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Vision 2020 är Gullspångs kommuns översiktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen
(1987:10). Planen antogs av Kommunfullmäktige den 28 februari 2011, § 23. Beslutet att anta
planen vann laga kraft den 31 mars 2011.
Innan planen antogs fanns planförslaget utställt
för synpunkter under perioden 29 januari – 29
mars 2010. De synpunkter som inkom under utställningen ﬁnns redovisade i ett s.k. utställningsutlåtande. Dessförinnan hade planförslaget varit
föremål för samråd med bl.a. myndigheter och
organisationer under perioden 15 augusti – 14
oktober 2005. De synpunkter som inkom under
samrådet ﬁnns sammanställda i en s.k. samrådsredogörelse.
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Kapitel 1
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INLEDNING

1.1 Förord
Alla som bor och verkar i Gullspångs kommun förväntar
sig att kommunens politiska ledning tar ansvar, inte bara
för stunden utan även för framtiden. Detta får till följd
att kommunens vilja, inriktning och mål måste tydliggöras i en långsiktig vision.
En vision är en framtidsbild målad med stora penseldrag: ett önskvärt tillstånd som vi bör sträva efter. För
att visionen ska kunna ligga till grund för ett framgångsrikt förändringsarbete måste alla kommuninnevånare ha
möjlighet att förstå och känna delaktighet i arbetet. Visionen måste därför kännetecknas av långsiktighet, tydlighet och trygghet.
Långsiktighet och trygghet skapar vi genom att ställa upp tydliga mål, så att alla delar av den kommunala
organisationen strävar åt samma håll.
Långsiktighet är även ett nyckelord i arbetet med att
skapa en hållbar utveckling. Även om det framför allt är
miljöfrågorna som – med rätta – stått i fokus i diskussionen om hållbar utveckling, förutsätter det hållbara samhället även goda sociala och ekonomiska förhållanden.
Därigenom inkluderas även sysselsättning, jämställdhet
och jämlikhet i arbetet, liksom livskvalitet, kompetensutveckling och social välfärd.
Inget av dessa områden kan ses isolerat från något
annat och alla delområden måste därför behandlas utifrån sitt sammanhang. Den långsiktiga strategin är därför en förutsättning för att metodiskt kunna skapa en
väl fungerande verksamhet. Vision 2020 är kommunens
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syn på vilken väg vi ska vandra för att nå det hållbara
samhället.
Dokumentet får därmed ﬂera uppgifter. Visionen blir
en arena för diskussioner om framtiden och samtidigt
ett styr- och eﬀektiviseringsinstrument. Genom visionens roll som översiktsplan i den fysiska planeringen blir
dokumentet även ett avtal mellan stat och kommun om
hur mark och vatten ska användas och hur kommunen
arbetar för att uppnå de nationella miljömålen.

1.2 Sammanfattning
Det övergripande syftet med visionen är att skapa en
gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas för att
människor ska vilja bo och verka i Gullspångs kommun.
Som nämndes i förordet är ambitionen att visionen även
skall fungera som utvecklingsplan och vägvisare för en
hållbar samhällsutveckling och därmed utgöra ett strategiskt instrument för beslut inom hela samhällsområdet.
Dokumentets namn – Vision 2020 – anger att planeringshorisonten sträcker sig fram till år 2020. Planförslaget syftar huvudsakligen till att skapa handlingsberedskap inför kommande förändringar eftersom exploateringstrycket f.n. (år 2011) är begränsat.
Visionen konkretiseras i ett antal strategier, och dessa
har i sin tur brutits ner i ett antal mål.
På nästa sida sammanfattas visionens struktur.
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Norra och Södra Torp sett från Bratteberg

1. Inledning

15. Konsekvensanalys

Utöver denna sammanfattning redovisar visionens första
kapitel vad en översiktsplan är och hur planeringsprocessen ser ut.

Alla förändringar medför konsekvenser, och i detta kapitel redovisas bl.a. vilka konsekvenser visionen kan ge
upphov till i förhållande till miljö och folkhälsa, samt
vilka sociala och ekonomiska följder förslaget kan medföra.

2. Analys
Kapitlet innehåller en nulägesanalys som redovisar styrkor och svagheter inom kommunen och en redovisning
om vilka hot och möjligheter som framtiden kan komma att medföra. Vidare redovisas de förändrade förutsättningar och de tidigare beslut som legat till grund för
planeringsarbetet. Dessutom sammanfattas de utvecklingstrender som f.n. påverkar kommunen och vilka metoder som expansiva småkommuner har använt.

3. Visioner och strategier
Kapitlet redovisar den kommunala organisationens förslag till vision och de övergripande mål som ska ligga till
grund för kommunens framtida utveckling. Hur dessa
övergripande mål ska omsättas i praktisk handling redovisas i kapitel 4-16.

16. Genomförande
Visionen är meningslös om den inte leder till konkreta
åtgärder. Utöver hur intentionerna ska omsättas i praktiken redovisar detta kapitel kopplingen till budget och
hur planen ska följas upp och uppdateras.

17. Regional samordning
Avsnittet redovisar de frågeställningar som berör andra
kommuner och hur dessa ska hanteras i verksamheten.

18. Länsstyrelsens granskningsyttrande
Här redovisas vad Länsstyrelsen framfört under utställningen.

Register
4-13. Planeringsunderlag och beslut
Dessa kapitel behandlar mål och strategier för respektive
ämnesområde utifrån följande indelning:
• Övergripande förutsättningar
• Miljömål
• Riksintressen
• Natur- och kulturvärden
• Risker och miljöfarlig verksamhet
• Kommunikationer
• Teknisk försörjning
• Befolkning
• Näringsliv och sysselsättning
• Riktlinjer för byggnation

14. Områdesvisa beskrivningar
Kapitlet redovisar den framtida mark- och vattenvändningen för att tydliggöra var kommunen avser att genomföra större förändringar i nuvarande markanvändning och där den pågående användningen ska bevaras.

För att underlätta för läsaren ﬁnns även ett register då
många ämnen behandlas under ﬂera olika rubriker.

1.3 Vision och översiktsplan
Definitioner
Av plan- och bygglagen framgår att alla kommuner ska
ha en översiktsplan, där kommunens syn på användningen av bl.a. mark och vatten i vid bemärkelse ska redovisas. Nästan alla sektorer i den kommunala verksamheten
kan relateras till den fysiska miljön på något sätt, men
det ﬁnns även delar som inte berörs av plan- och bygglagens deﬁnition av översiktsplan. Kommunen har därför
valt att införliva översiktsplanen i en vision, så att kommunens utveckling kan behandlas i ett sammanhang.
I den följande framställningen kommer begreppet
översiktsplan att förbehållas de delar som regleras av
plan- och bygglagen, medan begreppet vision används
när det samlade dokumentet åsyftas.
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Översiktlig planering för en hållbar utveckling

1

Den fysiska planeringen har en stark tradition i vårt
land. Kommunens långtgående ansvar har gjort att lokala, nationella och på senare tid även internationella
frågor i Sverige behandlas i beslutsprocesser på kommunal nivå. Kommunalt självstyre och beslut enligt närhetsprincipen har ett av sina tydligaste uttryck i översiktsplaneprocessen enligt plan- och bygglagen.
Agenda 21 och EU:s miljöhandlingsprogram understryker den fysiska planeringens betydelse och vikten av
lokala insatser. Möjligheterna att skapa en hållbar utveckling ligger i att miljö, ekonomi och sociala frågor
behandlas tillsammans. Först då kan människors engagemang tas tillvara och politiska program få förankring
och trovärdighet även inför svåra beslut.
Samtidigt ökar den enskilda kommunens beroende
av omgivningen, både i ekonomiskt, miljö- och försörjningsmässigt hänseende. Regionala, nationella och internationella frågor får allt större betydelse för den enskilda kommunens beslutsfattande.
Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, som
belyser allmänna intressen och kommunens miljösituation. Den är också ett handlingsprogram, som visar hur
kommunen ser på mark- och vattenanvändning i kommunens olika delar och visar vad medborgarna kan förvänta sig i framtiden.
Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut. Den är sålunda inte rättsligt bindande, men planen
väger tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd
och insyn. Den förmedlar kommunens helhetssyn och
ska tillämpas i beslut både i och utanför den kommunala organisationen.
Översiktsplanen som planinstrument är en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av
nationellt slag kan beaktas och tas tillvara. Planen ger en
gemensam grund för myndighetsbeslut.
För att kunna fungera som beslutsunderlag, handlingsprogram och överenskommelse är det nödvändigt
att översiktsplanen hålls aktuell. Det kan ske genom att
planen successivt utvecklas, där nya pusselbitar fortlöpande infogas i helheten. Planerare och beslutsfattare
kan då få det smidiga verktyg som översiktsplanen är
tänkt att vara.

Nyttan med översiktsplanen
Den fysiska planeringen är sektorövergripande och kan
bidra till att miljö-, ekonomi- och resurshushållningsaspekter i enskilda beslut kan vävas samman utifrån lokala förutsättningar.
Översiktsplanen syftar till att
• rationalisera och förenkla beslutsfattandet genom att
de enskilda besluten sätts in i sitt sammanhang och
bidrar till att de blir genomtänkta även med en begränsad arbetsinsats.
• medverka till att välfärdsmålen nås.
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• förbättra genomslaget för kommunens intentioner när
det gäller att påverka statliga investeringar och EU:s
strukturfonder.
• mobilisera människor i lokalt utvecklingsarbete genom att enskildas initiativ tas tillvara i planeringsprocessen.

Översiktsplanens uppgift
Planen ska
• medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar,
• främja goda miljöförhållanden och en långsiktig god
hushållning med mark och vattenområden, och
• främja en från social synpunkt god livsmiljö.

Översiktsplanens innehåll
Översiktsplanen ska redovisa
• de allmänna intressena (där riksintressen ska redovisas separat),
• de miljö- och riskfaktorer som kommunen anser bör
beaktas vid beslut enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt övriga lagar som är knutna till miljöbalken, samt
• kommunens intentioner för mark- och vattenanvändning, hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras samt hur riksintressena ska tillgodoses.

2-3 kap PBL

3-4 kap MB

ÖVERSIKTSPLANEN
Områdesbestämmelser

Tillstånd
enligt MB,
FBL etc.

Detaljplan
Fastighetsplan

Lov, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen

Plansystemet enligt plan- och bygglagen. Svart pil indikerar
underlag för bedömningen medan röd pil indikerar bindande
verkan.

Inledning

Översiktsplanens roll i plansystemet

1.4 Planeringsprocessen

De materiella kraven som ska beaktas vid planläggning
och vid lokalisering av bebyggelse, anläggningar etc
ﬁnns i miljöbalken samt i plan- och bygglagens andra
och tredje kapitel. För att långsiktigt trygga dessa krav
sker den fysiska planeringen på ﬂera nivåer.
Översiktsplanen ska behandla mark- och vattenanvändningen liksom bebyggelseutvecklingen för kommunens hela yta. Den kan fördjupas för delområden, men
den kommuntäckande planen innehåller i allmänhet
inte några avvägningar mellan enskilda och allmänna
intressen. Den är inte bindande – vare sig för enskilda eller för myndigheter – men ska ge vägledning för hur den
byggda miljön ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas.
Områdesbestämmelser kan användas för begränsade
områden när kommunen vill reglera markanvändningen
i vissa avseenden. Genom områdesbestämmelser kan
översiktsplanens intentioner ges bindande verkan för enskilda och myndigheter. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt.
Detaljplanen är till för den närmare regleringen av
bebyggelse, anläggningar och markens användning. Detaljplanen medför rätt att bygga i enlighet med planbestämmelserna och är således bindande för enskilda och
myndigheter. Om detaljplanen medför inskränkningar
för enskilda fastighetsägare kan kommunen bli skyldig
att betala ersättning.
Bygglov prövas i första hand mot detaljplanen.

Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen. Syftet är att planeringsarbetet ska ske med öppenhet och
insyn samt att medborgarinﬂytandet ska vara starkt. Motiven för detta är att beslutsunderlaget blir bättre, att besluten får en behövlig förankring samt att det är en självklar rättighet att påverka den egna närmiljön.
Ett förslag till översiktsplan var under hösten 2005
föremål för samråd med Länsstyrelsen och de kommuner som berörs av planen. Även andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som enligt den kommunala
organisationens bedömning antogs ha ett väsentligt intresse av förslaget bereddes då tillfälle till samråd. Dessutom bjöds även övriga intressenter in till samrådet genom kungörelse i ortspressen. De synpunkter som kom
in under samrådet ﬁnns sammanställda, tillsammans
med den kommunala organisationens kommentarer, i en
s.k. samrådsredogörelse. Utifrån de inkomna synpunkterna reviderades därefter planförslaget.
Det reviderade förslaget var under våren 2010 föremål för utställning. Under utställningen gavs såväl myndigheter som enskilda och sammanslutningar tillfälle att
lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kom
in under utställningen ﬁnns sammanställda i ett s.k. utställningsutlåtande.
Av särskilt intresse i sammanhanget är de synpunkter
som Länsstyrelsen lämnade under utställningen, det s.k.
granskningsyttrandet. Länsstyrelsen har bl.a. till uppgift att ta tillvara och samordna statens intressen och om

Planprocess
ÖP

Start

Plananvändning
Samråd

Utställning

Antagande

Laga kraft Tillämpning Aktualitet

Handlingar
Underlag
Beslut
Program

Kontaktformer

· Personlig
kontakt

Underlag

Planskiss

Samrådsredogörelse

· Anslag, utskick
· Samrådsutställning
· Informationsmöten

Korrigerade
underlag

Planförslag

Utställningsutlåtande

· Kungörelse
· Utställning
· Informationsmöten

Plan

Plan
Laga
kraft

Gällande
plan

Beslut
m.a.a.
aktualitetsprövning

· KF:s protokoll anslås

Kontaktnät
Allmänhet
Organisationer
Boende
Förvaltningar
Nämnder
Beslutet
fastställes

Länsstyrelse
Myndigheter

Synpunkter
Uppgifter m.m.

Första utkast
till underlag
för respektive
sektorintresse

Synpunkter på
ÖP-förslag och
underlag

Synpunkter på
ÖP-förslag

Eventuellt
överklagande

Länsstyrelsens
samrådsyttrande

Länsstyrelsens
granskningsyttrande

Kammarrätten
(Regeringsrätten)

Beslutet
upphävs

Beslut med
stöd av ÖP:n

Uppföljning
och utvärdering av ÖP:n
Länsstyrelsens
yttrande

Denna bild visar hur planeringsprocessen ser ut i princip. I praktiken sker ett kontinuerligt informationsutbyte mellan kommunen och de
olika aktörerna som ingår i planprocessen. Efter Boverkets »Boken om översiktsplan, del II: Översiktsplanen i lagstiftningen«.
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Länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del ska
detta anmärkas i planen. Länsstyrelsens granskningsyttrandet redovisas därför i sin helhet i avsnitt 18.
Efter utställningen har vissa mindre justeringar genomförts i planen, delvis i syfte att tillgodose de synpunker som Länsstyrelsen framfört i granskningsyttrandet.
Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 28
februari 2011, § 23. Planen vann laga kraft 31 mars 2011.
Minst en gång under varje mandatperiod ska Kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Före ett sådant beslut ska Länsstyrelsen samlat redovisa sådana statliga intressen som kan vara av betydelse
för kommunens beslut samt ge sin syn på hur dessa förhåller sig till planen. Det bör uppmärksammas att ställningstagandet endast avser översiktsplanens aktualitet.
Det innebär ingen ändring av planens rekommendationer. Om översiktsplanen bedöms vara inaktuell – helt eller delvis – är det därför naturligt att kommunen inleder
en översyn av planen.

Beredningsarbetet
Arbetet med visionen har bedrivits projektinriktat, där
allmänna utskottet har lett visionsarbetet och utfärdat
planeringsanvisningar för den projektgrupp som har
hand om det praktiska planarbetet.
Den ursprungliga projektgruppen bestod av t.f.
kommunchef Anita Holmer Persson, miljö- och bygg-

nadsförvaltningens chef Robert Skogh och stadsarkitekt
Johan Hjalmarson.
I övrigt har ett stort antal kommunala tjänstemän bidragit i arbetet, där framför allt Agenda 21-samordnaren
Erika Andersen, karttekniker Gunnel Eriksson, chefen
för tekniska förvaltningen Per-Arne Olofsson, VA-tekniker Sven-Erik Roslund och plan- och exploateringschefen Dan Harryzon bör framhållas.

Barnkonventionen
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter,
populärt kallad barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. Konventionen anger
bl.a. att »Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad«. Detta får till följd att barnen ska ges
erforderligt inﬂytande i den fysiska planeringen.
Hur barn och ungdomar påverkas av planförslaget
behandlas i barnkonsekvensanalysen i avsnitt 15.6.

1.5 Tidigare ställningstaganden
Vision 2020 ersätter Översiktsplan -92, antagen av Kommunfullmäktige den 2 juni 1992. Eftersom planen inte
har varit föremål för revidering sedan dess och då utvecklingen i kommunen och omvärlden har varit betydande
har kommunen valt att arbeta fram en helt ny översiktsplan.
Översiktsplanen består till stora delar av en redovisning av tidigare gjorda ställningstaganden – såsom beslut om riksintressen och naturreservat – men också av
sammanställningar över utförda undersök ningar och inventeringar, till exempel över värdefulla våtmarker och
grusförekomster. Var dessa uppgifter hämtats ifrån redovisas i anslutning till respektive ämnesområde där kommunen redovisar hur mark- och vattenresurserna (i vid
bemärkelse) ska användas i framtiden.
Vision 2020 vilar även på ﬂera måldokument, program och planer som har utarbetats i kommunen, t.ex.
fördjupade översiktsplaner, näringslivsprogram, riskanalyser, folkhälsoplan och socialtjänstens Agenda 2010.

1.6 Terminologi
Om begreppet kommun
Inför den fortsatta framställningen kan det ﬁnnas behov
av att kommentera innebörden av begreppet »kommun«.
Av kommunallagen framgår att kommunens verksamhet
är negativt bestämd: kommunen får ha hand om sådana angelägenheter som har anknytning till kommunens
område eller deras medlemmar och som inte skall handhas av staten, landstinget, en annan kommun eller någon annan. Utifrån denna deﬁnition följer vidare att be-
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Inledning

1

Ribbingsfors herrgård

greppet »kommun« både avser kommunens invånare och
det geograﬁska området (och därmed den fysiska miljön
i vid bemärkelse, t.ex. skogar, vägar och daghem). När
ett beslut endast berör den kommunala organisationen
anges detta i planen.

Om planbesluten
Planbesluten anges i anslutning till respektive ämnesområde under rubriken Ställningstagande. Besluten har
olika innebörd beroende på hur de är formulerade.
När beslutet anger att »kommunen anser« är detta ett
uttryck för kommunens ståndpunkt i sak frågan, d.v.s.
ståndpunkten är majoritetens vilja som den kommer till
uttryck genom de ombud (politiker) som kommuninvånarna har valt att företräda dem.
När »kommunen anser« kan kommunen vanligtvis
inte besluta själv, utan en förändring förutsätter medverkan eller beslut från andra myndigheter eller enskil-

da. Ståndpunkten bedöms emellertid vara av intresse för
att trygga kommunens långsiktiga förändringsarbete,
och kan aktualiseras när andra myndigheter efterfrågar
kommunens inställning vid t.ex. remissarbete. Ståndpunkten är en »passiv« åsikt.
När beslutet anger att »kommunen ska verka för« är
också detta ett uttryck för att kommunen är beroende av
andra i sakfrågan, men att kommunen ska arbeta för en
förändring, alternativt aktivt arbeta för att trygga nuvarande förhållanden. Ståndpunkten är en »aktiv« åsikt.
När beslutet anger att »kommunen ska« innebär detta att den kommunala organisationen själv har möjlighet att förändra dagens förhållanden. Kommunfullmäktiges redskap för att omsätta besluten i praktisk handling är kommunalförvaltningen. Beslutet ska genomdrivas inom planperioden enligt vad som framgår av kapitel
16 som behandlar plangenomförande.
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Kapitel 2

ANALYS
2

I detta kapitel analyseras och kartläggs övergripande förhållanden som är av betydelse för kommunens framtida utveckling. Avsnitt 2.1-3 behandlar generella faktorer
som är av betydelse för kommunen medan 2.4-7 mer i
detalj inriktar sig på de förhållanden som är speciﬁka för
Gullspångs kommun.

2.1 Förändrade förutsättningar
Bland de nya förutsättningar som legat till grund för
kommunens beslut att göra en helt ny översiktsplan kan
särskilt följande framhållas:

Agenda 21 och Habitat
Agenda 21, som antogs av FN:s konferens om miljö och
utveckling i Rio de Janeiro år 1992, tar upp tre dimensioner av samhällsutvecklingen som måste samverka för
att utvecklingen skall vara hållbar: den sociala dimensionen, den ekonomiska dimensionen samt miljö- och na-

Genom Agenda 21 har kommunerna fått ett större
ansvar och förutsättningar för att på ett mer aktivt sätt
driva på arbetet med att nå en hållbar utveckling, bl.a.
genom ändringar i miljölagstiftningen och plan- och
bygglagen. Arbetet i Gullspångs kommun leds av det lokala Agenda 21-rådet, där ﬂera olika organisationer samverkar för att uppnå en hållbar utveckling.

Miljökvalitetsmålen
Begreppet ekologisk hållbar utveckling har preciserats
i form av 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med miljökvalitetsmålen vilar i sin tur på fem grundläggande värden:
Att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, ta till vara de kulturhistoriska värdena, bevara
ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna. Länsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att regionalt anpassa, precisera och konkretisera miljökvalitetsmålen.
Med hjälp av översiktsplanen är det möjligt att göra sektorsövergripande avvägningar och skapa möjligheter till
att lokalt konkretisera och precisera miljömålen.
Genom att anpassa miljökvalitetsmålen till de lokala
förutsättningarna kan kommunen fokusera på att åtgärda de miljöproblem som har störst betydelse för den lokala miljön. Detta görs i kapitel 5.

Folkhälsomålen

turresursdimensionen. Dessa tre aspekter är ömsesidigt
beroende av varandra och måste vägas samman på ett
balanserat sätt för att en hållbar ut veck ling ska uppnås.
Habitat (engelska för boplats och bostad) är ett handlingsprogram som behandlar villkoren för en hållbar utveck ling av städer och samhällen genom att särskilt betona boendet och människors livsvillkor i vardagslivet.
Habitatagendan är ett led i arbetet att omsätta Agenda
21 till de villkor som gäller i städer och tätorter. Många
kommuner har integrerat Agenda 21-arbetet i den översiktliga planeringen, och översiktsplanen framhålls alltmer som ett viktigt verktyg för arbetet med att skapa ett
hållbart samhälle.
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Folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som
fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, såsom livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Det övergripande målet för folk hälsoarbetet
består i att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De elva
målområdena består i delaktighet och inﬂytande i samhället, ekonomisk och social trygghet, trygga och goda
uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet, sunda och säkra miljöer och produkter, en mer hälsofrämjande hälsooch sjukvård, gott skydd mot smittspridning, trygg och
säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa, ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och säkra livsmedel samt
minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt
från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.
Folkhälsan är inte universell utan har regionala och
lokala variationer. För att identiﬁera och åtgärda de problem som betyder mest för den lokala folkhälsan har
kommunen antagit en lokal folk hälsoplan.

Analys

Ny lagstiftning

Viktigt utvecklingsinstrument

Miljöbalkens tillämpningsområde är direkt kopplat till
målet om en hållbar utveckling. Balken infördes 1999
och omfattar i princip alla verksamheter och åtgärder
i det dagliga livet som är av betydelse för en hållbar utveckling. Här nämns skydd av människors hälsa och miljö samt av värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevarandet av biologisk mångfald. Andra viktiga frågor med
direkt anknytning till översiktsplaneringen är t.ex. långsiktig hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i
övrigt samt kretsloppsprincipen.
EU har vidare antagit ett nytt ramdirektiv för vatten. Syftet med direktivet är att se till att en »god ekolo-

En aktiv översiktplanering har i många fall visat sig vara
av avgörande betydelse för investeringsbeslut t.ex. beslut
inom ramen för EU:s strukturfonder, regionala tillväxtavtal (RTA) och lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (LIP). En aktuell översiktsplan är även
av stor betydelse vid bedömningar i samband med den
långsiktiga infrastrukturplaneringen för transporter.
I genomförandebeskrivningen (kapitel 16) anges hur
planen kontinuerligt ska uppdateras och hur visionens
intentioner ska förverkligas.

Västra Götaland
Länssammanslagningen, försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning och Västra Göta landsregionen som en ny viktig faktor i det regionala utvecklingsarbetet innebär nya förutsättningar för översiktsplaneringen.
En positiv utveckling av kommunen förutsätter t.ex.
snabba och eﬀektiva förbindelser med Göteborg, Karlstad, Örebro, Skövde och andra viktiga kommuncentra i
regionen. E20, Inlandsvägen, Kinnekullebanan och vänersjöfarten är av stor betydelse i detta sammanhang.

EU
gisk vattenstatus« uppnås och bibehålls. Direktivet innebär nya tvingande bestämmelser för vattenplanering och
vattenvård. Förvaltningen av de samlade vattenresurserna skall utgå från de naturliga avrinningsområdena vilket bl.a. innebär krav på helhetssyn och utökad mellankommunal samverkan.
Användningen av vattenområden är en viktig fråga
för översiktsplaneringen i kommunen. Vattnets betydelse för utvecklingen av sjöfart, turism, attraktiva boendemiljöer, vindkraft och ﬁske samt bevarandevärden och
skydd behöver ges en samlad behandling.
Den nya lagstiftningen påverkar bl.a. kommunens
tillsyn och formerna för den fysiska planeringen.

Inom EU pågår sedan några år ett arbete med en integrerad regional utvecklingsplanering, det s.k. ESDP-arbetet (ESDP står för European Spatial Development Perspective). Arbetet med ESDP syftar bl.a. till att förbättra
förutsättningarna för regional samordning av EU:s politikområden. ESDP innebär att kommunerna bör ha ett
EU-perspektiv på sitt utvecklingsarbete och att detta bör
komma till uttryck i bl.a. översiktsplanen.
Även ESDP syftar till att åstadkomma hållbar utveckling, även om övergripande sociala faktorer har en mer
framträdande roll än inom t.ex. Agenda 21. Bl.a. eftersträvas på nationell nivå balanserade konkurrensförhållanden inom Europa.

Nya riktlinjer

Samarbete med närliggande kommuner

Riksdagen har antagit riktlinjer för arbetet med att uppnå en eﬀektivare och långsiktigt hållbar resursanvändning:
• Energin skall användas så eﬀektivt som möjligt med
hänsyn taget till alla resurstillgångar. Materialeﬀektiviteten skall öka.
• Användningen av fossila bränslen skall hållas på en
låg nivå. Det samlade biomasseuttaget får inte utarma den biologiska mångfalden.
• Flertalet varor skall vara materialsnåla och energieﬀektiva, uppgraderingsbara samt kunna återanvändas eller återvinnas med avseende på material eller energi.
Riktlinjerna innebär att miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål skall vara vägledande
för fysisk planering och samhällsbyggande.

En ansträngd ekonomi och ökade krav på kommunerna
medför att nya lösningar måste sökas för att den kommunala organisationen ska klara av att utföra sina uppgifter. Därför försöker många kommuner utöka det
mellankommunala samarbetet i syfte att skapa samordningsvinster, bl.a. för att öka kvaliteten i verksamheten
och reducera kostnaderna.
Sedan några år tillbaka samarbetar Gullspångs kommun med Mariestads och Töreboda kommuner inom
ramen för det s.k. MTG-samarbetet. Samarbetet omfattar bl.a. gemensamt personal- och lönekontor, säkerhetssamordning, delar av kultur- och fritidssektorn, specialisttjänster inom socialtjänsten, teknisk förvaltning, miljö- och byggverksamheten, IT, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt turism och näringslivsutveckling.
Se vidare kapitel 17.
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Det moderna samhället kännetecknas av en hög förändringstakt. De förändringar som sker präglas i allt högre
grad av internationella trender och i många frågor minskar möjligheterna att påverka på det lokala och nationella planet.
Många nyckelfrågor vad gäller miljöproblem och resurshushållning kräver internationella överenskommelser
för att kunna bemästras. För Gullspångs kommun innebär det att omvärlden kommer allt närmare och att bred
regional samverkan krävs, snarare än lokal konkurrens.

Demografiska förändringar
Långsamt förändras befolkningsstrukturen och vårt sätt
att leva. Nya familjebildningar leder till att kärnfamiljen inte längre kan betraktas som norm. Enmanshushållen ökar i antal vilket leder till konsekvenser för bostadsmarknaden. Medelåldern på förstföderskorna ökar.
Svensken lever allt längre, vilket får konsekvenser för
samhället i form av omsorg, vård och pensioner. På frestningarna på samhällsekonomin blir stora eftersom detta
i kombination med att kraven på allt längre utbildning
gör att antalet aktiva år på arbetsmarknaden minskar.

Information och informationsteknologi
Ny teknik får allt snabbare genomslagskraft inom allt
ﬂer områden, vilket i sin tur medför nya produkter och
nya tjänster. Den nya tekniken har haft en avgörande
betydelse för vårt sätt att se på information. Nyheter om
händelser i avlägsna delar av världen ﬁnns tillgängliga i
samma ögonblick som de inträﬀar. Tek niken medför att
värderingar förändras och sprids i en allt snabbare takt,
samtidigt som individualiseringen och efterfrågan på
nya upplevelser och mångfald ökar. Tekniken påverkar
också var varor och tjänster kan produceras, vilket innebär att konkurrensen mellan orter och regioner skärps.

Internationalisering
De gränsöverskridande kontakterna hos företag, kulturliv, skolor och enskilda liksom en ökad mobilitet (med
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in- och utvandring) medför att olika kulturer i ökad utsträckning möts. Mötet mellan olika kulturer är så gott
som alltid av godo, men ibland skapar rädslan för det
okända konﬂikter och spänningar. Kravet ökar på kommunerna att genomföra omvärldsanalyser för att kunna
planera och förutse eﬀekterna på lokalsamhället av det
som händer i omvärlden.

Globalisering
Idag är det inte längre naturförutsättningar såsom närheten till råvaror, vattenvägar eller brukarna som styr vart
varor och tjänster produceras. Förbättrade kommunikationer och transporter har medfört att det idag snarare
är lönekostnader och arbetsmarknadsvillkor som har en
avgörande inverkan på var nya investeringar förläggs.
Eftersom personalkostnaderna i Sverige är relativt höga
har detta medfört att många företag med personalintensiv produktion har ﬂyttat utomlands, medan forskning
och utveckling och andra kompetensintensiva verksamheter stannar kvar i landet. Sannolikt är detta en trend
som kommer att accelerera, vilket kommer att öka kraven på kompetens och utbildning ytterligare.

Klimatförändring
Allt färre ifrågasätter idag orsakerna till att det globala klimatet blir allt varmare, utan det framstår som allt
tydligare att klimatförändringen beror på mänskliga aktiviteter och utsläpp. Konsekvenserna blir alltmer påtagliga och innebär allt större påfrestningar på samhället,
på djur- och växtarter och produktionen inom jordbruket.
För Gullspångs kommun innebär klimatförändringen i första hand att skadorna genom stormar och översvämningar kan komma att bli större, vilket ställer krav
på den fysiska planeringen. Nya byggnader och anläggningar bör sålunda lokaliseras så att de ligger säkert för
dessa påfrestningar, liksom beﬁntlig bebyggelse bör inventeras och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas.
Ett varmare klimat kan även medföra ökade insektsangrepp och nya typer av parasiter som överlever de allt
mildare vintrarna. Den ökade förekomsten av översvämningsmygg kan vara ett annat exempel.

Ökade sociala klyftor
Segregation, utanförskap och otrygghet är ett allt större
problem, så också i Gullspångs kommun. Ökad arbetslöshet har medfört att allt ﬂer ställs utanför arbetsmarknaden, vilket bl.a. har lett till svårigheter att integrera
invandrare i det svenska samhället. Därigenom uppstår
en allt tydligare etnisk och ekonomisk segregering. Kommunen har begränsade möjligheter att hantera dessa problem, eftersom de är avhängiga nationella och internationella konjunkturer. För att motverka dessa eﬀekter
bör kommunen bl.a. arbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjlighet för att nya arbetstillfällen ska
kunna uppstå i kommunen.

Analys

2.3 Vägar till framgång
Ofta har enstaka faktorer stor betydelse för hur framgångsrik en kommun är, där till exempel besöksnäringen eller en stor arbetsgivare kan ha en avgörande inverkan på den kommunala ekonomin. Om man bortser
från dessa enstaka faktorer kan man försöka identiﬁera
vad som skiljer en framgångsrik kommun från en mindre framgångsrik.
En inventering av vilka generella metoder som expansiva småkommuner har använt för att uppnå framgång ger vid handen att följande faktorer är viktiga:
• Attraktivt boende med sjönära läge är en framgångsfaktor i konkurrensen om kommuninvånare. Även
tillgången på billigt boende har stor betydelse.
• Rikt kultur- och fritidsliv ger ökad turism och ett
mervärde för kommunens invånare.
• Medvetenhet om miljöns betydelse för folkhälsa, livskvalitet och inte minst den utvecklingspotential som
ﬁnns inom miljöområdet för olika näringsgrenar är
viktig.
• Den kommunala ekonomin såsom taxor, skatter och
avgifter påverkar privatekonomin. Även tillgången
på bra service påverkas av kommunens ekonomi.
• Närhet till större orter är viktig varför ett bra vägnät
och bra kommunikationsmöjligheter i övrigt har betydelse.
• Småskalighet ger goda förutsättningar för trygghet
och bra sociala nätverk.
• Ett rikt och aktivt föreningsliv med möjligheter för
såväl ung som gammal är en god konkurrensfördel.
• Barnomsorg och möjligheter till ungdomsaktiviteter.
• Eftersom arbetslivet ställer allt högre krav på både
teoretisk och praktisk kompetens är utbildningsmöjligheterna väsentliga, där grund- och gymnasieskolan är särskilt viktiga.

• Uppdragsutbildning med möjligheter till fortbildning av personal. Även möjligheten till högskoleutbildning är ett viktigt inslag vars betydelse förväntas
öka.
Som framgår av ovanstående sammanställning har kommunen ett stort antal av de verktyg som behövs för att
skapa en attraktiv livsmiljö. Därmed bör det också ﬁnnas utrymme för att kunna påverka den kommande utvecklingen.

2.4 SWOT-analys
För att kunna möta en framtid i förändring krävs en klar
insikt om vilka resurser som kan mobiliseras men också kunskap om begränsningar och svagheter. Därför är
det angeläget att identiﬁera styrkor och svagheter. Dessa
parametrar är utgångspunkten i en s.k. SWOT-analys
(som står för Strength, Weakness, Opportunities, Threats,
dvs. styrkor, svagheter, möjligheter och hot).
Dessa faktorer är inte statiska, utan kan ofta förändras. Styrkor kan och måste förbättras, samtidigt som
svagheter måste elimineras eller kompenseras. Därigenom kan hot undanröjas i tid och möjligheter tas tillvara.

Styrkor
Kommunen har ﬂera styrkor:
• Inom kommunen ﬁnns goda möjligheter till att ﬁnna boende med hög livskvalitet, ofta i strandnära
läge eller med andra stora naturvärden och dessutom
till en rimlig kostnad.
• Med tanke på kommunens litenhet och befolkningens relativt stora spridning är den kommunala servicen god, där bl.a. äldreomsorg och grundskolan i nationella jämförelser rankas högt.

Vitsippor vid Ribbingsfors
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• Kommunen ligger centralt i Sverige, med E20, RV26
och Kinnekullebanan som livsnerver. Otterbäckens
hamn är en annan tillgång för kommun och näringsliv.
• Kommunen lockar årligen ett stort antal besökare.
Exempel på aktiviteter och platser som genererar besök är bl.a. Hova Riddarvecka, dressinåk ning, Otterbäcken och Södra Råda gamla kyrkplats.
• Naturrikedomarna och möjligheter till friluftsupplevelser är många: Gullspångsälven och Hovaån, Skagern, Åråsviken och stora orörda arealer ger alla möjlighet till ﬁna naturupplevelser.
• Inom kommunen ﬁnns bl.a. golf bana, campingplatser och möjligheter till bra ﬁske och båtliv. Även det
rika föreningslivet bidrar till en stimulerande fritid,
bl.a. inom idrotts- och kulturområdet.

Svagheter
Kommunen har även ﬂera svagheter att ta itu med:
• Kommunen är glest befolkad, vilket leder till svårigheter att upprätthålla servicenivån över hela dess yta,
både vad gäller kommersiell och oﬀentlig service. De
stora avstånden bidrar även till ett stort bilberoende.
• Kommunen saknar en tydlig regional tillhörighet,
där de norra kommundelarna vänder sig mot Värmland och de östra mot Örebroregionen. Större delen
av kommunen hör dock till Skaraborg.
• En svag kommunal ekonomi, delvis p.g.a. en vikande
befolkningsutveckling och en åldrande befolkning,
men även till följd av utökade kommunala skyldigheter p.g.a. ny lagstiftning.
• Förändrade kompetenskrav kan resultera i svårigheter för kommunen om befolkningens utbildningsproﬁl inte svarar mot arbetsmarknadens önskemål.
• Trots ett rikt föreningsliv är kommunens nöjes-, fritids-, och kulturutbud begränsat, i synnerhet för äldre ungdomar.
• Avsaknaden av gymnasieskola medför svårigheter att
förmå barnfamiljer att ﬂytta hit.
• Bristande kollektivtraﬁk medför svårigheter vid arbets- och studiependling.
• Den höga ohälsan leder till minskad livskvalitet för
den enskilde och ökade kostnader för samhället.

Elever vid Gallernäsets skola i Otterbäcken
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Kranen på bilden – från GEA:s storhetstid – är numera riven

Hot
Den kommunala planeringen måste också tackla den
hotbild och de problem som kommunen står inför:
• En befolkningspyramid med en ogynnsam ålderssammansättning medför att allt färre i framtiden ska
försörja allt ﬂer.
• Relativt sett blir skattebasen allt mindre, vilket leder till en fortsatt svag kommunal ekonomi. Risken
för nedskärningar inom den oﬀentliga sektorn är sålunda stor vilket kommer att förvärra läget eftersom
även stat och landsting tvingas skära ner.
• Ett fåtal större arbetsplatser ger stor sårbarhet, i synnerhet eftersom arbetsintensiv produktion idag ofta
ﬂyttar utomlands. Bristen på tjänsteföretag ökar sårbarheten.
• Bristande utbildningsmöjligheter leder till att ungdomar måste lämna kommunen. Utmaningen består
i att få dessa att återvända till hembygden i vuxen ålder: stora summor investeras i dessa ungdomar (genom utbildning, social verksamhet etc) som sedan
inte kommer kommunen till del, vilket leder till ett
underskott i den interkommunala handelsbalansen.
• Underskott i den lokala handelsbalansen uppstår
även på andra sätt, t.ex. som betalning för produkter
och tjänster som köps utifrån. Detta medför på sikt
att kommunen dräneras på resurser.
• Bristande framtidstro medför svårigheter att locka
nya invånare till kommunen och dessutom ett påtagligt socialt hot.
• Samhällsservicen inom kommunen – t.ex. vårdcentraler, folktandvård, apotek, arbetsförmedling, post
och bank – hotas när ekonomin tvingar allt ﬂer samhällsektorer till rationaliseringar, med följd att servicen koncentreras till allt färre och allt större orter.
• Klimatförändringar kan bl.a. medföra översvämningar, ökade stormskador och insektsangrepp och
därigenom skador för jord- och skogsbruket.

Analys

Möjligheter
Lyckligtvis ﬁnns det även utvecklingsmöjligheter för
kommunen:
• Möjligheten att skapa nya arbetstillfällen inom besöksnäringen måste tas tillvara, t.ex. genom ﬁskeoch naturturism.
• Ökade möjligheter till distansarbete och distansutbildning gör att kommunens perifera läge i länet –
i förhållande till andra administrativa, ekonomiska
och demograﬁska centra – blir mindre påtagligt.
• Utrymme att skapa nya attraktiva boenden.
• Högre förädlingsgrad av produkter och tjänster (t.ex.
genom att sälja sågat virke istället för timmer) leder
till att det lokala näringslivet kan stärkas och mer resurser tillföras den lokala ekonomin.
• Möjligheten att ta tillvara potentialen i den sociala
ekonomin, som får ett allt större inﬂytande i samhällsekonomin (se avsnitt 12.1 för en närmare presentation av begreppet social ekonomi).
• Det rika föreningslivet, t.ex. inom idrotts- och kultursektorn, skapar identitet och bidrar till att nya invånare känner sig välkomna.

från låglöneländer har gjort att förutsättningarna för
dessa branscher har förändrats inom kommunen. Inte
minst har förväntningarna på yrkeslivet förändrats, där
många yngre hellre söker sig till andra sektorer än till
industrin.
Svårigheterna att ställa om traditionell industri till
»den nya ekonomin« är betydande och fordrar dessutom
stora resurser. Likväl är en högre grad av specialisering –
eller automatisering – nödvändig om dessa företag (och
indirekt hela kommunen) ska kunna leva vidare.

2.5 Problemområden
Som framgått av avsnitt 2.4 har kommunen en del svagheter som kan karakteriseras som grundläggande strukturella problem. Dessa behandlas närmare i detta avsnitt.

Balansen i den lokala ekonomin

Kommungränserna är ett resultat av kommunindelningen från början av 1970-talet. Området som senare blev
Gullspångs kommun saknade då som nu en tydlig centralort. Indelningen är så lunda mer en produkt av vad
som var kvar när omkringliggande kommuner hade fått
sina gränser än resultatet av en kulturellt eller naturgeograﬁskt given indelning. Den administrativa indelningen har därmed aldrig kunnat ligga till grund för en tydlig lokal identitet.
Bristen på egen identitet har gjort att det har varit
svårt att få kommunens olika delar att samverka kring
gemensamma projekt. Istället har olika delar av kommunen försökt att bygga upp ﬂera parallella system, vilket ofta omöjliggör ett eﬀektivt och hållbart resursutnyttjande.
Utvecklingen har lett till att den egna identiteten
(på den »kommunala« nivån) idag bottnar i »vi som inte
har något gemensamt«, vilket naturligtvis förstärks av en
allmän uppgivenhet inför svårigheterna att få resurserna
att räcka till.

Den lokala ekonomin påverkas naturligtvis av var vi köper och säljer våra varor och tjänster. En hållbar utveckling förutsätter att inﬂödet av kapital till bygden i stort
sett motsvarar utﬂödet, så att värdet av det som produceras inom kommunen är i balans med de tjänster och
varor vi köper in utifrån.
Handelsbalansen påverkas t.ex. positivt av att kommunen har många som arbetar i andra kommuner. Därigenom uppstår intäkter för lokalsamhället, bl.a. i form
av ett ökat skatteunderlag. Å andra sidan påverkas handelsbalansen negativt av det stora antalet inköpsresor till
andra kommuner eller när naturtillgångar förädlas på
annan ort. För närvarande är utﬂödet av kapital större
än inﬂödet, vilket påverkar kommunen negativt.
Den lokala ekonomin omfattar inte bara kapital i traditionell bemärkelse, utan även handelsbalansen i form
av t.ex. tjänster. Ett stort problem vad gäller denna handelsbalans är att vi har svårt för att behålla våra ungdomar efter avslutad skolgång. De »investeringar« som görs i
varje elevs utbildning motsvarar betydande belopp. För
att denna investering ska vara »lönsam« krävs att ungdomarna stannar kvar i vuxen ålder och bidrar med skatteintäkter. Om ungdomarna istället ﬂyttar innebär detta
en förlust för lokalsamhället.

Begränsad arbetsmarknad

Låga inkomster

Den lokala arbetsmarknaden inom kommunen har av
tradition haft tyngdpunkten inom tillverk ningsindustrin
och jordbruket. Rationaliseringar och ökad konkurrens

Den disponibla inkomsten är relativt låg inom kommunen. Även om levnadskostnaderna generellt sett är låga
påverkas den enskildes ekonomi negativt av bl.a. höga

Brist på egen identitet
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energikostnader (eftersom förhållandevis många bor i
egna hus vilket generellt sett kräver mycket energi) och
ett högt bilberoende. De låga inkomsterna påverkar
möjligheterna att ordna en god kommunal service eftersom skattekraften därmed blir relativt låg.

Negativ befolkningsutveckling
Orsakerna till att kommunens befolkning minskar är
bland annat bristen på arbeten och att ungdomar ﬂyttar för att vidareutbilda sig. Detta behandlas närmare i
avsnitt 2.6.

Låg status
Redovisade problemområden delar kommunen med ett
stort antal mindre kommuner. Flera problemområden
samverkar och bidrar till en nedåtgående spiral som är
svår att bryta sig ur: situationen bidrar till att kommunen får låg status i förhållande till mer framgångsrika
kommuner, vilket i sin tur naturligtvis försvårar situationen ytterligare.

2.6 Befolkningsutveckling
Detta avsnitt fokuserar på befolkningsutvecklingen under planperioden och vilken inverkan detta har på den
kommunala organisationens ﬁnanser och vad som därmed hänger samman.
Skattebasen (befolkningsunderlaget) är en förutsättning för den kommunala verksamheten och den servicenivå som kan erbjudas. Befolkningsutvecklingen påverkar därför direkt vilken oﬀentlig service – t.ex. vård,
skola och omsorg – som kan erbjudas inom kommunen
i framtiden. Skattebasen beror inte bara på antalet invånare, utan även på ålderssammansättningen och antalet sysselsatta. Kommunen har små möjligheter att styra
över dessa parametrar.
De senaste 30 åren har befolkningsutvecklingen i
kommunen huvudsakligen varit negativ, framför allt eftersom ungdomar ﬂyttar för att utbilda sig. Merparten
av landets kommuner har en negativ befolkningsut veckling, som utöver koncentrationen till högskoleorterna
också beror på ett generellt sett lågt barna födande.
Liksom i den enskildes hushållskassa kräver balansen i de oﬀentliga ﬁnanserna att en intäktsminsk ning
kompenseras på något sätt, t.ex. genom eﬀektiviseringar,
ambitionsminskningar, omprioriteringar, omfördelning
över tiden eller genom regional samverkan.
Under de kommande åren kommer ökade påfrestningar i arbetslivet, hög arbetslöshet och mera fritid att
vara utslagsgivande vid valet av bosättningsort. Den viktigaste faktorn för en positiv befolk ningsutveckling är
dock att det ﬁnns arbetstillfällen inom ett varierat urval
av yrkesområden. Här påverkar ett gott företagsklimat
såväl etablerade företag som nyföretagande. Ökad samverkan är en faktor som spelar stor roll för ett bra företagsklimat.
Inom vissa gränser kan en ökad befolkning förbätt-
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ra den kommunala ekonomin. Större barnkullar leder
emellertid till att skolor och barnomsorg måste byggas
ut, vattenverk kanske måste förstärkas etc. Det ﬁnns
m.a.o. vissa tröskeleﬀekter att ta hänsyn till i befolkningsplaneringen, och ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är en befolkning i balans eller en befolkning som
ökar långsamt att föredra.
Det ﬁnns emellertid inga enkla formler för att komma till rätta med en negativ befolkningsut veckling. Det
verktyg som kommunen har att arbeta med är att skapa
en livsmiljö som är så attraktiv att vi lockar hit nya invånare.

Framtidsscenario
Nedan skisseras tre framtidsscenarier, beroende på hur
befolkningen förändras. Befolkningsutvecklingen behandlas närmare i avsnitt 11.2.
Minskad befolkning –10 
Befolkningen uppgick 1 november 2010 till ca 5309 personer. Om befolkningen minskar med 10  medför detta
att skatteunderlaget minskar med ca 16,7 miljoner. Det
motsvarar kostnaden för hela den tek niska förvaltningen
eller driften av Gullstensskolan.
Svårigheten består i att en kommun inte kan bli alltför liten, eftersom lagstiftningen ställer krav på att ett
stort antal funktioner måste ﬁnnas inom kommunen.
Exempel på sådana funktioner är miljöinspektör, stadsarkitekt och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Det gör
att det ﬁnns en stor grundkostnad, även om det inte
ﬁnns några invånare. Lösningen i detta scenario blir att
utöka samverkan med kringliggande kommuner.
I praktiken torde smärtgränsen gå någonstans mellan 4-5000 invånare. I detta läge blir den administrativa
bördan alltför stor för att bära för invånarna, och kommunen kan inte längre upprätthålla den grundläggande
service som lagen föreskriver. En minskning på 10  är
sålunda ett allvarligt hot.
Oförändrat befolkningsunderlag
Om befolkningsunderlaget även fortsättningsvis ligger
kvar på dagens nivå kan dagens servicenivå i stort sett

Analys

behållas, under förutsättning att balans uppnås i kommunens ekonomi.
På sikt medför emellertid ett oförändrat befolkningsunderlag en försämring av ekonomin, eftersom den demograﬁska utvecklingen medför att vi blir allt äldre och
därigenom allt mer vårdkrävande. Nuvarande befolkningsunderlag medför m.a.o. en inkomstminskning på
sikt och dessutom att äldreomsorgen kommer att behöva tillföras mer resurser. Mot slutet av planperioden, när
fyrtiotalisterna har gått i pension, kommer dessa tendenser sannolikt att bli tydliga.
Ökad befolkning +10 
Som nämnts ovan mår kommunal verksamhet i allmänhet bäst av att befolkningsunderlaget är konstant eller
ökar långsamt. I dagens kommunala organisation ﬁnns
emellertid kapacitet för att hantera en befolkningsökning, vilket gör att en expansion inte skulle medföra
några negativa tröskeleﬀekter. Det bör dock framhållas
att en befolkningsökning förutsätter att det ﬁnns lediga
arbeten och att behovet av försörjning från det allmänna
inte ökar.

Viktiga målgrupper
För en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling är det
viktigt med en viss inﬂyttning som kan kompensera för
den utﬂyttning som alltid ﬁnns. Här ﬁnns det vissa målgrupper som kommunen bör ägna särskild omsorg:
• De beﬁntliga invånarna och kommunens anställda
utgör en särskilt viktig grupp för att mark nadsföra
kommunen.
• Företagen i kommunen är viktiga samarbetspartners i den kommunala utvecklingen och marknadsföringen, eftersom det är genom företagsamhet och
entreprenörskap som det skapas ﬂer arbetstillfällen.
• Nyanställda i kommunen och i näringslivet som rekryteras från andra orter i landet, och som kan bosätta sig i kommunen.
• Utﬂyttare som tidigare har bott i kommunen, eftersom dessa ofta har viktiga kontakter och ofta kan
tänka sig att ﬂytta tillbaka om förutsättningar ges.
• Barnfamiljer på andra orter.
• Invandrare.
• Högskolor i regionen eftersom högskolan är en bra
arena för att locka till sig unga välutbildade människor och forskningsprojekt kan skapa sysselsättning.

2.7 Sammanfattning
I kapitel 2 har de styrkor, svagheter, möjligheter och
hot som påverkar Gullspångs kommun redovisats. Hur
kommunen väljer att hantera dessa frågor får sålunda
stor betydelse för den framtida utvecklingen.
Vid en närmare granskning ﬁnner man att dessa frågor i stort sett kan indelas i fyra olika problemkomplex:
Arbete och entreprenörskap
Sysselsättning, näringslivsfrågor och befolkningsutveckling utgör en komplex väv av frågor som griper in i varandra. Utan entreprenörer som skapar arbeten ﬁnns inga
resurser för utveckling och välfärd, men utan utbildad
arbetskraft ﬁnns heller inga förutsättningar för företagande. Arbete och entreprenörsskap är sålunda centrala
faktorer för samhällsutvecklingen och om kommunen
ska bli en konkurrenskraftig och attraktiv livsmiljö för
såväl människor och företag.
Service
Samhällsekonomin och befolkningsutvecklingen påverkar vilka servicefunktioner som kan erbjudas inom kommunen. Möjligheterna till utbildning, handel, sjukvård,
resor med kollektivtraﬁk o.s.v. har självfallet stor inverkan på oss som redan bor här i kommunen liksom på
den som funderar på att ﬂytta hit. Såväl den kommersiella som den oﬀentliga servicen har sålunda stor betydelse för om kommunen upplevs som en attraktiv livsmiljö.
Boende
Den enskildes vardag påverkas i hög grad av det egna boendet och i avsnitt 2.4 har just boendet framhållits som
en av kommunen största tillgångar. Rätt använt kan det
attraktiva boendet bidra till en gynnsam befolkningsutveckling för kommunen.
Infrastruktur
För att skapa en attraktiv kommun krävs att service, boende, sysselsättning och näringsliv binds samman av en
ändamålsenlig struktur avseende bl.a. kommunikationer, arbetsplatser och servicefunktioner. Kommunen har
här ett gynnsamt läge mitt i landet med vägar, sjöfart
och järnvägar. Kommunen har dessutom en relativt god
infrastruktur inom telekomsektorn.
Hur dessa fyra problemkomplex ska hanteras under
planperioden är temat för nästa kapitel.
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Kapitel 3

VISIONER OCH MÅL
»Gullspångs kommun skall vara välmående, attraktiv och nyskapande
med ett blomstrande näringsliv och goda kommunikationer.«
3

3.1 Vision 2020
En vision är i grunden ett demokratiskt förhållningssätt
som vilar på människors rätt och skyldighet att gemensamt forma framtiden.
Sentensen ovan är hämtad från det mål- och visionsarbete som genomfördes inom den kommunala organisationen under 2005/06 i syfte att ta fram en strategisk
plan. Arbetet har syftat till att summera kommunens
ambitioner inom en rad strategiska områden, där den
tänkta produkten är en attraktiv kommun.
Den strategiska planen har en betydligt kortare planeringshorisont än översiktsplanen, men sentensen ovan
– Visionen – fångar även de ambitioner som gäller under
den tid som Vision 2020 gäller. Visionen och här angivna mål och beslut (d.v.s. hela kapitel 3) ska därför vara
vägledande för beslut och insatser i Gullspångs kommun
under perioden 2011-2020.
Visionen rymmer inga enkla lösningar inför framtiden. Det är endast genom hårt arbete – som bygger på
en genomtänkt planering – som vi tillsammans skapar
välstånd och framtidstro.
För att förverkliga kommunens vision krävs samarbete. Om vi ska klara av uppgiften måste vi samarbeta över kommungränserna, såväl inom den kommunala
organisationen, mellan privat och oﬀentlig sektor som
med andra kommuner och regioner i vår närhet.

Begreppet attraktionskraft
För att bli en attraktiv kommun krävs attraktionskraft.
Attraktionskraften är hur kommunen uppfattas i omvärldens ögon, men attraktionskraften påverkar naturligtvis även kommuninvånarnas förankring i den egna
bygden. En tydlig och stark identitet blir i detta sammanhang viktig om vi ska kunna behålla dagens invånare
och förmå nya att ﬂytta hit.
En positiv identitet kan vi endast forma gemensamt.
Identiteten påverkas i hög grad av attityder hos oss själva och andra och alla ansträngningar måste därför göras för att lyfta fram vår kommuns styrkor och tillgångar. Den kommunala organisationen ska i detta avseende
vara en föregångare och en god ambassadör för bygden.
Särskilt viktig är den bild som våra yngre medborgare har av kommunen. En stark identitet i hembygden
under ungdomsåren ger en positiv grundsyn på vår kommun under hela livet, något som kan bli avgörande för
var individen väljer att bosätta sig i vuxen ålder.
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Även om en stark identitet i viss utsträckning kan
påverkas och utvecklas med hjälp av renodlade marknadsföringsinsatser så beror identiteten i grunden på vilka livsvillkor som kommunen kan erbjuda den enskilde.
När våra medborgare trivs och mår bra ger detta återklang i omvärlden. Attraktionskraft är i detta perspektiv en följd av goda förhållanden inom kommunen enligt devisen »framgång föder framgång«. Ett välmående
näringsliv och goda livsmiljöer för den enskilde blir därmed grunden för en sund ut veck ling inom kommunen.
Att få medborgarna att trivas och må bra ska sålunda
vara ett mål för all kommunal verksamhet. Devisen en
plats för alla, alla åldrar och alla nationaliteter är ett viktigt ställningstagande för kommunen: att skapa ett samhälle för alla invånare med en välkomnande attityd och
ett generöst sinnelag är angelägna faktorer för att skapa
god attraktivitet och en positiv identitet.
En attraktiv livsmiljö inbegriper naturligtvis även
en stimulerande fritid. Kommunen ska därför ge förutsättningar för en fortsatt stark föreningskultur.
Attraktionskraften omfattar även näringslivet, där
ett positivt företagsklimat är en stark faktor för att uppnå framgång. Kommunen ska därför verka för att stärka
och utveckla näringslivet för att trygga invånarnas – nuvarande och framtida – försörjning.

Hållbart samhälle
För att kommunen även på lång sikt ska vara »välmående, attraktiv och nyskapande« krävs att samhället utvecklas på ett hållbart sätt.
FN-rapporten Vår gemensamma framtid, ofta kalllad Brundtlandrapporten, deﬁnierar »hållbar utveckling« som en utveckling som »tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov«.
Ekonomisk utveckling och social välfärd kan uppnås
med metoder som inte är långsiktigt hållbara. Samhället ägnar varje år stora resurser åt att reparera tidigare generationers misstag. Spåren av dessa misstag ﬁnns även
i Gullspångs kommun vilket bl.a. framgår av sammanställningen över områden med förorenad mark, avsnitt
8.8. För att trygga att även kommande generationer kan
tillgodose sina behov är det sålunda av avgörande betydelse att vi som lever nu värnar om en långsiktigt hållbar
utveckling. Det hållbara samhället är sålunda ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.

Visioner och mål

3

Turistbyrån i Hova

Hur kommunen ska utvecklas mot ett långsiktigt
hållbart samhälle utvecklas närmare i kapitel 5 som
handlar om miljömålen.

3.2 Strategiska områden
Som framgått av avsnitt 2.7 har kommunen identiﬁerat
fyra områden som kommer att vara avgörande för den
framtida utveck lingen:
• Arbete och entreprenörskap
• Service
• Boende
• Infrastruktur
Inom dessa fyra områden ﬁnns både kommunens styrkor och svagheter. Som redan nämnts i avsnitt 2.4: Styrkor kan och måste förbättras, samtidigt som svagheter
måste elimineras eller kompenseras. Därigenom kan hot
undanröjas i tid och möjligheter tas tillvara. Att stärka
dessa strategiska områden blir därför en nyckeluppgift
fram till 2020 som måste genomsyra hela den kommunala verksamheten.
Dessa områden utvecklas i framställningen nedan
för att i följande kapitel brytas ner och konkretiseras
ytterligare.

Arbete och entreprenörskap
Grunden för all utveckling i det moderna samhället bygger på arbete och entreprenörskap. Tanken att alla utifrån den egna förmågan ska bidra till samhällets utveck-

ling genom att producera varor, tjänster och andra nyttigheter genom arbete är så grundläggande att vi knappast reﬂekterar över det. För många är arbetet även en
stor del i självkänslan och den egna identiteten.
Likväl är det många som står utanför arbetsmarknaden. Orsakerna till detta är många, men faktum kvarstår att det är ett stort antal kommuninvånare som idag
måste förlita sig på det allmänna för att klara sin försörjning.
Ur social och kommunalekonomisk synvinkel är det
därför väsentligt att vi förmår att ta tillvara och utveckla
de möjligheter som står till buds för att ﬂer ska kunna
klara sin försörjning på egen hand. Eftersom det framför
allt är inom den privata sektorn som nya arbetstillfällen
kan skapas får näringslivet och entreprenörerna därmed
en nyckelroll.
Härigenom ställs även stora krav på den kommunala
organisationen. Kommunen måste ha en väl utvecklad
mottagningsorganisation som snabbt och professionellt
förmår att stödja såväl stora som små företag som vill
etablera sig i kommunen. Kommunen måste ha en hög
planberedskap och i vissa fall även kunna erbjuda mark
och lokaler. Ofta fordras snabba beslut i bygg- och miljöfrågor, även om kravet på snabbhet inte får gå ut över
kravet på en rättssäker handläggning.
Den kommunala organisationen måste även verka
för att värna och utveckla det beﬁntliga näringslivet.
Här är ett positivt företagsklimat – där samarbetet präglas av en kontinuerlig dialog mellan alla inblandade aktörer – av stor vikt.
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Stora ansträngningar måste göras för att bredda antalet branscher med framtidsmöjligheter. Dessutom är
det väsentligt att göra arbetsmarknaden mindre konjunkturkänslig och genom höjd förädlingsgrad stärka näringslivet.
För såväl nya som etablerade företag är även tillgången på kompetent och välutbildad personal av stor betydelse. Kommunen ska därför sträva efter att vidareutveckla samarbetet med närliggande universitet och högskolor.
I detta sammanhang bör även de möjligheter som
den sociala ekonomin erbjuder uppmärk sammas. Dessa
aspekter behandlas närmare i avsnitt 12.1.

Service
Under det senaste århundradet har vi blivit alltmer beroende av varandra. Där våra förfäder levde på vad närområdet kunde erbjuda ingår vi själva i ett komplext och
globalt nätverk som ger tillgång till allt mellan dagligvaror och specialistsjukvård.
Som nämnts i avsnitt 3.1 är goda livsmiljöer en viktig del i arbetet med att skapa en attraktiv kommun.
Begreppet omfattar både landsbygd och tätort. Kommunen ska därför inom tillgängliga ramar verka för att
kommunal och kommersiell service utvecklas så att hela
kommunen kan leva. Skolor, daghem, äldreservice och
liknande skall därmed erbjudas där det ﬁnns människor,
även om dessa önskemål måste vägas mot de ekonomiska förutsättningarna.
Lokal kommersiell service för invånare och företag
är ett väsentligt inslag för att skapa en »komplett« kommun. Kommunen ska därför verka för att bevara serviceställen som har stor betydelse för invånarnas försörjning.
Kommunen ska även möjliggöra nyetablering av småskaliga enheter i underförsörjda sektorer. Kommunen
strävar här efter en balanserad utveckling för olika typer
av handel, baserad på en helhetssyn till gagn för samhället.
Kommunen ser positivt på nyetableringar, men den
kommersiella servicen ska företrädesvis lokaliseras till
kommunens tätorter. Större externetableringar (t.ex. lågprisvaruhus) bör inte tillåtas utanför dessa orter om en
etablering kan antas medföra skadliga eﬀekter på det beﬁntliga serviceutbudet. Externetableringar som inte får
skadliga eﬀekter på det beﬁntliga serviceutbudet bör däremot uppmuntras.
Den kommunala oﬀentliga servicen – liksom övrig
oﬀentlig service – är av stor betydelse för helheten i kommunens utveckling. Den kommunala organisationen
ska i detta arbete ha kommuninvånaren och demokrati- och tillgänglighetsaspekterna i fokus. Den oﬀentliga
servicen ska präglas av god hushållning i vid bemärkelse samt av medborgarinﬂytande, eﬀektivitet och samarbetsanda.
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Boende
Begreppet goda livsmiljöer inbegriper naturligtvis även
boendet. Tillgången på lockande bostäder är A och O i
kommunens attraktionskraft. Gullspångs kommun har
fördelen att kunna erbjuda boende i sjönära läge med
fantastiska miljöer runt knuten.
En balanserad tillgång på bostäder fördelat på olika
upplåtelseformer och i olika geograﬁska lägen är viktigt
för kommunen. Fortfarande ﬁnns det ett visst överskott
på bostäder i kommunen. För att få balans i beståndet,
i synnerhet i kommunens eget utbud, gäller det att utveckla – eller avveckla – de delar som står tomma.
Det är svårt att beräkna efterfrågan på bostäder i
framtiden. Behovet påverkas i hög grad av svårbedömda
faktorer som t.ex. ränteläge, arbetslöshet och konjunkturutveckling.
Dagens förutsättningar för bostadsproduktion och
den nuvarande efterfrågan på bostäder talar för ett fortsatt lågt bostadsbyggande under de närmaste åren. Kommunen ska emellertid ha en hög beredskap för att tillgodose markbehov för nyproduktion.
Kommunen ska vidareutveckla möjligheten att erbjuda sjönära boende där så är möjligt med hänsyn till
motstående natur- och friluftsintressen.

Ett av Västtraﬁks Regina-tåg. Foto: Thomas Harrysson AB

Infrastruktur
För att skapa en attraktiv kommun krävs att service och
boende binds samman av en ändamålsenlig infrastruktur avseende bl.a. kommunikationer, arbetsplatser och
servicefunktioner.
Kommunens olika delar hålls samman av vägnätet,
och det är av största vikt att det allmänna – statliga –
vägnätet underhålls i tillräcklig omfattning. Dessutom
ﬁnns behov av säkerhetshöjande åtgärder utmed ﬂera
sträckor.
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För att bryta isolering och minska bilberoendet krävs
att kollektivtraﬁken är dimensionerad för att tillgodose
invånarnas behov av resor för bl.a. arbetspendling, studier på annan ort och rena nöjesresor, såväl inomkommunalt som över kommun- och länsgränser. Samtidigt
är det besvärligt att få ekonomi i kollektivtraﬁken, eftersom avstånden är stora och underlaget begränsat. Trots
dessa utmaningar ska kommunen verka för att stärka
möjligheten till att resa kollektivt. Bl.a. är det angeläget för kommunen att tågtraﬁken på Kinnekullebanan
bevaras.
Gullspångs kommun är delägare i Vänerhamn AB
och har med sin djuphamn i Otterbäcken stora möjligheter. Genom att utveckla hamnen kan vi tillskapa ﬂer
arbetstillfällen och transportmöjligheter som gynnar
miljön.
Infrastrukturen omfattar även möjligheter att kommunicera via telefoni och data, t.ex. trådlöst bredband.
Kommunen ska verka för att invånarna har tillgång till
de IT-tjänster som behövs.
Kommunen ska verka för att utveckla möjligheterna att bo i Gullspångs kommun och arbeta någon annanstans, både genom distansarbete och genom arbetspendling.

3.3 Sektorsmål
Det ﬁnns verksamheter och frågor som löper tvärs genom
den kommunala organisationen, t.ex. folk hälsofrågor
och miljöarbete. För att dessa frågor hanteras på ett ändamålsenligt sätt har kommunstyrelsen huvudansvaret.
För att ge ett helhetsperspektiv åt dessa övergripande frågor redovisas dessa som sektorsmål.

Näringsliv och sysselsättning
För att attrahera nya – och behålla beﬁntliga – invånare
är det viktigt att främja entreprenörsandan och utveckla

näringslivet i kommunen. Samhällsutvecklingen pekar
på att »de nya jobben« framför allt måste skapas i den
privata sektorn, där tjänsteföretagen kommer att få en
nyckelroll i framtiden.
För att stärka näringslivet och sysselsättningen är det
viktigt att den kommunala organisationen
• samverkar med företagen och tillhandahåller en god
oﬀentlig service.
• främjar utvecklingen och diﬀerentieringen av kommunens näringsliv.
• bedriver en aktiv utbildningspolitik så att näringslivets behov av yrkesutbildad arbetskraft tillgodoses.
• kan förmedla lokaler och tomter för företagsetablering i anslutning till kommunens tätorter.
• utvecklar infrastrukturen så att näringslivets utveckling främjas.
• marknadsför kommunen och dess möjligheter.
• utvecklar besöksnäringen i kommunen i syfte att
göra kommunen än mer attraktiv som besöks- och
turistmål.
• inriktar arbetsmarknadspolitiken på åtgärder som
underlättar inträdet på ordinarie arbetsmark nad.
• prioriterar arbetsmarknadsåtgärder riktade till personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
invandrade och långtidsarbetslösa.
• undersöker möjligheten att ta tillvara potentialen i
den sociala ekonomin.
Se vidare kapitel 12.

Kultur
På senare tid har kulturens betydelse för en positiv samhällsutveckling uppmärk sammats i allt högre grad. Kulturen har ett egenvärde genom att den ger människor
livskvalitet, och kan därför inte betraktas utifrån ett traditionellt nyttoperspektiv. De kulturella värdena bidrar
till att stärka människors identitet och trygghet. Därigenom utvecklas människors självtillit, kreativitet och
skaparkraft.

Slåtter på traditionellt vis vid Högsåsen i augusti 2004
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Kulturen har inga begränsningar, utan kan upplevas
av alla, oberoende av ålder. Den har en viktig pedagogisk och utvecklande funktion för den unga generationen. Kulturen kan också bidra till att minska främlingsﬁentlighet och rasism.
För att stärka kulturlivet är det viktigt att den kommunala organisationen
• bidrar till att väcka intresse och engagemang för kulturell verksamhet och därmed till en positiv ut veckling av kommunen.
• skapar förutsättningar för människor i alla åldrar att
delta i kulturella aktiviteter som främjar gemenskap,
samhörighet och trivsel. Stöd till kulturaktiviteter
för barn och ungdom skall prioriteras i såväl verksamhet som bidragsgivning.
• arbetar för att värna bibliotekens roll som kulturcentra och att denna funktion stärks genom samordning med annan kommunal verksamhet. Målsättningen är att bibehålla nuvarande biblioteksstruktur. Boklån skall vara avgiftsfria.
• ger möjlighet för biblioteken att kunna erbjuda fri
och lika tillgång till information för att stärka demokrati, yttrandefrihet och den enskildes medinﬂytande. Lättillgänglighet och delaktighet skall vara vägledande för verksamheten.
• verkar för att funktionshindrades delaktighet i kulturlivet skall underlättas. Detta bör ske genom bland
annat fysiska förbättringar av tillgänglighet till arrangemang och genom uppsökande verk samhet.
Se vidare kapitel 11.9.

av den kommunala ser vicen.
• Integrationsarbetet, jämställdhet, tillgänglighet,
hänsyn till miljöskulden och en fortlöpande miljörevision skall vara en naturlig del av verksamheternas
budget och bokslut. Det är varje verksamhets skyldighet att fortlöpande följa upp och utvärdera verksamheterna med avseende på bland annat kvalitet,
kostnadseﬀektivitet och miljö.
• Självkostnadsprincipen skall även fortsättningsvis
gälla beträﬀande vattenförsörjning samt avloppsoch avfallshantering.
• Kommunens taxesystem skall vara utformade så att
det stimulerar kommuninvånarna till god hushållning och kretsloppstänkande. Miljökostnader ska
utformas så att den som förorenar själv får stå för
kostnaden, s.k. PPP (av polluters pay principle).
• Kommunens självkostnad skall i princip täckas med
avgifter när det gäller exploateringsverk samhet.

Ekonomi
I detta avsnitt syftar begreppet »kommun« enbart på den
kommunala organisationen.
Den kommunala ekonomin påverkar all verksamhet, där kommunens långsiktiga överlevnad är avhängigt en god hushållning. Därför skall följande mål gälla
för verksamheten:
• Den kommunala ekonomin skall vara i balans och
långsiktigt hållbar för att säkerställa beﬁntlig verksamhet och trygga en fortsatt utveckling/utbyggnad
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Föreningsliv
Gullspångs kommun har en stor tillgång i ett rikt föreningsliv som bidrar till en stimulerande fritid för kommunens invånare.
För att stärka föreningslivet är det viktigt att den
kommunala organisationen
• verkar för en meningsfull och stimulerande fritid för
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alla kommuninvånare, oberoende av ekonomiska
förutsättningar, ålder, kön eller bostadsort.
• bedriver en fritidsverksamhet som skall bidra till
social samhörighet och integration. Barns och ungdomars inﬂytande och engagemang i verksamheten
skall prioriteras. Resurserna ska fördelas på ett rättvist sätt mellan pojkar och ﬂickor.
• verkar för att ge funktionshindrade möjligheter till
en aktiv fritid.
• vidareutvecklar och marknadsför de unika förutsättningarna för det rörliga friluftslivet.
Se vidare 11.8.

Miljö
Miljöfrågorna handlar idag alltmer om människans
samspel med miljön. Insikten om hur beroende vi är av
vår omgivning för att tillfredsställa våra mest elementära behov i välfärdssamhället är idag allmänt spridd och
accepterad kunskap. Miljöfrågorna har därmed fått ett
bredare perspektiv och berör idag alla samhällsaktörer.
Även om vi börjar få kontroll över ﬂera av de akuta
miljöhot som präglat debatten de senaste 30 åren ﬁnns
fortfarande stora miljöproblem, där hotet mot det globala klimatet p.g.a. mänsklighetens utsläpp av växthusgaser framstår som alarmerande. Spridningen av kemikalier och främmande ämnen i luft, mark och vatten kan
få oanade konsekvenser – redan idag är insjöﬁsk så påverkad av spridningen av gifter i miljön att det utfärdats
rekommendationer om största intag. Dessa gifter påverkar de ﬂesta av oss redan idag.
Förutsättningarna för ett fungerande kretslopp –
med en blandning av bebyggelse i tätort och landsbygd
– är bra i kommunen, även om det stora bilberoendet
delvis ger upphov till en relativt hög användning av fossila bränslen. Möjligheten till återföring av näringsämnen mellan »stad och land« är dock god, och det stora
antalet småhus ger goda möjligheter för den enskilde att
själv ta hand om komposterbart avfall.
Sett ur ett längre perspektiv framstår miljöfrågorna
som kommunens i särklass viktigaste område. Den kommunala organisationen ska därför

• verka för att användandet av fossila bränslen inom
kommunen reduceras, i synnerhet inom den egna
organisationen och inom kommunägda bolag. Den
kommunala organisationens fordon ska drivas med
alternativa bränslen där så är möjligt (avsnitt 5.4-6).
• verka för slutna kretslopp och att näringsämnen återförs till åkerjorden.
• öka miljömedvetandet.
• integrera Agenda 21-arbetet i alla verksamheter.
• verka för att alla markföroreningar avhjälps (saneras)
i samverkan med staten (se avsnitt 8.8).
• tillse att all samhällsplanering underordnas kravet på
en god miljö.
• verka för att försurningen minskar (avsnitt 5.6).
• tillse att alla avlopp är godkända (avsnitt 5.10).
• skydda kommunens sjöar och vattendrag så att stränderna blir tillgängliga för allmänheten (avsnitt 7.1).
• följa upp vattenkvaliteten med kontinuerlig provtagning i enlighet med vattendirektivets föreskrifter
(avsnitt 5.11).
• även fortsättningsvis avstå från att salta kommunala
gator och vägar utan att traﬁksäkerheten åsidosätts.
• tillse att allt hushållsavfall sorteras så att organiska
restprodukter kan tas om hand (avsnitt 10.3).
• verka för att återvinningen av avfallet ökar (avsnitt
10.3).
• verka för att transporter av miljöfarligt gods sker på
ett säkert sätt och att följdverkningarna vid en olycka
begränsas (avsnitt 8.12).
Se vidare kapitel 5.

Folkhälsan
Människors hälsa påverkas av en rad faktorer. En del är
svåra att göra något åt – t.ex. det biologiska arvet eller
allmänna miljöfaktorer – medan andra sammanhänger
med hur samhället är organiserat, och därigenom kan påverkas genom kollektiva beslut, t.ex. bostadsplanering,
traﬁkmiljö, arbetsmiljön och utbudet av alkohol och tobak. Andra faktorer kan hänföras till människors levnadsvanor som kost, motion och drogbruk.
Att utgå från dessa faktorer placerar huvuddelen av
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Nuvarande befolkningsnivå, dvs. ca 5300 personer, gäller som planeringsförutsättning för de åtgärder som redovisas i visionen. Kommunen ska verka för att antalet invånare ökar. Åtgärder ska emellertid vidtas så att det ska
ﬁnnas beredskap för en befolk ningsminskning, liksom
för de demograﬁska förändringar (avseende befolkningens ålderssammansättning) som kommer att ske under
perioden.

Energi

Jämlikhet och jämställdhet

Kommunens energipolitik ska vägledas av följande mål
under planperioden:
• Kommunen ska sträva efter att minska beroendet
av fossila bränslekällor under planperioden. För att
uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ska kommunen överväga att bygga ut fjärrvärme inom tätorter-

Människors lika värde är en fundamental grundsats i
svensk lagstiftning, men trots detta ﬁnns det fortfarande
skillnader som enbart beror på t.ex. kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Gullspångs kommun ska därför aktivt motverka att någon individ eller grupp av individer utsätts
för negativ särbehandling.
Följande mål skall beaktas i arbetet:
• Jämställdhet handlar i hög grad om värderingar och
attityder som grundläggs tidigt. Skolan skall genom
undervisning, praktisk arbetslivsorientering (PRAO)
samt studie- och yrkesorientering medverka till att
ungdomar bryter »traditioner« i studie- och yrkesval.
• Andelen kvinnliga chefer inom den kommunala organisationen ska vara i balans med antalet manliga.
• Genom aktiva rekryteringsinsatser ska andelen anställda av underrepresenterat kön öka på alla nivåer
inom berörda yrkesgrupper.
• Genom attitydförändrande arbete ska kommunen
stävja negativ särbehandling inom den egna organisationen. Negativ särbehandling behöver inte handla
om direkta trakasserier, utan kan handla om att man
uppfattar det som att man inte kan vara den man
egentligen är på sin arbetsplats.

Befolkningsutveckling

Foto: Berne Lundkvist
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na där detta bedöms tekniskt och ekonomiskt lämpligt. En förutsättning för utbyggnad av fjärrvärme är
att utbyggnaden kan ske på marknadsmässiga villkor, även om det under en övergångsperiod kan leda
till ökade kostnader för den kommunala organisationen.
• Förutsättningar för att bygga små när värmeanläggningar i olika samhällen ska utredas.
• Vid utbyggnad av fjärrvärmekapacitet ska miljöfaktorerna vara av avgörande betydelse. Det ska inte endast vara miljöaspekter från själva fjärrvärmeanläggningen utan även indirekt påverkan som styr utvecklingen.
• Kommunen ska ha en aktiv och pådrivande roll när
det gäller att utanför fjärrvärmeområdet pröva olika miljömässigt godtagbara energiformer. Lösningar
som leder till att elberoendet och sårbarheten minskar ska prioriteras. Möjlighet för etablering av vindkraft och minikraftverk ska studeras.
Se vidare 10.4.

folkhälsoarbetet utanför sjukvården, eftersom de mer
beror på politiska beslut.
För att främja folkhälsan ska
• kommunens folkhälsoplan ligga till grund för all
planering.
• de nationella folkhälsomålen (se avsnitt 2.1) även ligga till grund för planeringen av den kommunala verksamheten.
• kommunen höja kunskapen om folkhälsofrågor.
Se vidare avsnitt 11.3.

Övrig kommunal verksamhet beskrivs i följande kapitel.
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