars bör tomtbredden aldrig understiga 25 m.
► Endast en huvudbyggnad tillåts på tomten inom samlad
bebyggelse om inget annat anges.
► Det bör ﬁnnas utrymme att ställa upp minst två bilar på
varje tomt.
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13.6 Huset

Verksamheter

Huset lånar sin plats i naturen. Byggnaden måste därför
anpassas till beﬁntlig terräng för att ta tillvara landskapets karaktär och för att möjliggöra en bra anslutning
mellan mark och hus.

I bostadsområden bör möjlighet ﬁnnas för att kunna anordna icke störande yrkes- och hobby verk samheter i eller i anslutning till bostaden.

Taklutning

Detaljplaner och områdesbestämmelser bör inte ges en
mer omfattande reglering än vad som är påkallat med
hänsyn till det aktuella samordningsbehovet och med
hänsyn till kulturmiljön och naturgivna förutsättningar.

Taket benämns ofta »husets femte fasad« och taklutningen har stor betydelse för ett områdes karaktär, i synnerhet i exponerade lägen och i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Nya detaljplaner bör därför reglera tillåten
taklutning.
För hus med inredd vind bör minst 38° anges.

45° är typiskt för 1920talets klassicistiska
villor.
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36° ﬁnns på många
äldre hus.
27° återﬁnns på
många av de villor
som byggdes under
1960- och 70-talet...
...medan 14° är vanligt
på 1930-talets funkishus.
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Behov av reglering

Ställningstagande
Vid såväl ny plan som lovprövning
► Takkupor tillåts med maximalt en tredjedel av takfotslängd-

en på respektive sida. Stor vikt fästs vid hur väl takkupan
passar husets karaktär.
Vid lovprövning
► Om risken ﬁnns att grannes utsikt skyms begärs utsättning

av husets läge samt en höjdangivelse för att exempelvis markera nockens läge.
Vid såväl ny plan som avstyckning och lovprövning
► Endast mindre uppfyllnader eller urschaktningar i förhål-

lande till ursprunglig marknivå tillåts. Höjdsförändringen
får inte vara större än ±0,5 m.

Riktlinjer för byggnation

13.7 Utanför planlagt område
Ny bebyggelse

Utformning av ny bebyggelse

Ny bebyggelse utanför tätorterna bör lokaliseras och
utformas enligt byggnadstraditionen i norra Västergötland. Detta innebär att utspridd bebyggelse i öppna och
exponerade lägen bör undvikas med hänsyn till landskapsbilden.
Kommunen anser att det är positivt med utvecklingen av hästgårdar, eftersom detta är ett sätt för att skapa livskvalitet för den enskilde och att vidmakthålla det
öppna landskapet. Stor hänsyn måste emellertid tas till
kringboende vid nya hästgårdar för att inte skapa problem med allergener, lukt etc.
Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till beﬁntliga bebyggelsegrupper och allmänt tillgängliga vägar.
Miljö- och byggnadsnämnden kan dock även bevilja
byggnadslov i andra lägen om den nya bebyggelsen går
att förena med platsens natur- och kulturvärden och om
friluftslivet inte påverkas negativt. Därvid ska de kriterier som anges nedan iakttas:
• Nya byggnader ska ej placeras så att ett rationellt
jord- och skogsbruk förhindras. Sammanhängande
jordbruksenheter bör ej splittras.
• Vattentäkt med tillräcklig kapacitet och kvalitet måste kunna ordnas för den tilltänkta bebyggelsen.
• Avloppsvatten skall renas med hänsyn till dess sammansättning och till recipienternas kapacitet och beskaﬀenhet enligt gällande bestämmelser.
• Antal byggnader per fastighet för bostadsändamål
skall anpassas till omgivande och beﬁntlig bebyggelsemiljö. På mindre fastigheter, som huvudsakligen
används för bostadsändamål, bör en av byggnaderna
upplevas som huvudbyggnad.
• Nya byggnader skall lokaliseras så att gällande
skyddsavstånd respekteras (avseende väg- och järnvägsområden, buller, vibrationer, allergener, lukt
m.m.).

På landsbygden bör byggnader utformas efter den lokala byggnadstraditionen, eftersom nya byggnader ofta får
stor omgivningspåverkan. Följande råd bör följas:
• Nya hus bör ges en rektangulär planform. Tak bör i
första hand utformas som sadeltak. I Vadsbobygden
har det traditionella huset ofta förhöjt väggliv, vilket
lämpar sig utmärkt även vid nyproduktion.
• I regel bör trä användas som fasadmaterial och takpannor av tegel som takmaterial.
• Fönster- och dörrplaceringar bör inte avvika från traditionell bebyggelseutformning i närområdet. Symmetri i dörr-, fönster- och skorstensplaceringar ger
stadga.
• Kulören bör anknyta till beﬁntlig bebyggelse. Falurött, herrgårdsgult, vitt och grått ger ofta ett bra resultat.
• Souterränghus bör endast användas där andra hustyper medför stora schakter eller uppfyllnader.
• Komplementbyggnader bör uppföras fristående.
• Ekonomibyggnader bör placeras så att även dessa ansluter till gårds- och bybildningar.

Utformning av om- och tillbyggnader
Om- och tillbyggnader bör följa samma rekommendationer som för nya byggnader, men måste i första hand
anpassas till den byggnad där tillbyggnaden sker.
En tillbyggnad bör inte vara så stor eller ges sådan
form att den dominerar över det ursprungliga huset. Vid
behov av stora ytor bör dessa utformas i fristående komplementbyggnader eller i volymer med »lätta« anslutningar till huvudbyggnaden så att det ursprungliga husets utseende inte för vanskas.
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Ekonomibyggnader
Det öppna landskapets karaktär skapas i hög grad av
lantbrukets ekonomibyggnader. Det är därför önskvärt
om beﬁntliga ekonomibyggnader kan bevaras för framtiden.
Nya produktionsmetoder inom lantbruket medför
ofta att beﬁntliga ekonomibyggnader är för små. Även
om nya ekonomibyggnader ofta måste göras relativt stora är det önskvärt om dessa kan anpassas till landskapet
genom att ansluta till tradionella former, material och
kulörer.

Om lovplikten
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Plan- och bygglagen innehåller högre krav på bebyggelse
inom områden med samlad bebyggelse (se avsnitt 4.4)
jämfört med områden som ligger utanför.
Utanför samlad bebyggelse är det sålunda tillåtet att
utan lov uppföra
• mindre tillbyggnader som ej dominerar över eller förvanskar beﬁntlig byggnad om åtgärden ligger längre
än 4,5 m från tomtgräns. Närmare gränsen förutsätter att berörd fastighetsägare samtycker.
• komplementbyggnader, murar och plank i omedelbar närhet av bostadshus. Inom strandskyddsområde
(avsnitt 7.1) krävs alltid dispens.
Med komplementbyggnad avses uthus, garage och mindre byggnader, t.ex. förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Komplementbyggnaden förutsätter att det ﬁnns en huvudbyggnad som är ett en- eller
tvåbostadshus i byggnadens direkta närhet. Byggnader
som kompletterar andra slags huvudbyggnader, t.ex. en
lagerbyggnad till en butik eller en förrådsbyggnad till en
industrilokal är inte komplementbyggnader i lagens mening, utan kräver alltid byggnadslov.
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Ställningstagande
Följande begränsningar gäller för bygglovbefriade åtgärder:
► Tillbyggnad av huvudbyggnad får inte överstiga en tredjedel av det ursprungliga husets byggnadsarea eller maximalt
30 m2.
► Komplementbyggnad får inte överstiga byggnadsarean 30
m2 .
Not: Maxarean 30 m2 anger endast vad som får uppföras utan byggnadslov. Ingenting hindrar att byggnadsnämnden meddelar byggnadslov för större komplementbyggnader (utöver de generella begränsningar som regleras av rättspraxis).

13.8 Tillgänglighet
En demokratisk rättighet
Ett tillgängligt samhälle är ett högt ställt – men nödvändigt och självklart – politiskt mål.
För många är det bilden av någon i rullstol som dyker upp på näthinnan när ordet tillgänglighet kommer
på tal, men tillgänglighetsaspekterna avser alla personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lagkraven avser alltså även den som har svårt att gå, har balansproblem eller en syn- eller hörselnedsättning. Lagkraven gäller även den som drabbats av blindhet eller dövhet, eller har någon form av kognitiv (ung. intellektuell) funktionsnedsättning, t.ex. utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism.
Kravet på tillgänglighet syftar alltså inte bara till
att underlätta för den som har ett medfött handikapp
utan bidrar även till att underlätta för gemene man, t.ex.
barn, äldre eller den som har brutit armen.

Riktlinjer för byggnation

Av avsnitt 11.5 framgår att vi bor kvar hemma allt
längre när vi blir gamla. Om vi bygger rätt från början
slipper vi dyra anpassningar i efterhand. Samhället sparar pengar och vi själva får större möjligheter att bestämma över vår vardag, även om den egna kroppsliga förmågan eller behoven förändras.
Som nämnts i avsnitt 3.1 är en plats för alla, alla åldrar och alla nationaliteter ett viktigt ställningstagande
för kommunen i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer. Om vi bygger rätt från början kan vi inkludera
alla de människor som har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Och förr eller senare i livet blir tillgänglighetsaspekterna viktiga för de ﬂesta av oss.

Lagkrav
FN:s standardregler för funktionshindrade uttrycker
tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar på olika samhällsområden.
De ger också konkreta förslag på hur ett land kan undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning
och skapa ett tillgängligt samhälle. Standardreglerna är
inte juridiskt bindande för medlemsstaterna, men tanken är att de ändå ska påverka hur olika länder formar
sin handikappolitik genom att vara moraliskt förpliktande.
Bindande regler återﬁnns i bl.a. plan- och bygglagen
och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.
Enligt 3 kap 15 § plan- och bygglagen ska byggnader
utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta innebär att byggnaderna ska en tydlig uppbyggnad
och att de i vissa fall skall förses med hiss.
Hisskravet gäller inte i bostadshus med 1-2 våningar,
men däremot i hus med 3 våningar eller ﬂer (12 § BVF).

Hisskravet gäller även äldre bostadshus som byggs om.
Inomhusmiljön i oﬀentliga lokaler ska alltid vara anpassad till funktionshindrade, oavsett byggnadens våningsantal.
Avsteg från tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen och Boverkets byggregler medges endast för beﬁntlig bebyggelse och endast om beﬁntliga nivåskillnader
förutsätter betydande schakt- eller utfyllnadsarbeten.

Enkelt avhjälpta hinder
År 2001 skärptes kraven på tillgänglighet i plan- och
bygglagen (17 kap 21a § plan- och bygglagen) så att alla
enkelt avhjälpta hinder i lokaler och på allmänna platser
måste tas bort. Med lokaler menas i detta sammanhang
alla lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. myndighetslokaler, bibliotek, restauranger och aﬀärslokaler.
Termen enkelt avhjälpta hinder är inte fullt så enkel
att deﬁniera, men avser t.ex. att ta bort trösk lar, installera automatiska dörröppnare eller ramper vid trappor.
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hindren tas
bort, men det är kommunen som har tillsynsansvaret för
att så faktiskt sker. Det är fastighetsägaren som ska bekosta åtgärderna. Kommunen har därmed ansvaret för
att anpassa alla kommunala lokaler och allmänna platser
där kommunen är huvudman.
Enligt regeringspropositionen skulle de enkelt avhjälpta hindren vara åtgärdade senast år 2010. Ännu
återstår emellertid mycket att göra inom detta område.

Ställningstagande
► Kommunen ska omgående inleda arbetet med att upprät-

ta en tillgänglighetsplan för att planera för hur enkelt avhjälpta hinder kan byggas bort på allmänna platser och i
lokaler dit allmänheten har tillträde.
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Skyltning på andra platser
Även på andra platser kan det krävas tillstånd för att sätta upp skyltar enligt 6-8 §§ Lag (1998:814) om särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Allmänna principer för reklamskyltning
Eftersom reklamskyltarnas syfte är att väcka uppmärksamt krävs regler som förhindrar att skyltarna påverkar
sin omgivning i alltför hög utsträckning, genom att t.ex.
ha en skadlig inverkan på traﬁk säkerheten, framkomligheten på allmänna platser eller en störande inverkan på
bebyggelsen i allmänhet.
Placering
Skylt ska i första hand placeras vid verksamhetens entré
eller ovan fönster i bottenvåningen. Denna regel ger god
orientering om var en verksamhet är belägen. Undantag
från denna regel utgör de speciella platser i tätorterna
som anses lämpliga för allmän reklam.
Högt placerade skyltar
Skyltar högt upp på fasad tillåts endast med höga krav
på utformning och placering. Dessa skyltar, som ofta
syns på långt avstånd, måste samspela med huset på ett
omsorgsfullt sätt.
Karakteristiska fasaddetaljer
Skyltar bör placeras så att den inte skymmer karakteristiska fasaddetaljer eller på annat sätt förändrar husets
karaktär eller ger en negativ helhetsverkan.

13.9 Skyltning
Inledning
Det stora ﬂertalet av alla skyltar i vårt samhälle kan indelas i tre kategorier: traﬁkskyltar, vägvisare och reklam.
Hur traﬁkskyltar anordnas är huvudsakligen en statlig
eller kommunal angelägenhet och berörs därför inte närmare i översiktsplanen.
Övriga skyltar är dock ofta tillståndspliktiga och bör
därför behandlas närmare i översiktsplanen.
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Skyltning utmed allmänna vägar
Inom ett avstånd från 50 m från ett vägområde (utmed
allmänna vägar) får inte skyltar eller liknande sättas upp
utan Länsstyrelsens tillstånd enligt 46 § Väglagen.
46 § gäller inte inom planlagt område där det istället krävs bygglov för att sätta upp skyltar. Enligt 43 §
krävs emellertid inom vägområdet alltid tillstånd från
väghållningsmyndigheten för »åtgärder som kan inverka menligt på traﬁksäkerheten eller vara till olägenhet
för vägens bestånd, drift eller brukande«, t.ex. att sätta
upp skyltar.
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Värdefulla byggnader och miljöer
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer fordrar skyltar utformade med särskild omsorg och med
hänsyn till byggnadens egenart, t.ex. mindre och friliggande bokstäver eller användning av äldre tidstypisk skyltteknik.

Särskilt om kommunens skyltar
Som huvudman för gator och allmänna platser äger kommunen ett betydande antal skyltar. Eftersom skyltningen är en stor del av det oﬀentliga rummet är det därför
av stor vikt att skyltarna underhålls. F.n. är ﬂera av kommunens skyltar i undermåligt skick, varför medel bör
avsättas för en allmän översyn.

Ställningstagande
► Kommunen ska åtgärda de defekta eller i övrigt vanpryd-

ande skyltar som kommunen är huvudman för.

