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Kapitel 10

 TEKNISK FÖRSÖRJNING

10.1  Vattenförsörjning 
Inledning
Kommunens ansvar för  vatten- och avloppshanter ing en 
regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
I lagstiftningen behandlas  dricksvatten som livsmedel, 
vilket medför hårda kvali tets-, hygien- och säkerhets-
krav. 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 befi nt-
lig bebyggelse inom planlagt område som är ansluten till 
det allmänna VA-nätet.

Snålspolande wc-stolar, vattensnåla tvätt- och disk-
maskiner, recirkulation av vatten i processer och allmän 
återhållsamhet har medfört att vattenförbrukningen 
lång samt har minskat. Detta kommer för modligen att 
fort sätta efterhand som nya vattenbesparande produkter 
in förs. Den nuvarande befolk nings  utveck lingen i kom-
munen kommer medföra att vattenkonsumtionen mins-
kar ytterligare. 

Verksamheten omfattas av miljömålet om Levande 
sjöar och vattendrag (avsnitt 5.11) samt Grund vatten av 
god kvalitet (5.12).

 Aktörer
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för vattenförsörj-
ningen inom de verksamhetsområden som re do visas på 
sidan 117. Inom dessa områden svarar kommunen även 
för brandvattenförsörjningen åt räddningstjänsten. Det-
ta ansvar omfattar bl.a. brandpostnät och branddam-
mar. MTG Kommunalteknik ansvarar för drift, un-
derhåll och nyinvesteringar. Den enskilde an svar  ar för 
försörjningen av vatten utanför kommunens be tjän ings-
om råden. Miljö- och byggnadsförvaltningen bidrar med 
till syn, 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 för-
sörjer därför större delen av lands bygd en med vatten.

Kommunala  vattentäkter
Det fi nns idag tre kommunala vattentäkter i kommu-
nen. Hova försörjs genom  Lokaåsen,  Skagern för sörjer 
Gullspång, Otter bäck en och Skagersvik medan  Gårdsjö 

försörjs genom en bergvattentäkt, be stå ende av två djup-
borrade brunnar (125 m). I samtliga vattentäkter kan ut-
taget ökas om behovet skulle förän dras. 

Dagens försörjningssituation är mycket känslig för 
störningar eftersom  reserv vatten täkt er saknas, vilket på-
pekas i den riskanalys som genomfördes 2004.  Ytvatten-
täkter är alltid känsliga för ut släpp och kan dessutom 
påverkas av ogynnsamma alg blom  ningar. Lokaåsen är 
bättre skyddad, men en trafi kolycka i närheten av vat-
tentäkten kan få allvarliga konsekvenser (avsnitt 7.14). 
Åsens be skaff enhet gör dessutom att föroreningar och 
utsläpp kan spridas långt och dessa är dessutom myck et 
svåra att sanera. Exempel på sådana utsläpp är utläck-
ande köldmedium (ofta HFC, ammoniak eller butan) 
från när ligg ande berg  värme an lägg ningar eller läckage 
från villatankar med olja. Kommunen saknar även al-
ternativa distributionsvägar, t.ex. mobila cistern er, om 
lednings nät et skulle förorenas eller slås ut av andra skäl. 
(För farligt gods, se avsnitt 8.12.)

Lokaåsens goda vatten är riksberömt. Vattnets hård-
hetsgrad är neutral. Skagern är en förhållan de vis närings-
fattig sjö, vilket bidrar till en hög vattenkvalitet. Sjöns 
vatten är mjukt. Vattnet i Gårdsjö grän sar till hårt. 

 Vattenverk, reservoarer och  ledningsnät
Till respektive vattentäkt hör ett vattenverk. 

Vattenverket som försörjs av Skagerns ytvattentäkt 
är be läg et i  Skagersvik, varifrån vattnet pump as direkt 
ut på nätet efter behandling. För tryckstegringen svar ar 
två pumpar, där vattentornet vid Rynn ingsmysten en-
dast svarar som »motvikt«. Denna mot vikt svarar även 
som reservoar med en volym på 600 m3. Råvattenintaget 
är beläget 1,5 km ut i Skag ern på 23 m djup. 

Även ledningsnätet i Gårdsjö är tryck satt genom 
pumpning, men här fi nns vattenreservoaren i vattenver-
ket.

Tidigare har det varit svårt att hålla ett jämnt vatten-
tryck i Hova, men sedan vattenverket försetts med nya 
pumpar har situationen förbättrats betydligt. De planer 
som tidigare fi gurerat om att upp föra ett vattentorn för 
att hålla ett konstant tryck har därigenom kunnat skrin-
läggas. Efter att vattnet pumpas upp ur två brunnar fi l-
treras vattnet, varpå vattnet distribueras ut på nätet. Re-
servoaren fi nns i vattenverket.

De kommunala ledningsnäten är väl utbyggda inom 
betjäningsområdena och består av ca 70 km led ningar, 
men stora delar av led ningsnätet börjar bli gammalt vil-
ket kommer att medföra stora fram tida kostnader. 
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Vattentornet vid Rynningsmysten

   Vattenskyddsområden
För Lokaåsens vattentäkt fi nns ett förslag till skyddsom-
råde med tillhörande föreskrifter utarbetat (sedan 1990). 
Skyddsom råde har även utretts för den kommunala vat-
tentäkten i Gårdsjö. F.n. (2011) saknas även skyddsom-
råde för Skagern. På kartan på sidan 119 redovisas före-
slagna skyddsområden. 

Skyddsområden fastställs av Länsstyrelsen, men se-
dan miljöbalken infördes har nu även kom mun en möj-
lighet att fastställa skyddsområden. Eftersom fastställan-
det medför inskränkningar i mark an vänd ningen är det-
ta ofta förenat med kostnader. 

Ställningstagande
► Kommunen ska förse de boende inom  betjäningsområdena 

med gott och friskt dricksvatten. Ro busta system utan drift-
störningar 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 befi ntliga kommunala 
vattentäkter.

► Anläggningar som medför föroreningsrisk ska inte tillåtas 
inom upprättade förslag till vatten skydds  om råden.

► För att säkra den framtida vattenförsörjningen inom de 
kommunala betjäningsområdena ska un d er måliga delar i 
ledningsnätet bytas i samband med annat underhållsarbe-
te.

► Kommunen ska verka för att skyddsområden för vattentäk-
terna i Hova och Gårdsjö fastställs. Eft er som förslagen ut-
arbetades innan miljöbalken infördes anser kommunen att 
Länsstyrelsen ska fastställa områdena och även stå för kost-
naderna. 

10.2  Avloppshantering
 Bakgrund
 Avloppssystemen i Hova och Gullspång började anläggas 
under 1950-talet. Inledningsvis släpptes av loppsvattnet 
från ledningsnätet ut i närmaste recipient, men efter-
hand som vattentoaletter blev stand ard blev förorening-
arna betydande, och insikten växte om att det fanns ett 
behov av rening av av lopps vattnet.

När nuvarande  reningsverk anlades under 1950-talet 
bestod reningen till största delen av slam av skiljning och 
sedimentering. På 1980-talet byggdes reningsverken ut 
med s.k. biologisk och kemisk rening. Med  bio logisk re-
ning avses att biologiska föreningar bryts ner med hjälp 
av bakterier och mik ro  organ ism er. För närvarande ut-
reds om vattnet även ska fi ltreras, främst för att reducera 
före komst en av fosfor och kväve.

Reningsprocessen förnyas och förbättras ständigt i 
takt med att nya tekniska landvinningar gen om förs och 
genom ökade krav på rening. Därmed följer också be-
hovet av nya investeringar. Invester ingsbehovet 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 avfalls poli cy.

 Aktörer
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för avloppshan-
teringen inom de verksamhetsområden som re do visas 
på sidan 119. MTG Kommunalteknik ansvarar för drift, 
underhåll och nyinvesteringar. Anordnande och skötsel 
av av lopp utanför de kommunala betjäningsområdena är 
den enskildes eget ansvar. Anmälan/ansökan för anlägg-
a nde av enskild  avloppsanläggning görs till miljö- och 
bygg nadsnämnden, som ock så har tillsynsansvar över 
ren ingsverket i Gårdsjö. Länsstyrelsen är  tillsynsmyndig-
het för verken i Hova och Gullspång.

 Anläggningar 
De kommunala avloppsreningsverken i Hova, Gull-
spång 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-verk-
et. Dessutom är verksamheter som industri, vårdanlägg-
ningar, skolor m.m. anslut na. Totalt hanter ade de kom-
munala reningsverken 625 000 m3 avloppsvatten under 
2008, eller ca 1700 m3/dygn. Av lopps vattnet i Otterbäck-
en pump as till reningsverket i Gullspång genom en över -
för ings led ning. Reningsverket i Gullspång hanterar även 
avloppsvatten från Storön. 

För att främja laxen i  Gullspångsälven höjs pH-vär-
det i det utgående vattnet från reningsverket i Gull spång 
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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 jordbruks-
marken för att sluta kretsloppet. 

Vattnet från reningsverket i Gullspång leds ut i Gull-
spångsälven, medan verken i Hova och Gård sjö har  Ho-
vaån som recipient (mottagare). 

 Ledningsnät,  spill- och dagvatten
 Avloppsnätet består dels av spillavloppsledningar, som 
tar hand om avloppsvatten från hushåll och industri-
er m.m., dels av dagvattenledningar som omhändertar 
regn- och dräneringsvatten. Totalt fi nns ca 50 km av-
loppsledningar och ca 38 km dagvattenledningar. 

Avloppsledningsnätet är av olika material, storlek 
och åldersstruktur. Underhållsbehovet är betyd ande ef-
tersom stora delar av nätet är ålderstiget, men standar-

anrikas i en gemensam recipient. Andra sätt kan vara att 
bygga reningsanläggningar för dagvattnet. 

Flera faktorer styr metodvalet, exempelvis föroren-
ingsgraden, 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 tillräck-
ligt snabbt, spolas sanden och partikelbundna föroren-
ingar ut med dagvattnet.

 Kapacitet
Den kapacitet som fi nns f.n. (2011) beräknas vara till-
räcklig under planperioden. Utöver kontinuerligt un-
derhåll bör investeringar göras för att optimera driften, 
t.ex. datadrift istället för manuell drift.

Enskilda  reningsanläggningar
De invånare som inte är anslutna till kommunalt re-
ningsverk ska ha en egen reningsanläggning, be stående 
av en  trekammarbrunn för slamavskiljning samt någon 
form av  infi ltrationsanläggning för den biologiska re-
ningen. Reningsgraden på dessa anläggningar är dock 
betydligt sämre än på de kommunala reningsverken. 
Därför bör så många enskilda avlopp som möjligt an-
slutas 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 
in venteras för att kartlägga anläggningar som inte upp-
fyller gällande krav. Målet är att samtliga an lägg ningar 
skall byggas om till godtagbar standard. 

Miljömålet om Ingen övergödning (avsnitt 5.10) stäl-
ler 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 sepa rera dagvattnet 
från spillvattnet, i de fall dräneringen är ansluten till spill-
vattennätet.

► Kommunen ska överföra enskilda avlopp till det kommuna-
la avloppsnätet där det är praktiskt möjligt (avsnitt 5.10).

► Utbyggnad för permanent- eller fritidsboende som kräver 
detaljplan förutsätter gemensamma avloppslösningar där 
renings grad en motsvarar de kommunala reningsverken.

► Enskilda avloppsanläggningar ska lokaliseras så att hante-
ringen inte utgör någon risk för befi ntliga vattentäkter.

► Kommunen ska ta fram en dagvattenplan för Hova, för att 
minska föroreningarna i Hovaån.

► Kommunen ska fram en strategi för arbetet med att åtgär-
da avloppsanläggningar i de fall där en anslutning till det 
kommunala VA-nätet inte är möjlig. Fastigheter som inte 
har en godtagbar av lopps lösning ska åtgärdas senast år 2015 
(avsnitt 5.10). 

den på ledningsnäten hålls under upp sikt med bl.a. TV-
inspektioner. MTG Kommunalteknik har dessutom ett 
kontinuerligt program för utbyte, reno ver  ing och upp-
gradering 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 ren ings verk. 

 Dagvattnet släpps idag till stora delar ut orenat i när-
maste recipient. Vatten från gångytor, lekytor etc. inne-
håller endast obetydliga mängder föroreningar, medan 
vatten från vägar, industriområden och andra förorena-
de ytor kan vara kraftigt förorenat. 

Myndigheternas krav på dagvatten kan förväntas 
öka i framtiden. Det eff ektivaste sättet att få ett rent 
dagvatten är att inte smutsa ner det: att stoppa förore-
ningarna redan vid källan ger dessutom bäst miljöeff ek-
ter i övrigt.  

Det fi nns olika möjligheter att omhänderta dag-
vatten på ett miljövänligt sätt, t.ex. genom lokalt om-
händertagande (s.k. LOD), vilket innebär att dagvatt-
net tas om hand i närområdet så att inte för oreningarna 

Avloppsreningsverket i Gullspång
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10.3   Avfallshantering
Problemkomplex
Enorma mängder avfall produceras årligen av hushål-
len och industrin (verksamheter). Det moderna väster-
ländska konsumtions samhället har inneburit att avfalls-
mängderna har ökat be tydligt i omfattning. 

Från en tidigare tolerant syn på  deponering av av-
fall har samhället genom lagstiftning, miljömed vet enhet 
och opinion strävat efter att dels minska avfallsmängd-
en, dels öka den volym som återvinns. Ekonomiska driv-
krafter 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 hushåll en.

Det är lätt att fokusera på hushållsavfallet, men detta 
är endast en mindre del av avfallspro blem a tiken. Indu-
stri, handel, jordbruk samt bygg- och anläggningssek-
torn genererar betydligt större av falls mängder.

Förändringar av avfallssystemet kommer sannolikt 
att bli ett nyckeltema i framtiden, där omställ ning en till 
ett hållbart samhälle sannolikt kommer att förorsaka 
både kostnader och protester och dess utom inkräkta på 
den enskildes livsföring.

Av förordning (2001:512) om deponering av avfall 
följer att deponi av organiskt material förbjöds 2005. Se-
dan 2010 får vissa saker inte förbrännas. 

 Aktörer
Kommunen har tidigare haft ansvaret för i stort sett 
all avfallshantering (det s.k. kommunala renhåll nings-
monopolet), men en förskjutning sker nu successivt mot 
andra aktörer.  

Riksdagen har beslutat att  producentansvar ska gälla 
för förpackningar, vilket innebär att det är pro ducenten 
som ansvarar för förpackningarna. Huvudsyftet med 
producentansvaret är att åstad kom ma en miljöanpass-
ning av produktionen och en meningsfull materialåter-
vinning. Producent an svar kommer successivt att införas 
för allt fl er varugrupper. 

Verksamheter och enskilda har också ett ansvar, bl.a. 
för att  utsortering sker av far ligt avfall och sådant avfall 
som omfattas av producentansvar.  Förpackningar och 

tidningar, som omfattas av det så kallade producentan-
svaret, ska lämnas vid nå gon av de utplacerade återvin-
ningsstationerna. Ett fungerande insamlingssystem ut-
gör en förut sätt ning för att producenterna ska kunna få 
tillbaka sina uttjänta produkter. Detta ger incitament 
för att utveckla mer miljöanpassade produkter och byg-
ga upp en eff ektiv materialåtervinning.

Kraven på ökad sortering av avfallet vid källan kom-
mer att ställa ökade krav på utrymmen i både bostads- 
och verksamhetsområden och på allmänna platser.

Eftersom bestämmelserna inom avfallssektorn för-
ändras 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. ge-
nom den s.k. miljöalmanackan som Agenda 21 m.fl . till-
handahåller. 

Sedan april 2008 samverkar kommunen inom av-
fallsområdet 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 inne-
bär en stegvis minskning av nedbrytningsbart avfall i 
medlemsländerna. Målet för hus hålls avfall innebär att 
minst 30  ska återvinnas år 2010 och 33  år 2015. 

Brännbart avfall och hushållsavfall bränns i Lidköp-
ings värmeverk. 

Deponi skedde tidigare vid  Odenslund där bl.a. 
bygg-, rivnings- och hushållsavfall deponerades under 

Återvinningsstationen i Gullspång
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 Fjärrvärme
Vid vårdcentralen i Gullspång fi nns en fj ärrvärmean-
läggning som drivs med fastbränsle ( pellets). Utöver 
vårdcentralen och kommunhuset försörjer anläggningen 
även bebyggelsen på Blå bärs-, Enbärs- och Lingonvägen 
med fj ärrvärme.

För ställningstagande om utbyggnad, se avsnitt 5.5.

  Geotermisk energi
På grund av ökade energikostnader har det blivit allt 
vanligare för framför allt villaägare att installera värme-
pumpar med berggrunden, omgivande mark, grund- el-
ler ytvatten som värmegivare. Många system använder 
sig av ett cirkulerande kylmedium som har negativa mil-
jöeff ekter vid läckage. Tekniken kräver regelbunden till-
syn.

Gullstensskolan och Läkarstationen i Hova värms 
delvis med bergvärme.

Bioenergi
Så länge inte mer biomassa förbrukas än vad som hin-
ner 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 bio-
bränslen är energiskog, energigräs, oljeväxter, halm, ved 
och biprodukter från skogsindustrin. Även metangas, 
rötgas och torv brukar räknas som biobränslen. 

Biobränsleanläggning ar fi nns installerade vid bl.a. 
Mogården och Regnbågsskolan.

 Olja
Flera kommunägda fastigheter värms fortfarande upp 
med olja. 

åren 1963-2008. Ytan omfattar ca 5,5 hektar men depo-
nin upphörde 2009 efter ett länsstyrelsebeslut. Deponi-
fraktioner körs idag till Rödjornas deponi i Skara. På 
Odenslund fi nns en återvinningscentral för återvin-
ningsmaterial och farligt avfall. Här lämnas också vitva-
ror, trä, möbler och däck. 

Nedlagda deponier fi nns i Otterbäcken, Gårdsjö och 
Hova. Dessa redovisas på kartan på sidan 119. 

Insamling av återvinningsbara material sker genom 
återvinningsstationerna i Otterbäcken, Gull spång och 
Hova. Dessa töms av auktor i serade transportörer. Sta-
tionerna står på kom  m un  al mark men ägs av förpack-
ningsinsamlingen. Kommunen sköter dock tillsyn och 
ren håll ning runt åter vinn ings stationerna. 

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 ut-
tjänade komponenter måste omhändertas under ordna-
de förhållanden i bildemonterings an läggningar. I dags-
läget fi nns inga auktoriserade anläggningar inom kom-
munen.  

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 

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

fallet ökar (avsnitt 3.3).

10.4  Energiförsörjning 
Allmänt
Den samlade energiförbrukningen i kommunen beräk-
nas till ca 250 GWh/år, vilket motsvarar ca 46 MWh/
person och år (år 2008). Om kommunens samlade ut-
släpp av växthusgaser fördelas per invånare är det ge-
nomsnittliga utsläppet ca 6,9 ton koldioxid/person och 
år (år 2006).

Största energianvändare är industrin med ca 120 
GWh, följt av transporter och hushållens använd ning.

Räknat i antal GWh tillförd energi för landet som 
helhet står  kärnkraften och  oljan för ungefär lika myck-
et, 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 stat-
liga aff ärsverket  Svenska Kraftnät AB. 

Produktion av elkraft inom kommunen sker huvud-
sakligen i  vattenkraftstationen i Gullspång. Nuvarande 
kraftverk i  Gullspångsälven togs i drift 1971, har en eff ekt 
på 40 MW och en med el års produktion på 95 GWh. 

I kommunen förbrukas ca 70 GWh elenergi per år. 
För skyddsavstånd vid ledningar, se avsnitt 8.10.
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Verksamhetsområden för VA, nedlagda deponier samt 
föreslagna skyddsområden för vattentäkter

Kommunalt verksamhets-
område för VA

Föreslaget skyddsområde för kommunal vattentäkt

Nedlagd deponi
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 Solenergi
Bortsett från kärnkraft och geotermisk energi är all en-
ergi omvandlad solenergi. Av praktiska skäl brukar sol-
energi avgränsas till följande »direkta« metoder:

• Passiv solvärme innebär att byggnaden i sig fångar 
upp och behåller solenergin på ett eff ektivt sätt, t.ex. 
genom stora fönsterytor mot söder, isoleringsåtgär-
der 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 dy-
rare än konventionell el och därför inte lönsamt där 
det fi nns ett utbyggt elnät. Utveckling av tekniken 
pågår emellertid.

Dessutom är följande uppvärmningsformer indirekt be-
roende 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 lön-
samt 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  solcel-
ler (år 2011).

 Vindkraft
Vindkraften är en påfallande ren energikälla. Den till-
förda 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 land skaps bilden måste också be-
aktas vid en utbyggnad liksom att konfl ikter kan uppstå 
med bl.a. fågellivet.

Vindkraften ger visserligen en ojämn produktion, 
men i kombination med andra energikällor utgör vind-
kraften ett värdefullt tillskott.

Under 2008 pekade  Energimyndigheten ut områden 
av riksintresse för s.k. vindbruk. Några sådana riksin-
tressen fi nns inte utpekade i Gullspångs kommun. 

Sedan några år tillbaka diskuteras en omfattande ut-
byggnad av vindkraften i kommunen. Med tanke på den 
stora omgivningspåverkan vindkraften har är det ange-
läget att kommunen planerar för hur denna utbyggnad 
ska gå till. 

För att samordna planeringen har kommunstyrelsen 
beslutat att kommunen ska utarbeta en gemensam  vind-
bruksplan tillsammans med Mariestads och Töreboda 
kommuner i syfte att få en helhetssyn på hur vindkraf-

Vindkraftverket i  Blekviken

ten ska utvecklas i MTG-kommunerna. Detta doku-
ment kommer sedan att utgöra ett s.k. tematiskt tillägg 
till Vision 2020. Dokumentet kommer enligt upprättad 
tidplan sannolikt att kunna antas av Kommunfullmäk-
tige samtidigt som Vision 2020. 

Motivet till att inte inkludera ställningstagandena 
om vindkraft i Vision 2020 är huvudsakligen att vind-
kraftfrågan är så viktig att den behöver diskuteras in-
gående. 

Ställningstagande
► Kommunen ska utreda möjligheterna att genomföra en om-

ställning från oljeeldad värme till alter na tiva bränslen i 
kommunens fastigheter i Hova.

► Kommunen ska genom   energirådgivare sprida informa-
tion om energikällor som minskar klimatpåverkan, t.ex.   sol-
fångare och   pelletspannor, och hur man kan spara energi (se 
avsnitt 5.4).
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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 be-
folkning bor inom Göteborgsregionen. I förhållande till 
detta administrativa och demografi  ska centrum i länet 
ligger Gullspångs kommun perifert, vilket påverkar allt 
från möjligheter till spe cialistsjukvård 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 kommun ens när-
het redovisas i tabellen till höger. Även den totala folk-
mängden i kommunerna redovisas. 

År 2005/2010 Tätorten Kommunen
 Falköping 16 000 31 500
 Karlskoga 27 500 29 500
 Karlstad 58 500 85 500
 Kristinehamn 18 000 24 000
 Kumla 13 000 20 500
 Lidköping 25 000 38 000
 Mariestad 15 500 23 500
 Motala 30 000 42 000
 Skara 11 000 18 500
 Skoghall 13 000 15 000
 Skövde 33 000 51 500
 Örebro 98 000 135 500
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11.2  Demografi , kommunen 
 Historisk utveckling
1 november 2010 hade Gullspångs kommun enligt SCB 
5309 invånare. Detta innebär   att kommunen har tap-
pat cirka 2000 invånare – eller drygt 37  – sedan 1950. 
Låga föd elsetal i kombination med hög utfl yttning har 
medfört en långsam nedgång, i synnerhet under perio-
den efter 1975 (diagrammet ovan). Den negativa tren-
den 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 utfl yttning och låga fö-
delsetal. 

Kommunen är dock ingalunda ensam om att tappa 
invånare. Sedan 1970-talet har närm are hälften av lan-
dets alla kommuner minskat i befolkning. 

 Nativitet och mortalitet
Barnafödandet låg relativt konstant fram till den topp 
som inträff ade 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 tio årsperioden i förhållande till denna 
nivå, men det är svårt att bedöma det verkliga ut fallet. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att utvecklingen på arbets-
marknaden har stor betydelse för om kvinn  or väljer att 
bli mödrar eller avstår: den trygghet som följer med ett 

arbete medför van ligt vis ock så ett ökat barnafödande.
Vid 1900-talets början låg fruktsamheten på drygt 4 

barn. Sedan 1930-talet är fruktsamheten be tyd ligt läg-
re 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 befolkningsut-
vecklingen måste även in- och utfl yttningen från kom-
munen beaktas. Statistik (som inte redovisas här) visar 
att många invånare lämnar kommunen efter gymnasie-
åldern, 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 ung domar att återanvända efter 
studietiden. Vissa svårigheter kan emellertid uppstå när 
det gäller ung domar som till äg nat sig en mer specialise-
rad utbildning, efter som det huvudsakligen är den of-
fentliga sektorn inom kom munen som efterfrågar efter-
gymnasial utbildning, även om industrin i ökande grad 
efterfrågar sådan kompetens. 

I statistiken är utländska medborgare som be viljats 
uppehållstillstånd inkluderade;  fl yktingmot tagningen 
inom kommunen förklarar sålunda en del av 90-tal ets 
kraft  iga fl uk tuationer.
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 Åldersfördelning
Åldersfördelningen i Gullspångs kom mun skiljer sig nå-
got 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 Gull-
spångs kommun har något mindre andel än i riket i öv-
rigt, i syn ner het i åldrarna 20-34 år. Även i gruppen äldre 
(65 år och därutöver) fi nns skill nad er, där kom  munen 
har en över rep res en ta tion jäm fört med övriga riket.

Fördelningen könsmässigt är relativt jämn mellan 
kvinnor och män. Det fi nns dock en större an del män i 
åldern 25-64 år, vilket kompenseras av att det fi nns något 
fl er kvinnor i ålders inter vallet 65 år och up påt.

 Befolkningsprognoserna för landet som helhet visar 
att andelen äldre kommer att fortsätta att öka i högre 
takt än den arbetsföra andelen av befolkningen. Gull-
spångs kommun skiljer sig inte i detta av seende från öv-
riga kommuner, även om förändringen tycks bli mer på-
taglig här. 

Basfakta
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 sed an mitt en av 90-
talet 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.

 Ekonomisk och  social trygghet
Den eftergymnasiala utbildningsnivån är låg jämfört 
med riket, medan andelen med gym nas i al ut bild ning 
ökar med tiden. 

 Medelinkomsten är lägre än riksgenomsnittet och 
jäm fört med övriga landet får invånarna sin försörjning 
i högre grad genom den off entliga 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 inträff ar van ligt vis 
i samband med fester där off ret och förövaren känner 
varandra. Detta medför att anmälningsbenägenheten är 
låg. Av samma orsak fi nns det anledning att misstänka 
att mörkertalet är stort när det gäller  våld inom famil-
jen.

För uppgifter om arbetslöshet, se avsnitt 12.4.

Delaktighet och infl ytande
 Delaktighet och  infl ytande i samhället är kärnfrågor för 
en demokrati och anses även ha ett stort in fl yt ande på 
folkhälsan.  Valdeltagandet i kommunen – liksom i lan-
det i övrigt – betraktas som högt, där 84,7  av kommu-
nens röstberättigade deltog i  riksdagsvalet 2010 (jämfört 
med 84,6  för landet som helhet). I valet till  Europa-
parlamentet 2009 deltog 44,1  (jämfört med 45,5  för 
landet som helhet).

13  av befolkningen klassas som aktiva låntagare på 
kommunens  bibliotek.

Kommunen Riket
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11.3  Folkhälsa 
Allmänt
Nedan sammanfattas innehållet i den folkhälsoprofi l 
som Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skara borg har 
tagit fram. Folkhälsoprofi len 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.
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Sunda och säkra miljöer
Under 2007  skaderegistrerades 400 invånare. Den do-
minerade skadeplatsen är bostad/bostadsområde. När 
det gäller barn som skadar sig är åldersguppen 13-19 mest 
drabbad. Generellt är det fl er pojkar än fl ickor som ska-
dar 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 Ska-
raborg.

Hela 77  av dem som erbjuds  föräldrautbildning 
väljer att delta.

En högre andel elever är behöriga till  gymnasiesko-
lan jämfört med riket som helhet (97  mot 89 ).

Arbetslivet
Över tid ökar de långa pågående sjukfallen i alla ålders-
grupper, där ökningen i gruppen män och kvinnor i ål-
dern 40-59 år är störst. Kostnaderna avseende  sjukpen-
ning och  rehab er sättning för grupp en kvinnor 16-39 år 
har ökat markant. Inom ålderskategorin 20-54 år ligger 
både män och kvinnor i Gull spångs kommun över riks-
genomsnittet när det gäller anmälda  arbetsskador.

 Levnadsvanor
Regionens kostnader för receptbelagda  läkemedel har 
ökat markant. Kostnaderna inom kommun en ligger ca 
26  högre än snittet i regionen. Under 2004 uppgick 

kostnaden till 3125 kr per kommun invånare. Bland de 
femton mest försålda preparaten (i kronor räknat) märks 
läkemedel mot depression, högt blodtryck och magbe-
svär.

Andelen  aborter ligger mycket lågt i förhållande till 
riket. 

I kommunen har antalet  klamydiafall ökat, men en 
bidragande orsak kan vara att det idag gene rellt 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 döds fall 
per 100 000 invånare jämfört med 25,2 för riket. Även 
för män är antalet fall högre: 54,8 jäm fört 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 statist iska underlaget är 
sålunda litet, något som gör det svårt att bedöma rele-
vansen i uppgifterna.

 Alkoholkonsumtionen är relativt hög bland kommu-
nens ungdomar, där 70  av fl ickorna 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 kom mun ala verk sam-
heten.

► kommunen höja kunskapen om folkhälsofrågor.

Idyll i Håhult på vägen mot Gårdsjö
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11.4   Bostäder 
 Bostadsförsörjning
 Hemlöshet förekommer i praktiken inte inom kommu-
nen. 

En viss omsättning på bostadsmarknaden förekom-
mer alltid: ändrade arbetsförhållanden skapar nya be-
hov, familjer får tillökning, ungdomar fl yttar hemifrån 
som en del av frigörelseprocessen, äldre sök er ofta en 
mindre bostad som är enklare att sköta etc. En fung-
erande bostadsmarknad måste därför kunna möta fl era 
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 kom mun en har minskat. Beho-
vet har emellertid även minskat p.g.a. minskade bo stads-
subventioner 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 förknippa-
de 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 
fram tida behovet av nya bostäder, men dagens för ut sätt-
ningar för bostadsproduktion och nuvarande efterfrå-
gan talar för att kommunen inte kom mer att ha några 
svårigheter att möta behovet inom ramen för befi ntliga 
utbyggnadsplaner. Den kommunala organisationen har 
pekat ut Otterbäcken som en lämplig plats för att etable-
ra ytterligare bostäder. 

 Boendekostnader
Kommunen saknar tillförlitlig statistik över boendekost-
naderna inom kommunen, men uppfattningen är ändå 
att invånarnas utgifter för boende torde ligga relativt 
lågt, både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Bo-
en de kostnaden torde sålunda ha en mycket begränsad 
in verkan på var människor välj er att bosätta sig inom 
kommunen, och de  segregationsproblem som kan härrö-
ras till boende kost nad erna – som återfi nns i andra delar 
av landet – torde jämförelsevis vara obefi ntliga. 

Det fi nns emellertid en tendens att kommunens låga 
boendekostnader attraherar människor som har svårt att 
klara sin försörjning på annat håll. De låga boendekost-
naderna kan sålunda generera ökade utgifter för social-
tjänsten.

 Permanent- och  fritidsboende
Sedan en tid tillbaka pågår en utveckling där människor 
i högre grad väljer att bo permanent eller und er större 
delen av året i fritidshus. Denna utveckling medför att 
den traditionella uppdelningen mellan områden med 
fritidshus respektive permanentboende till viss del upp-
hör. Utvecklingen på verk ar även övriga bostadsmarkna-
den (inom och utom kommunen) genom att »dubbelbo-
endet« upp hör, eller att efterfrågan ökar på mindre kom-
plementbostäder.

Som angivits i avsnitt 3.2 ska fritidsboendet koncen-
treras till befi ntliga områden för att undvika framtida 
belastningar på den kommunala ekonomin.

Som angivits i avsnitt 4.4 fi nns detaljplaner inom 
kommunens tätorter som medger utbyggnad av fl era nya 
bostadsområden. Nya bostadsområden kommer i första 
hand att koncentreras till Otterbäcken. 

Bostäder för äldre
Äldre har särskilda behov avseende bostäder. Dessa be-
handlas 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 lands-
bygden i första hand ska lokaliseras till be fi nt lig bebyggelse 
med rimlig närhet till regelbundet trafi kerade vägar så att 
allmänna funk tioner som skolskjutsar, närtrafi k, sophämt-
ning, hemtjänst, postutdelning m.m. utan svårighet kan ut-
föras under hela året. 
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11.5   Sociala förhållanden 
PBL och den sociala miljön
 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 håll-
bar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 

 Socialtjänsten
Enligt socialtjänstlagen ansvarar kommunen för social-
tjänsten inom sitt område. Socialtjänsten skall enligt lag-
en göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kom-
munen, medverka i sam hälls plan er ing en och – i sam-
arbete med andra samhällsorgan, organisationer, fören-
ingar och enskilda – främja goda miljöer i kommunen, 
informera om socialtjänsten, genom uppsökande verk-
samhet och på annat sätt främja förutsättningarna för 
goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, 
upp lys ningar och råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp 
och annat bistånd till familjer och enskilda som be höv-
er det.

Utöver socialtjänstlagen (SoL) regleras verksamhe-
ten huvudsakligen av lagen om särskilt stöd och service 
(LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HsL), lagen om vård 
av unga (LVU), lagen om vård av miss bruk are i vissa fall 
(LVM) och föräldrabalken.

Socialtjänsten är en obligatorisk uppgift för alla kom-
muner. Mer än en tredjedel av kommunens ut gifter – 
36,6  eller 88 mkr brutto (2009 års siff ror) – kan hän-
föras till socialtjänsten. Största delen av detta (61,2 ) 
utgörs av äldreomsorgen (avsnitt 11.6).

 Individ- och  familjeomsorg
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har till upp-
gift att ge stöd åt enskilda och familjer när be hoven 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 arbetsområ-
den. 

Under 2004 var
• 83 barn aktuella för utredningar och/eller insat-

ser inom  barn- och ungdomsvården (där 35 var asyl-
sökande)

• 29 vuxna aktuella för utredningar och/eller insatser 
inom vuxenvården

• 169 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd (social-
bidrag).

Individ- och familjeomsorgen är i hög grad beroende av 
den allmänna samhällsutvecklingen och den generella 
välfärdspolitiken. Utvecklingen på arbetsmarknaden, 
 socialförsäkringssystemens ut form ning och förhållan-
den inom skolan respektive barnomsorgen har stor be-
tydelse för verksamhet en.

Under det senaste decenniet har skillnaderna i lev-
nadsvillkor mellan såväl individer som grupper av indi-
vider ökat.  Klyftorna har blivit större mellan sysselsatta 
och arbetslösa, mellan bidragstagare och de som kan för-
sörja sig själva, mellan svenskar och  invandrare. Ojäm-
likheten i levnadsvillkor av speg las 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 väx-
ande gruppen arbetslösa präglat verksamheten. 

Under individ- och familjeomsorgen sorterar även 
personer med olika former av  missbruk. Inom kommu-
nen (liksom i riket i övrigt) har uppskattningsvis 10  
missbruksproblem, men antalet som söker hjälp är be-
tydligt färre. Framför allt är det tjugotal kroniker och 
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ungefär lika många ungdomar som är föremål för insat-
ser från social tjänstens sida. 

Inriktningen inför framtiden är att i större utsträck-
ning klara olika typer av problematik i hem- och närmil-
jö. Samtidigt som det ekonomiska utrymmet minskar 
ställs krav på en större  individanpass ning. Detta medför 
behov av ökad samverkan med andra myndigheter, an-
höriga, föräldrar, intresse organi sationer och satsningar 
på förebyggande arbete.

Ambitionen att klara ut olika diagnoser i hem- och 
närmiljö kan skapa konfl ikter med grannar och närbo-
ende, i synnerhet i missbruksrelaterade fall, där omgiv-
ningen ofta uppfattar denna grupp som störande (vilket 
ibland är befogat men ofta bottnar i oro och misstänk-
samhet inför det okända).

 Handikappomsorg
Kommunen svarar för att  funktionshindrade får stöd i 
ordinarie boende eller, då detta inte är tillräck ligt, bo-
ende i  särskilda boendeformer. Kommunen har också 
ett ansvar för daglig sysselsättning och hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i de olika boendeformerna. 

Verksamheten inrymmer per soner med betydande 
be gåv ningsmässiga ell er fys isk funktions nedsättning 
samt personer med psykiska störningar. Denna verk-
samhet har under se na re år genomgått stora förändring-
ar till följd av bl.a. ny lagstiftning och kommunalise-
ringar. Berörda män n iskor har ofta en lång bakgrund 
med vård inom stora institutioner. Utvecklingen har un-
der många år varit att bryta denna inriktning och istäl-
let erbjuda boende och vård i mindre enheter, för att öka 
kva liteten och den per son liga integriteten. 

Det beräknas att ca 1  av befolkningen har en  ut-
vecklingsstörning och att ungefär hälften av des sa är i 
behov av särskilda insatser från samhällets sida. För 
kommunens del motsvarar det ca 25 per son er.

Fysiskt funktionshindrade (från födseln eller efter 
skada/sjukdom i vuxen ålder) kräver ofta sär skild vård 
och rehabilitering. År 2004 fanns 63 personer under 65 
år med utvecklingsstörning eller fysiskt handikapp som 
be höver insatser från kommunen. 

Gruppen psykiskt funktionshindrade med behov av 
kommunala insatser uppgår f.n. till ett trettio tal perso-
ner. Inom detta område inkluderar socialtjänstens insat-
ser bl.a.  boendestöd,  dagvård och  trapp hus boende. 

Från gruppen psykiskt funktionshindrade måste 
gruppen med  psykiska problem särskiljas. Varje år gör 
social tjänsten insatser för mellan 30 och 50 personer 
med psykiska problem. En del av denna grupp har även 
missbruks rela terade problem ( dubbeldiagnoser). Denna 
grupp är särskilt svår att behandla eftersom dessa perso-
ner varken fungerar inom missbrukarvården eller psyk-
vården. 

 Kajaken i Gullspång fungerar som korttidsboende/
avlastning för ung dom ar. 

För tillgänglighetsfrågor, se avsnitt 13.8.

 Social  isolering
För fl era grupper, bl.a.  äldre, sjuka och arbetslösa, fi nns 
det risker för social isolering. Den  dagvårds- och fritids-
verksamhet som kommunen bedriver – bl.a. läsecirklar 
och bingospel – syftar delvis till att bryta social isole-
ring, 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 geografi ska förutsättningarna gör att  bilberoen-
det är stort i kommunen, i synnerhet på lands bygden. 
Här uppstår särskilda problem – sociala och försörj-
ningsmässiga – för de som av ekonomiska eller andra 
skäl inte kan ha  bil eller körkort. Äldre kan här få hjälp 
genom hem tjän sten, medan familj er och ensamstående 
med svag ekonomi ofta tvingas fl ytta. Här fungerar  när-
trafi ken (avsnitt 9.4) som en viktig resurs.

Även barn och ung dom ar kan isoleras socialt, men 
här sörjer skolan ofta för viktiga kontakter med omvärld-
en. De frågor som i övrigt berör ungdomars behov av en 
stimulerande fritid – och som inte är relaterade till in-
divid-, familje- eller handikappom sorgen – behandlas i 
avsnitt 11.8.

 Utsatta grupper och områden
Inom kommunen saknas bostadsområden som är sär-
skilt utsatta ur social syn punkt, vilket är vanligt före-
kommande i större kommuner där grupper av socialt 
sårbara individer samlas inom samma om råd en, oftast 
p.g.a. lägre bostadskostnader. De problem som förekom-
mer inom kommunen styrs av andra mekanismer än geo-
grafi sk tillhörighet. 

Gruppen  asylsökande utgör en utsatt grupp, där 
många har en omskakande bakgrund och där de fl es-
ta går en oviss framtid till mötes. Denna grupp behöver 
ofta särskilda insatser, men detta är  Migra tionsverkets 
an svar.

Utveckling under planperioden
Under det senaste årtiondet har synen på gruppen psy-
kiskt funktionshindrade förändrats.  adhd,  damp,  Asper-
gers syndrom och liknande störningar har naturligtvis 
funnits länge, men det är först på senare tid som sam-
hället har uppmärksammat problemen. Idag fi nns en in-
sikt om att de som diagnos ti ceras med dessa handikapp 
måste få hjälp, och detta innan individerna slås ut och 
hamnar i krimi na 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 
in om området under planperioden. Ett annat problem 
som ökar mycket snabbt är t.ex. gruppen ungdomar 
med depressiva diagnoser eller tendenser. Vilka eff ekter 
detta får på samhället är svårt att upp skatta, på samma 
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sätt som det är svårt att bedöma konsekvenserna av den 
ökande  alkoholkon sum   tionen i landet.

Ställningstagande
► Kommun en ska fortsätta sina ansträngningar att utveckla 

olika typer av meningsfull syss el sättning 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 
fl er äldre väljer att bo kvar i det  ordinära boendet mycket 
länge och den genom snittliga boendetiden på  särskilda 
äldreboenden har förkortats markant. Detta innebär att 
vårdtyngden på  äld re boenden f.n. (2011) är mycket hög. 
I takt med att den kroppsliga hälsan blivit bättre och lev-
nads åldern 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 ordi-
narie bostaden. Hjälpen är tillgänglig dygnet runt och 
även enskilda med omfattande hjälp be hov kan få hjälp 
genom hemtjänsten. Även enskilda med omfattande be-
hov av medicinska insatser kan få hjälp i bostaden ge-
nom samarbetet med regionens hemsjukvård.

Fördelen med hemvård är att kommunen undviker 
fasta kostnader för lokaler och att det är lättare att ut-
nyttja personalresurserna där de bäst gör nytta. Vida-
re löper den enskilde mindre risk att in sti tutionaliseras 
(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 betyd-
ligt större del av sina vårdtagare geografi  skt ut spridda, 
med fl er restimmar som följd:  Björkbacken i Gullspång 
är ett attraktivt serviceboende, vilket bi drar till att mins-
ka restiden för hemvården. 

Inom kommunen är tillgången på  handikappanpas-
sade bostäder dålig vilket leder till höga kost nader för 
bostadsanpassning. Det är dock osäkert om ökad till-
gång på lediga lägenheter skulle minska dessa kostna-
der då den enskilde sannolikt hellre bor kvar i sin hem-
miljö. 

Efterfrågan på fasta boendeplatser har under en 
längre tid överstigit tillgången, men befi nner sig nu-
mera i balans (eller t.o.m. viss överkapacitet). Ofta gör 
kom  mun en bedömningen att behoven kan till godoses 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 invå-
nare i gruppen 80-100 år att ligga kvar på ungefär sam-
ma 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 bor-
de 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 fi nnas något be-
hov av under den närmaste 10-årsperioden.

De äldre i den  fysiska planeringen
Omsorgen om de äldre ställer även andra krav på sam-
hällsplaneringen, eftersom utgångspunkten i all plan er-
ing 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 för svåras. 

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  återvinnings sta tioner, soprum m.m. 
Bristande hänsyn till dessa särskilda behov kan medföra 
ett ökat beroende för äldre och personer med  funktions-
nedsättning vilket i förlängningen skapar ett ökat behov 
av t.ex. hem tjänst. 

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 Gull-
spångs 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 Ska-
raborg både 2007, 2008, 2009 och 2010. 

 Omfattning
En övergripande beskrivning av skolväsendets omfatt-
ning återfi nns i avsnitt 4.2. 

År 2011 ser verksamheten ut som följer. Vid Regn-
bågsskolan i Hova bedrivs förskola och grund skola 1-
6. Vid Gullstensskolan i Gull spång bedrivs förskola, 
grundskola 1-9, fritidshem och fritidsgård. Här fi nns 
även   Stjärnskolan som drivs på uppdrag av staten och är 
avsedd för barn och ungdomar (4-19 år) som vistas i Sve-
rige i avvaktan på beslut om uppehållstill stånd. Verk-
samheten omfattar förskoleklass, grund skola och gym-
nasieklass samt ytterligare barn i allmän förskola. Vida-
re fi nns tränings- och  särskola vid   Regn bågs skolan (F-6) 
och vid  Gullstensskolan (7-9). Viss familjedaghemsverk-
samhet fi nns även i kommunen.

 Förskoleverksamhet
Inom kommunen har föräldrarna möjlighet att välja för-
skola eller  familjedaghem för sina barn. Även  ar bets lösa 
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 halv-
erats. Förskolans verksamhet anpassades till det lägre 
antalet barn redan under mitten av 1990-talet. I sam-
band 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 fi nns fl er 
barn inom verk sam het en idag och att fl er föräldrar väljer 
att ha sina barn inom förskolan under något längre tid. 
Detta med för att det idag fi nns ett ökat tryck på platser 
inom förskolan, framför allt i Hova.

 Barnomsorgen fi nns numera endast tillgänglig un-
der dagtid. De föräldrar som har skiftarbete har ofta 
svårt att ordna barnomsorg för sina barn, i synnerhet för 
ensamstående föräldrar. Kommunen har ingen lagstad-
gad skyldig het att erbjuda barnomsorg nattetid och f.n. 
saknas ekonomiska resurser att bedriva denna verksam-
het 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 suc-
cessivt förändrats. Där gårdagens skola avsåg att ge elev-
en förutsättningar för ett kommande yrkesliv, syftar da-
gens skola även till att stimu lera till fortsatt lärande efter 
avslutad skolgång. 

I framtidens skola har dessa nya förutsättningar im-
plementerats fullt ut. Klassen, lektionen och stadiet är 
borta och istället för att utgå från tidsenheten – lektion-

Fyren i Otterbäcken
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en – i planeringen utgår undervis ning en 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 stu-
dieprogram. 

Istället för lektioner sker arbetet i sammanhängande 
arbetspass, ett på förmiddagen och ett efter lunch. Istäl-
let 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 F-
9 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. 

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
Utöver det  individuella programmet (där eleven läser 
kärnämnen på grundskole- eller gymnasienivå i kom-
bination med arbetslivspraktik) ges ingen gymnasieun-
dervisning inom kommunen. Även om en väl utbyggd 
gymnasieskola ofta framhålls som en viktig komponent 
när barnfamiljer be stämmer bo stads ort så saknas förut-
sättningar för att kunna bedriva skolverksamhet på gym-
nasienivå inom kom munen eftersom underlaget är för 
litet. 

 Vuxenutbildning
Lärcentrum erbjuder vuxenutbildning på grundläggan-
de och gym nasial nivå,  särvux, svenska för invandrare, 
gymnasiets individuella pro gram samt  uppdragsutbild-
ning i samverkan med näringslivet och dess organisa-
tioner. Högskolekurser och konferenser erbjuds via te-
lebild. 

Fysisk miljö
Den nuvarande  skolmiljön hade gårdagens arbetsformer 
som utgångspunkt och när klassen försvinn er som un-
dervisningsenhet uppstår andra behov och krav på lo-
kalerna. 

Gullstensskolan och Regnbågsskolan är byggda på 
1950- och 60-talen. Enheterna kräv er relativt stora inves-
teringar 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 verk-
samheten, 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 ytter lig are. För att skapa långsikt ighet i för-
ändringsarbetet bör kommunen därför ta fram en plan 
på hur den fysiska skolmiljön ska ut vecklas.

Utveckling
I diagrammet nedan redo vis as antalet barn och ung dom-
ar i respektive  årskull som det såg ut 2003 och hur SCB 
upp skattar att fördel ning en kommer att vara år 2015. Av 
denna prognos framgår att antalet barn i skol åldern kom-
mer att minska väs entligt. 

Naturligtvis kommer för än d ringen att påverka drift-
en av kommun ens skolor, men vilka åtgärder som bör 
vidtas måste bli föremål för en mer in gående ana  lys än 
vad som är möjligt inom ramen för Vision 2020. 

Skolverksamhet av det lite ovanligare slaget på Ribbingsfors



131

11

Befolkning

 Skolskjutsar
Skolskjutsverksamheten för förskola och grundskola be-
drivs genom upphandlade entreprenörer. Un d er läsår-
et 2010/11 åker 258 barn och elever (av totalt 515) skol-
skjuts. 

Skolskjuts anordnas för elev som är berättigad till så-
dan transport enligt följande avståndsnormer eller där 
särskilda skäl föreligger:

Barn i förskoleklass  minst 3 km skolväg
Grundskolan 1-3 minst 3 km skolväg
Grundskolan 4-6 minst 4 km skolväg
Grundskolan 7-9 minst 5 km skolväg

Elever inom gymnasieskolan får ett skolkort som be-
rättigar till resor med kollektivtrafi ken.

Till följd av ett antal olyckor (på andra ställen i lan-
det) har säkerhetsaspekterna runt skol skjuts arna varit fö-
remål för diskussion. För att förhindra liknande olyckor 
bör elevernas skolvägar ses över. Bl.a. har den s.k. Jön-
köpingsmodellen lyfts fram som ett före döme, där skol-
skjutsen betraktas som »värdetransporter«. I den na mo-
dell ingår bland annat utbildning för såväl elever som 
chau  ff  örer.

 Skolskogar
I barn- och utbildningsplanen poängteras att skolan skall 
präglas av ett helhetsperspektiv där krets lopps tänkandet 
står i fokus. I Gullspångs och Hova har särskilda s.k. 
skol skogar upprättats, där eleverna ges möjlighet att vår-
da 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«. Utmärk elsen 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 under sök ning genomförd 
1990 var 8  av de undersökta sjuåringarna överviktiga i 
medicinsk be märkelse. 14 år senare var andelen 18-23 . 

Utvecklingen beror på förändrade levnadsvanor. 
Idag konsumerar vi allt mer energirik föda sam tidigt 
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. följd sjuk-
domar som diabetes, cancer eller hjärtinfarkt. Ofta är 
det mycket svårt för barnen att bryta de far liga vanorna 
och skolmaten får i detta perspektiv en extra viktig roll. 

De undersökningar som genomförts visar att skol-
maten i kommunen är bra, även om mängden frukt och 

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 ar bets grupp  bör berörda intressenter 
ingå, t.ex. skolan,  polisen,  Västtrafi k,  NTF,  rädd  nings -
tjänsten 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 skolung-
dom.

► genomföra riktade utbildningsinsatser för överviktiga barn 
för att hjälpa dessa att komma till rätta med sin övervikt. 
Föräldrarna ska involveras i arbetet genom elevvårdskonfe-
renser.

► när de ekonomiska förutsättningarna tillåter verka för att 
kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. 

11.8  Fritid 
Allmänt
I avsnitt 3.3 har kommunen pekat ut de övergripande 
mål som bör gälla för fritidssektorn och fören ings livet. 

Kommunen har ett brett utbud av föreningsverksam-
heter: listan över bidragsberättigade förening ar upptar 
ett drygt 50-tal. Det är även föreningarna som står för 
mer parten av fritidsaktiviteterna i kom munen.

Områden och   anläggningar
På kartan på nästa uppslag redovisas några av de om-
råden och anläggningar som används i rekreationssyfte 
inom kom mun en, t.ex.  idrottsplatser,  hamnar för fritids-
båtar,  badplatser,  elljusspår och  skjutbanor.

I stor utsträckning löper redovisade  motionsspår över 
privatägd mark (undantaget spåret i Otter bäcken), mark 
som till största delen utgörs av skogsmark. Om stora oläg-
enheter uppstår för den en skil de mark ägaren och intres-
se för försäljning fi nns 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 för-
längning av bandysäsongen. Av hänsyn till omgivningen 
bör en sådan bandyhall förläggas på annan plats än nu-
varande bandyplan.

Även hästnäringen har stor betydelse för många av 
kommunens invånare. I  Måkerud fi nns  rid skola med 
rid  hus och ett stall för ett tjugotal ridhästar, i Gull-
spång ordnar bl.a.  Amnebygdens ryttarförening rid  verk-
samhet.
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 Ungdomars behov
Yngre barn har ofta lätt att sysselsätta sig, medan det är 
svårare för ungdomar i tonåren. Fri görelse pro cessen med-
för 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 be gränsat ut-
bud av stimulerande sysselsättning. Här har  fritidsgård-
arna en viktig social funktion.

Att skapa en meningsfull fritid för ungdomar är 
dock ett universellt problem, även om kommun ens li-
tenhet naturligtvis påverkar utbudet. Det är emellertid 
inte kommunens uppgift att »under hålla« ungdomarna. 
Kommunens insatser bör därför begränsa sig till att ge 
förutsättningar för en stimuler ande 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 fritidsakti-
viteter, bl.a. för barn och ungdomar.

Störande  fritidsanläggningar
För att kunna bedriva verksamheter som motorsport 
och skytte krävs ett tillräckligt stort skydds- och stör-
ningsområde så att omgivande bostäder och andra verk-
samheter inte störs av det  buller som anläggningarna ger 
upphov till. 

I samband med att trafi ksäkerhetshöjande åtgärder 
genomförs på E20 är det möjligt att kommunen måste 
hitta en ny plats för  skjutbanan i Hova. Denna plats bör 

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 om fatt ning eller 
ges möjlighet att utöka verksamheten. Platsen bör där-
för väljas så att skytte med t.ex. mauser och AK4/AK5 
kan genomföras utan störande inverkan på omgivning-
en. Dessutom bör det fi nnas utrymme för att kunna an-
lägga en s.k. jaktstig samt för ler duve skytte och grovka-
librigt pistolskytte.

Det rörliga  friluftslivet
På kartan markeras även vandrings- och ridleden »Ska-
gern runt« men i övrigt är antalet märkta  vand ringsleder 
begränsat inom kommunen. För att stimulera det rörli-
ga friluftslivet bör kommunen verka för att märka upp 
nya leder och t.ex. anordna vindskydd och andra rast-
platser.

För gång- och cykelbanor, se avsnitt 9.3.

Utövare med   särskilda behov
I avsnitt 3.3 anges att kommunen ska verka för en me-
ningsfull och stimulerande fritid för alla komm un in-
vånare oberoende av eko no miska 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. upp-
fyller redan dessa krav (2011). Vilka åtgärder kommu-
nen bör vidta för att – om möjligt – vidga kretsen av 
deltagare måste emellertid bli före mål för en särskild ut-
redning.

Framtidens bandyhjältar tränar i Otterbäcken
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Ställningstagande
► Nya verksamheter som medför buller andra störningar ska, 

i den mån det är möjligt, lokaliseras till områden där såda-
na anläggningar redan fi nns. 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 åt gärder kommunen 
kan vidta. Utredningen ska även inkludera vilka övriga 
grupper som är i behov av åtgärder från kommunens sida 
för en aktiv fritid.

11.9  Kultur 
Allmänt
I avsnitt 3.3 har kommunen pekat ut de övergripande mål 
som bör gälla för kultursektorn under plan perioden. 

Jämfört med de relativt långsamma förändringar-
na i vuxenvärldens kulturliv kännetecknas ung doms kul-
turen av att den i betydligt högre grad består av olika 
sub kulturer. Dessa subkulturer karak te riseras av en hög 
 för ändringstakt vilket gör att kommunen måste vara ly-
hörd för nya önske mål. Därav följer också att den kom -
mun ala organi sa tionen måste ha beredskap för relativt 
snabba om ställ ningar. 

Lokaler är en grundläggande förutsättning för ett 
gott kultur liv, oavsett om det gäller konstnärlig verk-
samhet, musikutövning eller annan kulturell verksam-
het. För att stimulera  kulturlivet bör kommunen tillhan-
dahålla lokaler till låg kostnader för de som önskar en-
gagera sig i sådan verksamhet, t.ex. replokaler för ung-
domsband. Kommunen bör dock eftersträva efter att er-
bjuda lokaler som redan fi nns i kommunens ägo (och 
som kan sam ut nytt jas med  befi ntlig verksamhet) för att 
förhindra att kommunens kostnader ökar. Formerna för 
hur så dana lokal er ska kunna erbjudas bör bli föremål 
för en separat utredning.

Kultur som tillväxtfaktor
Kommunfullmäktige antog i december 2007 en stra-
tegi- och handlingsplan för kulturarbete i Gullspångs 
kommun, benämnd Kultur som tillväxtfaktor. I planen 
ställs följande fem centrala mål upp:

• Samordna och bidra till att göra de lokala kulturak-
törerna 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 fi nna en arena för kultur som kan förena alla bo-
ende i kommunen.

• Att utveckla enkla, snabba och eff ektiva administra-
tiva vägar mellan kommunen och andra intressenter 
som exempelvis Västragötalandsregionen.

 Bibliotek
Kommunen har f.n. (2011) två folkbibliotek: ett i Gull-
spång och ett i Hova. Vid biblioteket i Gullspång fi nns 
även Frans G  Bengtssons minnesbibliotek. Dessutom 
fi nns ett skolbibliotek vid Gullstensskolan.

Den kommunala biblioteksverksamheten sorterar 
under barn- och ut bild nings utskottet. Där ut över driver 
Otterbäckens Byalag ett bibliotek i  Folkets hus.

Kommunens bibliotek samverkar med  Tö re boda och 
Mariestads kommuner, och har bl.a. en ge men sam bib-
liotekskatalog som är till gäng lig för användarna via in-
ternet.

Merparten av de tjänster biblioteken tillhandahåller 
är kostnadsfria. Avgifter tas ut för kopiering, ut skrifter 
och böck er som återlämnas för sent.

Kommunen saknar  bokbuss. 

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

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

munen kan tillhandahålla lokaler inom ramen för det be-
fi ntliga fastighetsbeståndet för att skapa förutsättningar för 
människor i alla åldrar att delta i kulturella aktiviteter 
som främjar ge menskap, samhörighet och trivsel.

► Kommunen ska utreda hur funktionshindrades delaktighet 
i kulturlivet kan underlättas, t.ex. ge n om fysiska förbätt-
ringar av tillgänglighet till arrangemang, genom uppsökan-
de verk samhet etc.
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Kapitel 12

 NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING

12.1  Inledning 
 Utvecklingstrender
Näringslivet blir i allt högre utsträckning utsatt för  in-
ternationell konkurrens. Genom inter nation al iseringen 
förändras förutsättningarna för näringslivet snabbt och 
omfattande. Vilka konsekvenser den  na omvandling le-
der till för Gullspångs kommun är svårt att bedöma, 
men sannolikt skapar dessa förändrade förutsättningar 
nya möjligheter, samtidigt som kraven ökar på samver-
kan och samarbete för såväl den privata som den off ent-
liga sektorn.

 Förutsättningar för företagande
En viktig lokaliseringsfaktor för nya företag eller verk-
samheter är den lokala och regionala livs milj ön i vid be-
märkelse, t.ex. utbildningsutbud, näringslivsklimat, kom-
mersiell service, sjukvård och fri lufts liv. 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. kom mun- 
och länsgränser) är näringslivsutveckling nästan alltid 
en  mellankommunal fråga. Bostads- och arbetsmarknads-
regionen vidgas till följd av investeringar i infrastruktu-
ren. I den kommunala plan er ingen för näringslivet blir 
samråden med trafi khuvudmännen, arbetsmarknadens 
parter och övriga region ala aktörer särskilt viktiga. Även 
  EU:s regionalpolitiska stöd kan ha stor inverkan på den 
kom mun ala näringslivspolitiken.

En god  kommunikationsinfrastruktur är en förutsätt-
ning för ett väl fungerande näringsliv eftersom före tag-
ens marknad både är lokal och internationell.

 Informationstekniken kommer att spela en allt vik-
tigare 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 syn-
nerhet.

Som nämnts ovan är näringslivet inne i en snabb för-
ändring där många traditionella till verk nings in du strier 
försvinner. Troligtvis är det framför allt den privata tjän-
stesektorn som kan möjliggöra nya ar bets   till fällen i lan-
det. Ska sysselsättningsgraden öka måste därför särskil-
da 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 de-
mokratiska värderingar och är organisatoriskt friståen-
de från den off entliga sektorn. Dessa sociala och ekono-
miska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, 
 kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. 
Verk samheter inom den sociala ekonomin har allmän-
nytta eller med lems nytta, inte vinstintresse, som främ-
sta 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 rela-
tera sina egna insatser till ett större sammanhang. I detta 
sammanhang kan den sociala ekonomin komma att till-
godose ett viktigt behov.

Det är svårt att visa på den sociala ekonomins om-
fattning i Sverige, men sannolikt fi nns minst 200 000 
svenska kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar, stif-
telser och liknande sammanslutningar. Av dessa är un-
gefär 150 000 ideella  föreningar. Organisationerna har 
närmare 200 000 anställda och omsätter minst 120 mil-
jarder kronor om året.

Föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande verk-
samhetsformer förekommer i ökande utsträck ning inom 
vård, skola, omsorg, fritid och kultur. Intresset för att 
använda och efterlikna verk sam hets former som inbe-
grips i social ekonomi ser ut att öka, både inom olika ar-
betsmarknads- och närings polit iska åtgärder och i den 
off entliga serviceproduktionen. 

Andra fördelar med dessa driftsformer är bland an-
nat den betydelse som med borgarsammanslutningarna 
får för den lokala demokratiutvecklingen samt att dessa 
verksam hets former ser ut att kunna ge särskilda möjlig-
heter för människor som inte får anställning på annat 
sätt. 
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Tillverkningsindustrin dominerar näringslivet i kommunen

Ur kommunalekonomiskt perspektiv blir den soci-
ala ekonomin naturligtvis intressant först när den kan 
till ämpas i praktiken, i synnerhet om den kan leda till 
ökad sysselsättning, bättre eller bibehållen service och 
kost nad er 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 off entlig sekt or.

Områdesgrupper
I kommunen fi nns områdesgrupper i Hova/Gårdsjö, 
Gullspång och Otterbäcken. Områdesgrupperna verkar 
för att utveckla respektive kommundel i vid bemärkelse, 
främst genom att identifi era behov och utvecklingsmöj-
ligheter 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 att-
raktiv kommun. Där an ges även att kom munen inom 
till gäng liga ramar ska verka för att kom  mun al och kom-
mersiell ser vice utvecklas så att hela kommunen kan leva: 
skolor, daghem, äldre service och liknande skall där med 
erbjudas där det fi nns människor och förutsättningar.

Denna ambition måste emellertid vägas mot de eko-
nomiska förutsättningarna. Såväl den kom mers iella som 
den off entliga servicen ska därför i första hand lokalise-
ras till kommunens tätorter.

Kommersiell  service
Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla en rimlig 
tillgänglighet till service av olika slag för alla in vånare. 
Kommunens möjligheter att påverka dessa verksamhe-
ter 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 lokal iser ing av 
verksamheter med hjälp av det  kommunala  planmono-
polet.

Idag är i stort sett all kommersiell service koncen-
trerad till Gullspång och Hova, även om det fi nns viss 
verksamhet även på andra ställen, t.ex. Otterbäcken och 
Skagersvik.

Den egna befolkningens inköpsvanor påverkar i hög 
grad det lokala näringslivet. I vissa avse en den har det 
lokala näringslivet svårt att konkurrera med större livs-
medelsbutiker och köpcentra i an gränsande kommuner 
eftersom större anläggningar ofta kan erbjuda lägre pri-
ser. Dessa inköpsresor kan på sikt påverka det lokala ser-
viceutbudet.

Dessa långväga inköpsresor medför även en ökad 
miljöbelastning, varför såväl miljömässiga som lokal-
ekonomiska skäl talar för att kommunens invånare bör 
uppmuntras att i första hand handla lokalt. 

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 
befi ntliga serviceutbudet påverkas nega tivt (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 befi ntliga serviceutbudet utarmas är kommunen 
emellertid positivt inställd till ytterligare etableringar. 

Offentlig  service
Om begreppet »off entlig service« in skränks till att en-
bart gälla de funktioner där off entliganställd per sonal 
fi nns på plats regelbundet är denna service med undan-
tag av skolan i Otterbäcken uteslutande lokaliserad till 
Gull spång och Hova. I begreppets vidare bemärkelse – 
där t.ex. hemtjänst, närtrafi k, skol skjutsar, väg hållning, 
teknisk försörjning och räddningstjänst fi nns tillgänglig 
inkluderas – er bjuds den off  en t liga servicen över ett be-
tydligt större område. 

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att bevara serviceställen som har 

stor betydelse för invånarnas försörj ning.
► Den kommersiella servicen ska huvudsakligen lokaliseras 

till kommunens tätorter (Gullspång, Hova, Skagersvik, 
Gårdsjö och Otterbäcken).

► Större extern etableringar (t.ex. lågprisvaruhus) som skadar 
befi ntligt serviceutbud bör inte tillåtas utanför dessa orter. 
Externetableringar som inte får skadliga eff ekter på det be-
fi ntliga service ut bud et bör däremot uppmuntras.
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12.3   Verksamheter 
 Näringslivsstruktur
En övergripande beskrivning av näringslivet inom kom-
munen återfi nns i avsnitt 4.2. 

Näringslivets bestånd och utveckling har en direkt 
och avgörande inverkan på utvecklingen av kom munen. 
Små företagandet är av stor betydelse både för tätorter-
na och landsbygden: en kommun som har ett gynnsamt 
klimat för småföretag har större chanser att få hela kom-
munen att »leva«. 

Flertalet av de verksamheter som bedrivs inom kom-
munen är enmans- eller fåmansföretag. Endast 15 orga-
nisationer och företag har 15 anställda eller fl er.

Större företag bidrar naturligtvis till viktiga arbets-
tillfällen, samtidigt som det innebär att den lokala arbets-
marknaden blir känsligare för plötsliga förändringar. 
Näringslivsstrukturen i kommunen är ur denna syn-
punkt relativt gynnsam. 

Näringslivet inom kommunen domineras av tillverk-
ningsindustrin. Antalet förvärvsarbetande (dag be folk-
ning) inom denna näringsgren uppgår till 30  vilket 
kan jämföras med länsgenomsnittet 22  och genom-
snittet i riket 18 . 

Flertalet näringsgrenar har under det senaste decen-
niet minskat antalet förvärvsarbetande. Ett und an tag är 
exempelvis byggsektorn där sysselsättningen ökat under 
perioden.

Näringslivets  behov
Tydliga tecken fi nns på att rekryteringsproblematiken är 
ett strategiskt problem, idag (2011) såväl som i framtiden. 
Åtgärder krävs, bl.a. inom skolan, för att skapa en gynn-
sammare 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 kom-
munen visar på behov av kompetensutveckling inom 
områden som marknadsföring, ledarskap, internationa-
lisering samt aff ärsutveckling.

För mindre, nyetablerade företag är det i vissa fall 
svårt att hitta lämpliga   lokaler. Önskemål har där för 
framförts om att kommunen ska ta initiativ till ett indu-
strihotell, gärna i nära anslutning till E20.

Som nämnts ställs stora förhoppningar till småföre-
tagens utveckling i det framtida samhället. Kom   munen 
bör därför även fortsättningsvis erbjuda rådgivning och 
support till nya och etabler ade företagare.

Ställningstagande
► I syfte att bidra till det lokala näringslivets konkurrenskraft 

ska den kommunala organisationen verka för att kunna er-
bjuda näringslivet stöd och rådgivning i myndighetsan-
knutna frågor.

► Kommunen ska verka för att det fi nns lokaler tillgängliga 
för företagsetablering i anslutning till kommunens tätor-
ter.

► Kommunen ska tillhandahålla mark och  planmässiga för-
utsättningar för att möjliggöra nyeta bler ingar och trygga 
expansionsmöjligheterna hos befi ntliga industrier och verk-
samheter.

12.4  Sysselsättning
 Arbets lös het en inklusive sysselsatta i program (december 
2010) upp går till 9,7  (varav 6,0  inom program) vil-
ket är över genom snittet för regionen (6,6 ) och landet 
som helhet (6,8 ). Arbets lös heten i åldern 18-24 uppgår 
till 19,8  och ligger därmed långt över riket (10,9 ).

Antalet  långtidsarbetslösa har under perioden 2009-
2010 sjunkit från 42 till 32 personer.

Naturligtvis är det inte bara arbetslösheten som är 
av intresse ur sys s elsättningssynpunkt, eftersom  syssel-
sättningsgraden även påverkas av många andra faktorer, 
t.ex. studier, föräldraledighet, sjuk skriv ningar och för-
tids pen sion eringar. Därför är det ur planer ings synpunkt 
in tres sant att beakta för värvs fre kvens  en för olika ålders-
grupper. Förvärvsfrekvensen år 2009 redovisas i tabel-
len nedan. 

16-19 år 9,2 
20-24 år 52,3 
25-34 år 66,9 
35-44 år 76,2 
45-54 år 81,9 
55-64 år 64,9 
65-74 år 11,8 

12.5  Arbets- och studiependling 
 Arbetsmarknadsregionen
Den familjestruktur som tidigare gällde, där mannen 
ofta stod för försörjningen medan kvinnan skötte hem-
met, har ersatts av ett betydligt mer heterogent sam-
hälle. I den mån  kärnfamiljen består är van ligt vis båda 
yrkesverksamma. För att kunna konkurrera med andra 
regioner måste det därför fi nnas möj lighet att fi nna två 
(intressanta) arbetsplatser inom ett godtagbart pend-
lingsavstånd. Ska kom mun en kunna attrahera nya in-
vånare måste den därför vara en del av en större arbets-
marknad. 

Den region som kan nås inom en timmes restid kall-
las normalt för arbetsmarknadsregionen. I och med att 
infrastrukturen och kommunikationerna förbättras ökar 
arbetsmarknadsregionens yta: ar bets platsens 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 fi nns även ensta-
ka pendlare som bor i kommunen och verkar utrikes.
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 Arbetspendling
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Utpendling

Inpendling

 In- och  utpendling
Det är fl er personer som pendlar ut från kommunen (706 
personer) än som pendlar in (516 personer), d.v.s. det 
är fl er yrkesverksamma personer som bor i Gullspångs 
kommun och arbetar i en annan kom  mun än vice versa 
(uppgifterna från 2009). Ur kommunalekonomisk syn-
punkt är detta ett gynn samt förhållande, efter som folk 
betalar skatt efter folkbokföringsort.

Det största utbytet sker med  Mariestad,  Kristine-
hamn och  Töreboda. 203 åker till Marie stad för att arbe-
ta, medan 179 åker från Mariestad till Gullspång. Mot-
svarande siff ror för Kristine hamn är 106 respektive 88 
och för Töreboda 120 respektive 100. 

På kartan redovisas endast pendling som omfattar 
minst 6 personer.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att underlätta arbetspendling 

med  kollektivtrafi k till och från omkring liggande kommu-
ner.

► Kommunen ska samarbeta med andra kommuner inom ar-
betsmarknadsregionen och gemensamt  marknadsföra regio-
nens fördelar avseende bl.a. livsmiljö, bra boende och kul-
turutbud. 
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12.6  Besöksnäring  
Allmänt
En övergripande beskrivning av besöksnäringen åter-
fi nns i avsnitt 4.2.

Besöksnäringen är – internationellt sett – en av de 
snabbast växande näringarna. Besökarna blir allt tydli-
gare i vad de vill uppleva och aktiviteter med natur och 
kultur får en allt starkare ställning när det gäller anled-
ningen till människors resande. Bakom denna utveck-
ling fi nns ett behov av avkopp ling och nya upplevelser i 
form av spänning, äventyr, personlig utmaning och egen 
utveck ling. 

 Förutsättningar
Än så länge har besöksnäringen en ganska begränsad be-
tydelse för kommunens näringsliv. I takt med att andra 
näringar omstruktureras eller tappar i betydelse så har 
emellertid besöksnäringen fått en ökad betydelse. Hu-
vudsakligen är det ekonomiska skäl som motiverar att 
besöksnäringen utvecklas ytter ligare.

Förutsättningarna för att kunna marknadsföra kom-
munen som en attraktiv destination (resmål) är goda, 
där  Vänern, Skagern och  Gullspångsälven är några av de 
»verktyg« som kommunen har att ar beta med. Vänern 
är bl.a. utpekad som riksintresse enligt 4 kap 2 § miljö-
balken där turismen och fri lufts livets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt i den fysiska 
planeringen.

Naturmiljön är basen i kommunens attraktivitet 
för turister.  Dressintrafi ken,  Hova Riddarvecka,  Södra 
Råda gamla kyrkplats, aktiviteter i Otterbäcken samt 
evenemang som  dragspelsfesten i  Otter berget visar dock 
att det inte bara är natur och friluftsliv som kan bidra till 
besöksnäringen. Områdets historia är för övrigt en för-
utsättning som kan exploateras ytt er ligare.

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 des ti nation.

För att dra nytta av de förutsättningar som kommun-
en har inom detta område krävs ett mål med vetet ut veck-
lingsarbete. Den huvudsakliga inriktningen bör vara att 
utveckla befi ntliga arrangemang, akti vi teter och verk-
samheter som är attraktiva för besökare. Utvecklingen 
måste därför ske i nära sam arbete med  näringsliv och 
för eningsliv.

Utvecklingsprojekt 
Arbete pågår med att utveckla besöksnäringen runt  gull-
spångslaxen. Utöver gullspångslaxen bedömer kommu-
nen att det även fi nns utvecklingspotential runt Vänern, 
utveckling av dressin- och cykelturismen samt ytterliga-
re möjligheter genom kopplingen till  Göta kanal. 

Utvecklingen av besöksnäringen är en form av lands-
bygdsutveckling. Det är dock viktigt att en utveckling 
av besöksnäringen inte påverkar miljön negativt, t.ex. 
genom buller eller ökat slitage i käns liga biotoper.

Landsbygden lämpar sig ofta mycket väl för småska-
liga lösningar, t.ex. för det rörliga friluftslivet och lands-
bygdsturism som »Bo på Lantgård«. 

Nya   landmärken
Genom att arbeta med landmärken kan den egna iden-
titeten stärkas samtidigt som kommunen upp märk-
sammas av förbipasserande, vilket kan ligga till grund 
för senare besök. Exempel på sådana land märken som 
blivit riksbekanta är t.ex. Jätten Vist i Jönköping, vat-
tentornet (»Svampen«) i Örebro och SAAB-fl ygplanen 
utanför Linköping. 

I jämförelse med dessa exempel framstår t.ex. Gull-
spångs tätort som synnerligen anonymt för den som 
passerar på  RV26. Till viss del fungerar redan turistby-
rån 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 konst-
närlig 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 kyrk plats. 
► Kommunen ska verka för att skapa nya landmärken utmed 

RV26 och E20 för att stärka den egna identiteten och stimu-
lera 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 kom munen.

13.1 Riktlinjernas tillämpning
»Staden är människans främsta konstverk« är ett citat 
som ofta används i  stadsbyggnads samman hang. Sett 
över tiden är staden mer än sina delar och sina bygg-
nader. Staden är en långsam process där varje invånare 
lämnar sitt bidrag: en kollektiv uttrycksform utan slut. 

Målet är samhällen som är både vackra och trivsam-
ma. 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 kom mun ens kvali-
tetsarbete och kan ses som kommunens policy för små-
husbyggnad. Riktlinjerna syftar till att underlätta tolk-
ningen och tillämpningen av  plan- och bygglagen inom 
kommunen och visar samtidigt ambitionen att utveck-
la fasen mellan den översiktliga planeringen och själva 
byggandet. 

Det fi nns många vackra områden i kommunen. Ty-
värr fi nns det också områden där en eller fl era viktiga 

13.2 Fyra byggstenar
Området

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

service

…genom att…
• karakterisera området, landskapet och be byg gelsen
• göra riktlinjer för områdets utformning som un-

derlag för rådgivning eller som plan hand ling
• arbeta med planbestämmelser som tillåter fl er an-

vändarfunktioner än enbart boende

Gatan

Kommunen vill…
• värna om gatans gestaltning och dess funktion som 

off entligt och socialt rum (oavsett huvudmanna-
skap)

• arbeta för den natur- och terränganpassade gatan
• prioritera gatumiljön och gatu rummet 

…genom att välja…
• mått och hastigheter som gör att gatan an passas 

till den oskyddade trafi kanten
• tydliga och diff erentierade gatutyper med sam man-

hållande grönska och material av god kvalitet
• hustyper och huslägen efter planens idé
• olika byggnadstyper i rumskapande syfte
• låta detaljerade gatusektioner ingå som detaljplane-

be stämmelser där gaturummet defi nieras av hus-
höjd er, husplaceringar, förträdgårdar, planteringar 
och mark behandling

faktorer för trivsel och skönhet har försvunnit under res-
ans gång.

Riktlinjerna syftar även till ett byggande i större har-
moni med naturen.  Sprängningar och  utfyll nad er med-
för ofta bestående ingrepp i landskapet, och det är något 
som bör undvikas. Det gäller att skapa intressanta mil-
jöer genom att arbeta med – inte trots – de naturliga  för-
utsättningarna. 

Riktlinjerna täcker naturligtvis inte alla situationer 
och riktlinjerna måste alltid ses i förhållande till förut-
sättningarna i det enskilda fallet. Det kan därför ibland 
fi nnas skäl för att avvika från här angivna riktlinjer. 
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Tomten

Kommunen vill…
• låta den önskade områdeskaraktären och en harmo-

nisk landskaps- och gatubild bestämma tomtstorlek-
en 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 befi ntlig bebyggelse

…genom att…
• begränsa i vilken utsträckning som tomten får be-

byggas

Huset

Kommunen vill…
• att husets storlek anpassas efter områdes karaktären
• att byggnaden skall anpassas till terrängen och to-

pografi n – inte tvärtom!
• slå vakt om den enskildes uttrycksmöjligheter

…genom att…
• begränsa vilka uppfyllnader och schakter som till-

låts för att de naturliga förutsättningarna ska tas 
till vara (källarplan skall naturligtvis även fortsätt-
ningsvis vara möjliga)

• kräva bättre beslutsunderlag för bygglov med ele-
vationer (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 
fi nns risk för konfl ikter mellan grannars intressen 
(exempelvis där utsikten inskränks) bör husprofi -
ler sättas upp

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 befi ntliga hus. Inom den närmaste tioårsperiod-
en kommer sannolikt volymen nybyggda hus att vara 
fort satt låg. Huvuduppgiften består därför i att redan 
be fi ntliga kvarter och byar får utvecklas till trivsamma 
om råden. 

Omsorgen om området påverkar alla som bor och 
verkar där, eftersom det påverkar både ut form ningen av 
gator, tomter, hus och vilka verksamheter som ska få fi n-
nas i husen. I det enskilda fallet kan ske 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 fungeran-
de förebild genom sin måttliga skala, tydligt formade of-
fentliga rum, ordnande husrader längs gatan och grön-
skande trädgårdar och alléer. 

För andra områden är det närheten till vattnet, sko-
gen eller den medeltida bybildningen som utgör platsens 
karaktär. Tillkommande element måste underkastas 
den na övergripande idé. Utformningen måste förankras 
i omgivningen genom hänsyn till karaktären hos såväl 
land skap som befi ntlig be bygg else. 

Av plan- och bygglagen följer att byggnaders och 
tomters lägen ska varsamt till natur och  terräng. Särskil-
da karaktärsdrag och  landmärken ska behandlas med 
största varsamhet. Det kan gälla murar och gärdsgår-
dar, vatten dammar eller speciell vegetation. Hänsyn ska 
tas till kulturhistoriska värd en och till den lokala bygg-
nadstraditionen i staden, på landet, vid sjön eller i sko-
gen. Fornminnen, riksintressen och andra lag skydd ade 
värden ska alltid värnas i första hand.

Varierat innehåll
Sektorsplaneringens grundtankar har påverkat kommun-
ens samhällen i hög grad: boendet skulle skiljas från tra-
fi ken, 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 kom-
pletteras med utrymme för hobbyverksamhet och ar-
betsplatser 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 sto-
ra villan« kan lika gärna fungera som »det lilla fl erbo-
stadshuset« förutsatt att parkeringsbehov m.m. klaras. 
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Områdesplaneringen överlever ofta fl era sekler. Kartan visar laga skiftet i Mörtestad som fastställdes av Ägodelningsrätten 30 juli 1838.

13.4    Gatan
Gatan måste få vara mer än en trafi kteknisk nödvändig-
het. Den är ett off entligt rum och som sådant ett utrym-
me för det sociala livet som ska kunna användas för lek, 
promenader och spontana möten. 

Offentliga rum
I egenskap av ett off entligt rum är gatans allas angeläg-
enhet, till skillnad från trädgårdar och ute plats er. Om-
rådet mellan gatan och huset,  förgården, är en övergångs-
zon. Förgården tillhör visser ligen tomt en men är visuellt 
en del av gaturummet: det är en halvprivat zon av stort 
allmänintresse som måste ges en genomtänkt utform-
ning. 

I detaljplanen bör förgårdens utformning regleras för 
att möjliggöra ett samlat intryck. Viktigast är att bestäm-
ma husplaceringen – byggnadens läge i förhållande till 
gatan – eftersom fasaderna utgör väggarna i det off ent-
liga rummet.

För att inte trafi ken ska ges överhanden i det off ent-
liga rummet bör särskild omsorg ägnas åt utformningen 
av gatan. Ex empelvis kan vändplatsen bli ett litet torg 
med träd och bänkar. Med olika markbeläggningar tyd-
liggörs vem som ska företräde utmed olika delar av ga-
tan, utan att »övergångar« behöver skyltas eller forma-
liseras.

En omsorgsfullt vald grönska ramar in området och 
håller ihop helhetsintrycket. Alléer kan markera viktiga-
re 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 tra-
fi kantgrupp man tillhör. 

Mått, genomtänkt markbeläggning, vegetation  och 
tydliga korsningar med god sikt måste samverka för att 
nå en naturlig hastighetsdämpning. 

Ett diff erentierat gatumönster med en viss hierarki 

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 in-
tim karaktär. Gatu bredden får dock aldrig bli större än 
vad situationen kräver.

Eftersom husens placering i förhållande till gatan är 
avgörande för upplevelsen av gaturummet bör placering-
en regleras i  detaljplanen. 

Placering i terrängen
Nya gatudragningar ska studeras noga för att ta tillvara 
på karakteristiska inslag i miljön och medge höjdsätt-
ning och terränganpassning som inte resulterar i upp-
fyllnader och fula sprängsår. 

 Tomtavgränsning
Längs viktigare stråk i bostadsområden kan det vara be-
fogat att reglera utformningen av tomtavgränsningen. 

 Häckar är vackra och levande markeringar av tomt-
gränsen. Krav på häckar,  murar,  plank och  staket – el-
ler en kombination av fl era åtgärder – kan utformas som 
planbestämmelser. Höjder bör anges, men detaljutform-
ningen bör överlåtas till fastig hets ägaren. 

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 busk- 
och skogspartier. Felaktigt utförd kan belysningen blän-
da och öka känslan av otrygghet genom att det mörka 
blir mörkare. 
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13.5  Tomten
Stora  tomter som ger mycket luft mellan husen mins-
kar behovet av detaljreglering av husens utform ning. På 
motsvarande sätt ökar behovet av en genomarbetad plan 
ju mindre tomten är och ju närmare gatan – och varan-
dra – som husen kommer. 

Vid nyetablering måste tomternas storlek kopplas till 
planidén. Önskas karaktären av en »öppen trädgårds-
stad« ska tomterna vara minst 1000 m2 eller större.  

I äldre villaområden är det viktigt att ta vara på ka-
raktären och låta tillkommande tomter följa praxis vad 
gäller storleken. 

Formen på tomten bör alltid styras av landskapet 
och tomtgränsen bör anpassas till topografi n. 

 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 fl esta fall är det en god regel att undvika att pla-
cera huset mitt på tomten eftersom det innebär ett inef-
fektivt markutnyttjande. Om byggnaden förskjuts mot 
gatan skapas en förgård med off entlig karaktär som beri-
kar gatumiljön medan baksidan blir rymligare. Därige-
nom kan baksidan rymma stör re träd utan att rötter och 
grenar riskerar att påverka huset. Dessutom blir baksi-
dan insyns skyddad.

Tomten bör rymma minst en solbelyst och skyd-
dad uteplats. Boverket anger att en lekplats för små barn 
för ha minst 5 timmar teoretisk soltid mellan 09.00 och 
17.00 vid vår- och höstdagjämningen. 

 Biluppställning
Det bör fi nnas utrymme på tomten för uppställning 
av två bilar, varav minst en under tak (garage eller car-
port).  

Garage placeras med möjlighet till minst 6 m upp-
ställningsplats framför porten.  

Ställningstagande

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

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

att ta tillvara karaktären och den lokala traditionen, exem-
pelvis 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 tomt storlek bör då vara 
minst 1100 m2, men hänsyn bör tas till tomtens form, topo-
grafi  och ljus för håll an den.

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 tomt bredden aldrig understi-
ga 25 m.

► Endast en huvudbyggnad tillåts på tomten inom samlad 
bebyggelse om inget annat anges.

► Det bör fi nnas utrymme att ställa upp minst två bilar på 
varje tomt.

Stampargatan i Gullspång
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13.6   Huset
Huset lånar sin plats i naturen. Byggnaden måste därför 
anpassas till befi ntlig terräng för att ta tillvara landska-
pets karaktär och för att möjliggöra en bra anslutning 
mellan mark och hus. 

 Taklutning
Taket benämns ofta »husets femte fasad« och taklut-
ningen har stor betydelse för ett områdes karaktär, i syn-
nerhet i exponerade lägen och i kulturhistoriskt värde-
fulla miljöer. Nya detaljplaner bör därför reglera tillåten 
taklutning. 

För hus med inredd vind bör minst 38° anges. 

45° är typiskt för 1920-
talets klassicistiska 
villor.

36° fi nns på många 
äldre hus.

27° återfi nns på 
många av de villor 
som byggdes under 
1960- och 70-talet...

...medan 14° är vanligt 
på 1930-talets funkis-
hus.

 Verksamheter
I bostadsområden bör möjlighet fi nnas för att kunna an-
ordna icke störande yrkes- och hobby verk samheter i el-
ler i anslutning till bostaden. 

Behov av reglering
 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 natur givna förutsättning-
ar.

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 fi nns att grannes utsikt skyms begärs utsättning 

av husets läge samt en höjdangivelse för att exempelvis mar-
kera 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.
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13.7  Utanför planlagt område
Ny  bebyggelse
Ny bebyggelse utanför tätorterna bör lokaliseras och 
ut formas enligt byggnadstraditionen i norra Väst er göt-
land. Detta innebär att utspridd bebyggelse i öppna och 
exponerade lägen bör undvikas med hänsyn till land-
skapsbilden. 

Kommunen anser att det är positivt med utveckling-
en av  hästgårdar, eftersom detta är ett sätt för att ska-
pa livskvalitet för den enskilde och att vidmakthålla det 
öppna landskapet. Stor hänsyn måste emellertid tas till 
kringboende vid nya hästgårdar för att inte skapa pro-
blem med  allergener, lukt etc. 

Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befi nt-
liga bebyggelsegrupper och allmänt till gäng liga 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 på verkas negativt. Därvid ska de krite-
rier som anges nedan iakttas:

• Nya byggnader ska ej placeras så att ett rationellt 
 jord- och  skogsbruk förhindras. Samman häng ande 
jordbruksenheter bör ej splittras. 

•  Vattentäkt med tillräcklig kapacitet och kvalitet mås-
te kunna ordnas för den tilltänkta bebyggelsen.

•  Avloppsvatten skall renas med hänsyn till dess sam-
mansättning och till recipienternas kapacitet och be-
skaff enhet enligt gällande bestämmelser.

• Antal byggnader per fastighet för bostadsändamål 
skall anpassas till omgivande och befi ntlig bebyggel-
semiljö. 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 järn-
vägsområden, buller, vibrationer, allergener, lukt 
m.m.).

Utformning av ny bebyggelse
På landsbygden bör byggnader utformas efter den loka-
la byggnadstraditionen, eftersom nya bygg nader ofta får 
stor omgivningspåverkan. Följande råd bör följas:

• Nya hus bör ges en rektangulär planform. Tak bör i 
första hand utformas som sadeltak. I Vadsbo bygden 
har det traditionella huset ofta förhöjt väggliv, vilket 
lämpar sig utmärkt även vid ny produktion.

• I regel bör trä användas som fasadmaterial och tak-
pannor av tegel som takmaterial.

• Fönster- och dörrplaceringar bör inte avvika från tra-
ditionell bebyggelseutformning i närområdet. Sym-
metri i dörr-, fönster- och skorstensplaceringar ger 
stadga.

•  Kulören bör anknyta till befi ntlig bebyggelse. Falu-
rött, herrgårdsgult, vitt och grått ger ofta ett bra re-
sultat.

•  Souterränghus bör endast användas där andra husty-
per medför stora schakter eller uppfyllnader. 

•  Komplementbyggnader bör uppföras fristående. 
•  Ekonomibyggnader bör placeras så att även dessa an-

sluter till gårds- och bybildningar.

Utformning av  om- och  tillbyggnader
Om- och tillbyggnader bör följa samma rekommenda-
tioner 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 kom-
plementbyggnader eller i volymer med »lätta« anslut-
ningar till huvudbyggnaden så att det ursprungliga hus-
ets utseende inte för van skas. 

Klämmestorp och Dalen sett från vattentornet vid Rynningsmysten



146

13

Vision 2020

 Ekonomibyggnader
Det öppna landskapets karaktär skapas i hög grad av 
lantbrukets  ekonomibyggnader. Det är därför önskvärt 
om befi ntliga ekonomibyggnader kan bevaras för fram-
tiden. 

Nya produktionsmetoder inom lantbruket medför 
ofta att befi ntliga ekonomibyggnader är för små. Även 
om nya ekonomibyggnader ofta måste göras relativt sto-
ra är det önskvärt om dessa kan anpassas till landskapet 
genom att ansluta till tradionella former, material och 
kulörer. 

Om   lovplikten
 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 för-
vanskar befi ntlig byggnad om åtgärden ligger längre 
än 4,5 m från tomtgräns. Närmare gränsen förutsät-
ter att berörd fastighetsägare samtycker.

• komplementbyggnader, murar och plank i omedel-
bar närhet av bostadshus. Inom strand skydds område 
(avsnitt 7.1) krävs alltid dispens.

Med  komplementbyggnad avses uthus,  garage och min-
dre byggnader, t.ex.  förråd, trädgårdsväxthus, gäststu-
ga, bastu och båthus. Komplementbyggnaden förutsät-
ter att det fi nns 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 me-
ning, utan kräver alltid byggnadslov. 

Ställningstagande
Följande begränsningar gäller för bygglovbefriade åtgär-
der:

► Tillbyggnad av huvudbyggnad får inte överstiga en tredje-
del av det ursprungliga husets bygg nads area eller maximalt 
30 m2. 

► Komplementbyggnad får inte överstiga byggnadsarean 30 
m2. 

Not: Maxarean 30 m2 anger endast vad som får upp-
föras utan byggnadslov. Ingenting hindrar att bygg  nads-
nämnden meddelar byggnadslov för större komplement-
byggnader (utöver de generella be gräns ningar som regle-
ras av rättspraxis).

13.8    Tillgänglighet
En demokratisk rättighet
Ett tillgängligt samhälle är ett högt ställt – men nödvän-
digt och självklart – politiskt mål. 

För många är det bilden av någon i rullstol som dy-
ker upp på näthinnan när ordet tillgänglighet kommer 
på tal, men tillgänglighetsaspekterna avser alla personer 
med nedsatt  rörelse- eller  orien ter ingsförmåga. Lagkrav-
en avser alltså även den som har svårt att gå, har balans-
problem eller en  syn- eller  hörs elnedsättning. Lagkrav-
en gäller även den som drabbats av blindhet eller döv-
het, eller har någon form av kognitiv (ung. intellektu-
ell)  funktions ned sättning, t.ex.  utvecklingsstörning, för-
värvad hjärnskada eller  autism.

Kravet på tillgänglighet syftar alltså inte bara till 
att underlätta för den som har ett medfött handi kapp 
utan bidrar även till att underlätta för gemene man, t.ex. 
barn, äldre eller den som har brutit armen. 
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Av avsnitt 11.5 fram går att vi bor kvar hemma allt 
längre när vi blir gamla. Om vi bygger rätt från början 
slipper vi dyra anpassningar i efterhand. Samhället spa-
rar pengar och vi själva får större möjligheter att bestäm-
ma över vår vardag, även om den egna kroppsliga förmå-
gan eller behoven för än dras. 

Som nämnts i avsnitt 3.1 är en plats för alla, alla åld-
rar och alla nationaliteter ett viktigt ställningstagande 
för kommunen i arbetet med att skapa attraktiva livs-
miljöer. Om vi bygger rätt från början kan vi inkludera 
alla de människor som har nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga. Och förr eller senare i livet blir tillgäng-
lighetsaspekterna viktiga för de fl esta av oss. 

Lagkrav
 FN:s  standardregler för  funktionshindrade uttrycker 
tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättig-
heter, möjligheter och ansvar på olika samhällsområden. 
De ger också konkreta förslag på hur ett land kan un-
danröja hinder för personer med funktionsnedsättning 
och skapa ett tillgängligt samhälle. Standardreglerna är 
inte juridiskt bindande för medlemsstaterna, men tan-
ken är att de ändå ska påverka hur olika länder formar 
sin  handikappolitik genom att vara moraliskt förplik-
tande.

Bindande regler återfi nns 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 perso-
ner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det-
ta 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 fl er (12 § BVF). 

Hisskravet gäller även äldre bostadshus som byggs om. 
Inomhusmiljön i off entliga lokaler ska alltid vara anpas-
sad till funktionshindrade, oavsett byggnadens vånings-
antal.

Avsteg från tillgänglighetskraven i plan- och byggla-
gen och  Boverkets byggregler medges endast för befi nt-
lig bebyggelse och endast om befi ntliga 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 av hjälpta  hinder i lokaler och på allmänna platser 
måste tas bort. Med lokaler menas i detta sam man hang 
alla lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. myndig-
hetslokaler, bibliotek, restauranger och aff  ärs lokaler. 

Termen enkelt avhjälpta hinder är inte fullt så enkel 
att defi niera, men avser t.ex. att ta bort trösk lar, instal-
lera 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 be-
kosta åtgärderna. Kommunen har därmed ansvaret för 
att anpassa alla kommunala lokaler och allmänna platser 
där kommunen är huvudman.

Enligt regeringspropositionen skulle de enkelt av-
hjälpta 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 av-
hjälpta hinder kan byggas bort på allmänna platser och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde. 
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13.9   Skyltning
Inledning
Det stora fl ertalet av alla skyltar i vårt samhälle kan in-
delas i tre kategorier: trafi kskyltar, vägvisare och reklam. 
Hur trafi kskyltar anordnas är huvudsakligen en statlig 
eller kommunal angelägenhet och berörs därför inte när-
mare i översiktsplanen. 

Övriga skyltar är dock ofta tillståndspliktiga och bör 
därför behandlas närmare i översiktsplanen.

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 istäl-
let krävs bygglov för att sät ta upp skyltar. Enligt 43 § 
krävs emellertid inom vägområdet alltid tillstånd från 
väghållningsmyndigheten för »åtgärder som kan inver-
ka menligt på trafi ksäkerheten eller vara till olägenhet 
för vägens bestånd, drift eller brukande«, t.ex. att sätta 
upp skyltar. 

Skyltning på andra platser
Även på andra platser kan det krävas tillstånd för att sät-
ta 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 uppmärk-
samt krävs regler som förhindrar att skyltarna påverkar 
sin omgivning i alltför hög utsträckning, genom att t.ex. 
ha en skadlig inverkan på  trafi k säk er  heten, framkomlig-
heten på allmänna platser eller en störande inverkan på 
bebyggelsen i allmän het. 

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 karakter-
istiska fasaddetaljer eller på annat sätt förändrar husets 
karaktär eller ger en negativ helhetsverkan. 

Värdefulla byggnader och miljöer
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer for-
drar skyltar utformade med särskild omsorg och med 
hänsyn till byggnadens egenart, t.ex. mindre och friligg-
ande bokstäver eller användning av äldre tidstypisk skylt-
teknik. 

Särskilt om kommunens skyltar
Som huvudman för gator och allmänna platser äger kom-
munen ett betydande antal skyltar. Eftersom skyltning-
en är en stor del av det off entliga rummet är det därför 
av stor vikt att skyltarna underhålls. F.n. är fl era av kom-
munens 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 huvud man för.


