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Förord
En översiktsplan är kommunens viktigaste verktyg för att peka ut rikt-
ningen och visa möjliga vägval för framtiden. Planen ska ge en samlad 
bild över Mariestads kommuns långsiktiga utveckling och hur den kan 
ta sig uttryck i den fysiska planeringen, där vi vill profilera oss som en 
attraktiv bostadsort i Skaraborg. Den visar bland annat hur tätorterna 
kan förtätas och hur landsbygden kan växa genom att ge de sjönära 
boendemiljöerna möjlighet att fortsätta utvecklas. Naturligtvis kan vi 
inte förutse den framtida utvecklingen. Men genom vår översiktsplan 
kan vi planera för ett scenario som möjliggör nybyggnation och skapar 
goda förutsättningar för ett rikt och hållbart liv. Vi kan också ta vara 
på vårt attraktiva läge intill sjöar och vattendrag och öppnar upp för 
det rörliga fritidslivet. 

Det strategiska dokument som en översiktsplan utgör, stödjer 
och inspirerar till beslut och arbetsmetoder för både kommunens 
egna sektorer och andra aktörer – privata och offentliga. Mariestads 
kommun befinner sig just nu mitt i en industriell omvandling, där 
större traditionella tillverkningsindustrier har lämnat vår kommun 
eller dragit ner på antalet anställda. Ny teknik som är särskilt inriktad 
mot förnyelsebar energi är ett steg i vårt arbete för att skapa en indu-
striell förnyelse med nya arbetstillfällen  i kommunen. Vi vill vara en 
modern, miljömedveten och framtidsinriktad kommun som står med 
fötterna stadigt på jorden. För att kunna genomföra och lyckas med 
denna omställning är översiktsplanen ett av flera viktiga verktyg, både 
för oss förtroendevalda och våra tjänstemän.

Översiktsplanen utgör ett diskussionsunderlag för en demokratisk 
process kring kommunens utveckling. Vi har under samrådet fått 
in många värdefulla synpunkter på planförslaget. Många av dessa 
synpunkter har arbetats in i planen som nu ställs ut för granskning.

Trevlig läsning och välkomna med era tankar och synpunkter!
 
Mariestad 2018-02-26

Johan Abrahamsson (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning
Den nya översiktsplanen för Mariestads kommun ska dels 
beskriva hur kommunen avser att hantera riksintressen och 
förordnanden, dels peka ut riktningar för kommunens långsik-
tigt hållbara utveckling. 

Arbetet med översiktsplanens har pågått från augusti 2016 
och har föregåtts av tematiska utredningar. Arbetet har orga-
niserats av sektor samhällsbyggnad och involverat de flesta av 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har varit politisk styrgrupp för arbetet. 

Exakt vilka av planens förändringar som kommer att genom-
föras kan inte med säkerhet beskrivas i en översiktsplan. Planen 
ska snarare ses som ett ramverk, som pekar ut riktningen för 
det kommunala arbetet samt ger handlingsutrymme för att 
hantera osäkerhet. De senaste årens omfattande samhälls-
förändringar kring exempelvis internationella konflikter och 
klimatförändringar kommer med säkerhet att påverka Marie-
stads kommun även under kommande år. Vilka markområden 
som därmed kommer att behöva förändras, tas i anspråk eller 
lämnas är svårt att precisera i nuläget. 

Övergripande principer
För att ge kommunens utveckling en tydlig riktning presente-
rar översiktsplanen fyra principer för den fysiska planeringen. 

Nätverk

Lidköping

Skövde

Örebro

Värmland

Regionen

Närhetsprincip

Karaktärer

Stad Sjö

Skog Land

A B

D C

A. Förstärka placering i nätverk, överbrygga barriärer
För att stärka kommunens utveckling behöver kommunen ses 
i mitten av sitt geografiska omland. Historiska samband och 
administrativ indelning påverkar Mariestads relationer till 
kringliggande områden. Mariestad riskerar därför att placeras 
i utkanten av det regionala administrativa området och inte 
i centrum av sitt eget geografiska omland. Kollektivtrafiksys-
tem och utbyte inom näringslivet begränsas av dessa barriärer. 
Goda och viktiga relationer finns till Skövde och den lokala 
arbetsmarknaden, men relationer mot norr och väster behö-
ver uppmuntras. Även till angränsande kommuner och inom 
kommunen finns barriärer att överbrygga för att minska segre-
gation och ge förutsättningar för naturliga mötesplatser.

B. Bygga längs befintlig infrastruktur och service
Ny bebyggelse bör lokaliseras kring områden och längs stråk 
som redan idag är försörjda av infrastruktur och service. 
Samtidigt behöver lokalisering av offentlig verksamhet ses över 
så att den ger stöd för befintlig bebyggelsestruktur och inte 
försämrar utbudet och livsvillkoren i de mindre orterna och på 
landsbygden.

C. Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena
Olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika 
delar ska utvecklas. Här kan de sex utvecklingsområden som 
översiktsplanen pekar ut vara vägledande, så att det unika 
inom varje område förstärks och en mångfald av miljöer för 
bostäder och verksamheter utvecklas.

D. Stärk regionalt samarbete
Kringliggande kommuner har i stor utsträckning samma 
utmaningar som Mariestads kommun. Regionalt samarbete 
säkerställer att kommunens olika delar utvecklas med utgångs-
punkt från ett lokalt sammanhang och inte utifrån att de ligger 
i utkanten av en region. Den lokala utveckling som sker i 
Mariestad beror i många fall på investeringar som sker i kring-
liggande kommuner. Därför krävs ett regionalt samarbete som 
undanröjer gemensamma hinder för den lokala utvecklingen. 

Planförslaget

Bebyggelse
Bebyggelsen i Mariestad omfattar ett brett spektrum av olika 
typologier och sammanhang. Det är viktigt att ge förutsätt-
ningar för hållbar utveckling i alla delar av kommunen genom 

Övergripande principer
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specifika mål och strategier för de respektive delarna. Här är det också 
viktigt att förstå skillnader mellan exempelvis Mariestads tätort och 
de mindre orterna, samt mellan landsbygden i skärgården och i övriga 
kommunen. Landskapets historiska utveckling, infrastruktur och 
administrativa gränsdragningar spelar stor roll, liksom förutsättningar 
för finansiering och lagstiftning. Översiktsplanen föreslår bebyggel-
seutveckling i alla kommunens delar, från förtätning i tätorterna till 
bebyggelseutveckling som tar till vara de sjönära lägena och jordbruks-
landskapets kulturhistoriskavärden. 

Kommunikationer
Kommunikationer innefattar både väginfrastruktur, järnväg, sjöfart, 
gång och cykel och IT-kommunikation. En väl utbyggd och jämställd 
infrastruktur för kommunikation och transporter är avgörande för 
den lokala, regionala och nationella utvecklingen. Samtidigt behöver 
prioriteringar av investeringar ske. Utbyggnaden av infrastruktur 
bör också samordnas med bebyggelseutveckling och lokalisering av 
samhällsservice, näringsverksamhet och bostäder. En viktig vägle-
dande princip är att lokalisera ny bebyggelse längs stråk med utbyggd 
infrastruktur. 

Blå- och grönstruktur
Vattnet är en avgörande del av kommunens struktur och identitet, 
både vad gäller Vänern, Tidan och övriga vattendrag. Vattnet har i alla 
tider haft en avgörande roll för kommunens utveckling, och vattentill-
gångarna betyder mycket för den goda livsmiljön. 

Kommunen har också ett omväxlande landskap med olika karak-
tärstyper. För att utveckla grön- och blåstrukturen behöver korridorer 
som ger växt- och djurlivet sammanhängande naturområden säkerstäl-
las. Det är även betydelsefullt att öka tillgängligheten till tätortsnära 
naturmark och tysta områden. 

Strategiska projekt
Översiktsplanen identifierar ett antal strategiska projekt för att 
kommunen ska utvecklas positivt. Projekten är inte direkt kopplade 
till den fysiska planeringen men är betydelsefulla för den övergripande 
samhällsutvecklingen. De strategiska projekten utgår från kommu-
nens långsiktiga arbete med industriell förnyelse. Projekten redovisas 
avslutningsvis i översiktsplanen (del 4) under rubrikerna: Industriell 
förnyelse, Utvidgad lokal Arbetsmarknad, Demonstrationsplats samhälls-
byggnad och Gestaltningsprogram för landsbygden. 

I kombination med översiktsplanens förslag till förändrad markan-
vändning och övergripande principer, är tanken med de strategiska 
projekten att utöka det lokala handlingsutrymmet för att hantera 
förändringar. Därmed kan man säkerställa en långsiktigt hållbar 
utveckling av hela kommunen.

Område med planbest.

Be�ntligt LIS-område
Utvecklingsområde LIS-plan
Nytt LIS-område

Ny föreslagen bebyggelse

Mariestad

Lugnås

Tidavad

Ullervad

Odensåker

Torsö

Sjötorp

Lyrestad

Hassle

Kinnekullebanan

Lokalbuss
Stadsbuss
Pendelparkering (förslag)

Regionalbuss

Tätortsnära naturmark
Tillgängligt jordbrukslandskap

Bebyggelse

Kommunikationer

Blå- och grönstruktur
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DEL 0

 Inledning och 
förutsättningar



Inledning
Översiktsplanen för Mariestads kommun har två syften. 
För det första att beskriva hur kommunen avser att hantera 
riksintressen och förordnanden samt säkerställa en långsiktigt 
hållbar utveckling. För det andra att peka ut riktningar för 
kommunens utveckling. Planen är på så sätt både förvaltande 
och utvecklande. 

Vision 2030 – kommunens mål
Vision 2030 pekar ut riktningen för hur kommunen ska 
styra stadens utveckling. Visionen ska vara en inspirerande 
ledstjärna för små och stora beslut om vad kommunen ska 
lägga resurser på. Förhoppningen är att visionen även ska 
inspirera andra att vara med och skapa framtidens Mariestad, 
såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisa-
tioner. 

Visionen är indelad i fem byggstenar. Dessa utgör grunden 
för översiktsplanens resonemang om hur visionen påverkar den 
fysiska planeringen i kommunen. 

Mariestad – den stolta sjöstaden
År 2030 är vi en attraktiv bo-stad. Vi tar till fullo 
vara på vårt unika läge, med en levande skärgård 
och den rogivande kanalen som självklara 
utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet 
som nu sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och båtlivet 
lockar besökare från när och fjärran med nya, unika attraktioner. 
Över hela kommunen är det marina inslaget högst påtagligt – inte 
minst inom näringsliv och utbildning.

Mariestad ska utvecklas som ort för boende och verksamhe-
ter. Kommunens olika landskapstyper, tätorten och de mindre 
orterna, Vänern, skärgården, kanalen och mosaiklandskapet av 
jord-, skogs- och naturmark ska synliggöras och utvecklas. Alla 
delar har olika förutsättningar och behöver därför olika stra-
tegier för att deras potential ska tas tillvara. Behov av bostäder 
tillgänglighet, service och infrastruktur ska tillgodoses. 

Mariestad – en naturlig mötesplats

År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. 
Täta och snabba kommunikationer med storstä-
derna spelar stor roll, liksom spännande konfe-
rensmiljöer som speglar våra unika fördelar och 
ger plats för nya tankar och idéer. Vi är öppna för 
nya intryck och nya människor. Vi har ett expansivt näringsliv och 
en blomstrande turism.

Kommunikationer, både inom kommunen och regionalt, 
nationellt och internationellt, skapar flöden av människor 
och varor och är därför viktiga. För en plats där många typer 
av möten sker krävs många sorters rum och nätverk. Genom 
att skapa fler vägar, gångstigar, cykelbanor och gröna stråk 
som knyter ihop kommunens delar med både varandra och 
kringliggande kommuner kan kommunens olika resurser 
kombineras. För att stärka den lokala utvecklingen behöver 
de fysiska mötesplatserna kombineras med starka nätverk av 
aktörer inom kommunens närings-, kultur och föreningsliv. 
Mötesplatserna behöver utvecklas för att bryta segregation och 
skapa ett socialt inkluderande samhälle.

Mariestad – ledande inom hantverkets akademi
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universi-
tetsstad som lockar tusentals studenter från alla 
världsdelar - med unika utbildningar, banbry-
tande forskning och avknoppande kunskapsföre-
tag som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar 
entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar 
har genom sitt samarbete med universitetet blivit Sverigeledande.

När flera studie- och forskningsverksamheter samlas på 
ett ställe uppstår en klusterverkan, där de olika akademiska 
miljöerna utvecklar varandra och gemensamma funktioner 
kan samordnas. Därför behöver man i den fysiska planeringen 
samla ytor för universitetets och högskoleplattformens verk-
samheter. Högskoleplattform Dacapo Mariestad är ett viktigt 
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”Översiktsplanen ska ses som ett ramverk som ger 
det kommunala arbetet en riktning. Planen är både 
förvaltande och utvecklande”

ramverk i det arbetet, och gör att fler utbildningsanordnare 
kan förlägga utbildningar till Mariestad.

Det är också viktigt att utveckla modeller för hur kommunen 
kan utvecklas som plats för nya näringar och boendesituatio-
ner med koppling till den utbildning och forskning som finns 
i kommunen. 

Med rätt planeringsprocesser kan universitetets verksamhet 
synliggöras i översiktsplanens genomförande. Högskoleplatt-
formen Dacapo Mariestad ska vara den samordnande platsen 
för högre utbildning.

Mariestad – centrum för trädgårdens hantverk 
År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla 
bemärkelser. Vi har blivit hela Nordens ledande 
centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland 
annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och 
trädgårdarna över hela kommunen.

Genom utbildningar vid Göteborgs universitet och högsko-
leplattformen Dacapo Mariestad finns möjligheter att skapa 
kluster för institutioner och företag inriktade mot trädgårdens 
hantverk. Det skapar, precis som byggstenen om hantverkets 
akademi, behov av att samla verksamheter. För det krävs ytor 
och rum för de verksamheter som utvecklas, men också att 
man synliggör forskning och kunskap i utvecklingen/skötseln 
av kommunens gröna rum och kulturlandskapets förändring.

Mariestad – internationellt modellområde
År 2030 har vi synliggjort biosfärsområdets 
möjligheter som internationellt modellområde för 
hållbar utveckling. Vi har skapat förutsättningar 
för en hög livskvalitet på naturens villkor, där 
en trygg boendemiljö, ekoturism och entreprenörskap är viktiga 
inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på 
landsbygden och i de mindre samhällena, som i stadskärnan. 

Mariestads kommun är en del av biosfärområdet Vänerskär-
gården med Kinnekulle. I översiktsplanen prioriteras utveck-
lade och genomförda modeller för social hållbarhet, begränsad 
klimatpåverkan och långsiktig ekonomi. Genom att förtäta 
redan bebyggda områden och bygga nytt längs med befintlig 

infrastruktur sparas naturområden och jord- och skogsbruks-
områden. Fler kan bo nära handel, service och kultur, vilket 
underlättar en hållbar livsstil. Ett utvecklat cykel- och gång-
vägnät förstärker relationerna mellan kommunens olika delar. 
Genom att knyta samman kommunen på nya sätt skapas 
social dynamik som över tid kan utmana en ojämn geografisk 
utveckling.

Arbetsprocess för planens 
framtagande
Arbetet med översiktsplanen har pågått från augusti 2016 till 
februari 2018 och har föregåtts av ett omfattande arbete av 
tematiska utredningar. Dessa dokument ska ses som en del av 
arbetet med ny översiktsplan: 

 ȫ Kommunens bostadsförsörjningsprogram
 ȫ Landsbygdsstrategi
 ȫ Klimatanpassningsplan
 ȫ Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
 ȫ VA-plan
 ȫ Vindbruksplan
 ȫ Plan för LIS-områden (Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen).  

Arbetet har organiserats av sektor samhällsbyggnad och invol-
verat de flesta av kommunens verksamheter. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott har varit politisk styrgrupp för arbetet. 
Exakt vilka av planens förändringar som kommer att genom-
föras kan inte med säkerhet sägas i denna översiktsplan. Planen 
ska snarare ses som ett ramverk som riktar in det kommunala 
arbetet och ger kommunen handlingsutrymme. De senaste 
årens omfattande samhällsförändringar med exempelvis inter-
nationella konflikter och klimatförändringar kommer säkert 
att påverka Mariestads kommun ännu mer under kommande 
år. Vilken mark som därmed kommer att behöva förändras, tas 
i anspråk eller lämnas är i nuläget svårt att precisera. 
Översiktsplanen föreslår ett antal strategiska projekt med 
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foto Stefan Svensson

målbilden att styra kommunens mot en hållbar utveckling. I 
skrivande stund finns ett tydligt fokus på att prioritera utveck-
lingen av boendemiljöer och stärka kommunikationerna till 
och från kommunen via väg och järnväg. Vad det leder till 
framöver beror på lokalt agerande och hur genomförandepro-
cesser av översiktsplanen hanteras, men också på händelser i 
omvärlden som översiktsplanen inte kan planera för. 

Det är dock tydligt att det krävs konkreta åtgärder för att 
minska klimatpåverkan, underlätta för hållbara livsstilar och 
ge förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle vilket 
kräver konkreta åtgärder på kort och lång sikt. Därför präglas 
den framtida planeringen av en svår balansgång: Å ena sidan 
behöver den fysiska miljön förändras för att till exempel svara 
mot behov av klimatomställning och ge förutsättningar för 

ett mindre segregerat samhälle. Å andra sidan behöver den 
kommunala planeringen vara öppen för att ändra riktning när 
förutsättningarna ändras.

Upphävda planer
I och med antagandet av denna översiktsplan upphör doku-
menten nedan att gälla. Dessa kommer dock fortsatt att fung-
era som planeringsunderlag.

 ȫ Översiktsplan 2015 (2003)
 ȫ FÖP Mariestads hamn- och strandområde (2007)
 ȫ FÖP Mariestad Norra (2010)
 ȫ LIS-plan (2011)
 ȫ Vindbruksplan (2011)
 ȫ FÖP Mariestad (2013)
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Översiktsplanens fem delar
Översiktsplanen har strukturerats med inspiration från den 
modell som Boverket har tagit fram. För att göra planen lättan-
vänd och enkel att hantera i det fortsatta planeringsarbetet är 
planen indelad i fem delar samt två bilagor:

0. INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR: Redovisar vilka 
förutsättningar som finns för kommunens övergripande 
planeringsarbete så som lagstiftning kring fysisk plane-
ring, historisk utveckling, dagens geografiska förut-
sättningar, regionala sammanhang och kommunens 
organisation och verksamhet samt förutsättningar för 
det privata näringslivet inom kommunen. Inledningen 
redovisar även kommunens bostadsförsörjningsplan 
och landsbygdsstrategi som förutsättningar för det 
kommunövergripande planeringsarbetet.  

1. ÖVERGRIPANDE PRINCIPER:  Redovisar kommunens vision 
och mål, vad hållbar utveckling innebär i Mariestad och 
hur de regionala sambanden kring Mariestads kommun 
ser ut. Syftet med del 1 är att peka ut en gemensam rikt-
ning för kommunens utveckling. Här finns också ett mer 
övergripande perspektiv där Mariestad sätts i ett regio-
nalt, nationellt och globalt sammanhang. 

2. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN: Visar hur kommu-
nen vill använda mark och vatten för att se till att 
riksintressen hanteras varsamt och att kommunen kan 
säkerställa en långsiktigt hållbar social, ekologisk och 
ekonomisk utveckling. 

3. HÄNSYN: Beskriver hur planen förhåller sig till allmänna 
inttressen.

4. GENOMFÖRANDEPLAN OCH STRATEGISKA PROJEKT: Visar 
riktningar för översiktsplanens genomförande. Initiativ 
som kommunen avser att driva tillsammans med aktörer 
på regional och nationell nivå och/eller gemensamt med 
privat och ideell sektor. 

A. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING: Redovisar på en över-
siktlig nivå konsekvenser av att genomföra planen och att 
inte genomföra den. Beskrivningen tar utgångspunkt i 
nationella miljömål och miljökvalitetsnormer. 

B. SAMRÅDSREDOGÖRELSE: Återger under samrådet 
inkomna yttranden samt kommunens bemötande.

Den tidigare översiktsplanen är från 2003 och har varit 
betydelsefull för kommunens planering och strategiska 
utvecklingsarbete. Flera av målen i 2003 års plan kan ses som 
uppfyllda, men på olika sätt och ofta inte som den tidigare 
planen förutsåg. Den tidigare översiktsplanen visar hur viktigt 
det är att klargöra förutsättningar och riktningar och samtidigt 
lämna utrymme för flexibilitet och öppenhet när det gäller att 
hantera förändringar som uppstår över tid. 

Lagstiftning för den 
kommunala planeringen

Plan- och bygglagen (PBL) 
Den kommunala planeringen regleras av plan-och bygglagen 
(PBL). För att säkerställa allmänhetens möjligheter att påverka 
sin närmiljö och samtidigt utveckla beslutsunderlagen ska 
planeringen ske med stor transparens gentemot allmänhet och 
inblandade parter (PBL 3 kap 5§). Översiktsplanen ska bland 
annat redovisa: 

 ȫ Allmänna intressen (riksintressen ska anges särskilt)
 ȫ Grunddragen i mark- och vattenanvändningen
 ȫ Kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
utvecklas

 ȫ Hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och 
följa miljökvalitetsnormer

 ȫ Landsbygdsutveckling i strandnära områden
 ȫ Miljöbedömning/hållbarhetsanalys

Under arbetets gång ska kommunen samråda med länssty-
relsen, berörda regionplaneorgan och kommuner, samt med 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har väsent-
ligt intresse för förslaget. Efter varje skede bearbetas planen 
med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Med andra 
ord tillkommer material ända till antagande- och genomföran-
deskedena. Översiktsplanen vinner genom antagandebeslutet 
laga kraft men har inte juridisk status. 
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Miljöbalken (MB)
Miljöbalken innehåller både övergripande bestämmelser 
och mer detaljerade skyddsbestämmelser för områden och 
verksamheter, vilka berör all planering. Innehållskraven för 
den obligatoriska miljöbedömningen/miljökonsekvensbeskriv-
ningen, framgår av 6 kap. 

Strandskyddslagstiftningen och LIS-områden 
Den nya strandskyddslagstiftningen, som finns i 7 kap 
miljöbalken, är av särskilt intresse. Lagändringen ger större 
möjligheter till dispens för landsbygdsutvecklande åtgärder i så 
kallade LIS-område. Utpekade områden i Mariestads kommun 
redovisas i del 2. Framför allt landsbygdskommuner ska kunna 
dra aktiv nytta av de konkurrensfördelar som ett läge nära 
vatten innebär. Strandnära lägen ska stimulera den lokala 
och regionala utvecklingen, vilket är befogat utanför de stora 
tätortsområdena. 

Vänerns strandområden tillhör en mellanklass av tre, där 
lagen anger att kommunerna ska vara restriktiva med att peka 
ut områden för landsbygdsutveckling. Villkoren för att peka ut 
ett område är bland annat: 

1. Att det direkt eller indirekt bidrar till positiva sysselsätt-
ningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden. 

2. Att det varken begränsar ett rikt växt- och djurliv eller 
allmänhetens tillgång till stränder. 

3. Att området inte är betydelsefullt när det gäller att till-
godose strandskyddets syften. Det enskilda LIS-området 
ska beskrivas i ett större sammanhang och en bedömning 
ska göras av åtgärder som kan bidra till ökad ekonomisk 
aktivitet på orten. Planeringen ska också beskriva den 
samlade tillgången på stränder.

Övriga lagar, förordningar och internationella 
måldokument

Många andra lagar och förordningar har direkt eller indirekt 
betydelse för samhällsplaneringen. Några exempel är kultur-
miljölagen, väglagen, lagen om kommunal energiplanering, 
lagen om allmänna vattentjänster, skollagen, skyldigheten att 
erbjuda plats och utbildning, lagen om ekodesign, förord-
ningen om miljökonsekvensbeskrivningar samt barnkonven-
tionen. 

Dessutom har ansatserna blivit fler när det gäller att skapa 
internationella måldokument och strategier för global hållbar 
utveckling. Bland annat har FN beslutat om 17 globala hållbar-
hetsmål och ett nytt avtal om klimatpåverkan. Det finns med 
andra ord många lagar, förordningar och rekommendationer 
att ta ställning till i det lokala planeringsarbetet. 

För en hållbar utveckling krävs att planeringen på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå samverkar. En 
avgörande svårighet är att synliggöra samspelet mellan globala 
utmaningar och lokalt agerande. Agenda 2030 slår fast att det 
krävs en gemensam rumslig strategi med tydlig politisk vilja 
för att nå de globala miljömålen. Bostäder, arbetstillfällen och 
infrastruktur ska kunna utvecklas på ett relevant sätt och det 
ska finnas förutsättningar för en funktionsblandad stadsbebyg-
gelse. Man ska utgå från det befintliga landskapets karaktär och 
förutsättningar, utveckla det offentliga rummet och där säker-
ställa mångfald och tillgänglighet för alla oavsett kön, ålder och 
etnicitet. I detta arbete är översiktsplanen ett centralt verktyg. 
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Mariestad då och nu

Historisk utveckling
Området där Mariestads kommun ligger har en lång historia – 
i kommunen finns nästan 1 000 fasta fornlämningar och forn-
fynd. Jord- och skogsbruk dominerar området sedan länge. 
Under olika epoker har också Vänern, Tidan och Göta kanal 
varit viktiga för placeringen och utvecklingen av kommunen 
och dess olika tätorter.

Det omväxlande landskapet är till stora delar format av den 
underliggande berggrunden och långsamma geologiska proces-
ser. Berggrunden bildades för cirka två miljarder år sedan, i 
botten av en större bergskedja. Den senaste istiden skapade 
jordlagret, som består av morän av varierande sammansättning 
och blockighet. På flera ställen finns ändmoräner som marke-
rar tillfälliga stopp i inlandsisens reträtt för drygt 10 000 år 
sedan. Under avsmältningsperioderna bildade vattnet kanaler 
genom sprickor i isen, vilket skapade rullstensåsar. En av de 
mest markanta går mellan Björsäter via Mariestadsfjärden 
till Torsö, en annan från Låstad förbi Ullervad till Hassle och 
sedan vidare norrut. 

När istiden var slut stod det som idag är Mariestads kommun 
under vatten, eftersom isen genom sin tyngd tryckt ned 
landet. Då avsattes stora mängder löst material som sediment 
på botten. När vattnet sjönk flyttade sig strandlinjen undan 
för undan. Därför har det mesta av kommunen påverkats av 
vågsvall. Detta har medfört att finmaterial flyttats från högre 
partier till sänkor och där bildat stora lerslätter, exempelvis 
Tidans dalgång. Dessa marker är idag mycket lämpliga för 
jordbruk.  

Agrar utveckling 
Under tidig medeltid gjordes sockenindelningen och omkring 
år 1300 delades Västergötland in i bon och härader. Mariestad 
ingick i Vadsbo härad, som totalt bestod av 47 socknar varav 
17 i dag ingår i Mariestads kommun. I slättbygderna uppstod 
bosättningar i små byar med några få gårdar. Jorden brukades 
gemensamt av byns bönder och så kallat tegskifte rådde. Varje 
gård i byn tilldelades varsin del av byns alla åkrar. På så vis fick 

alla gårdar lika stor del av varje mark, jordslag och jordmån.  
Jorden var efter vissa regler uppdelad i ett stort antal smala 
ängs- och åkerlotter (tegar). 

1700-talets och 1800-talets reformer och tegskiften föränd-
rade jordbruket och gjorde det mer rationellt och effektivt 
utifrån produktion och ekonomi. Samtidigt splittrades många 
byar. Det finns dock i kommunen fortfarande tydliga spår av 
olika bystrukturer, som i till exempel Björsäter, Hassle, Karleby 
och Odensåker. De flesta i kommunen levde på jordbruk fram 
till mitten av 1900-talet.

 Residensstaden Mariestad
Mariestad fick stadsprivilegier 1583 av hertig Karl, som senare 
blev kung Karl IX av Sverige. Karl IX såg möjligheterna till 
goda vattenvägskommunikationer och traktens den bördiga 
jordbruksmarken som goda förutsättningar för en stad vid 
Tidans mynning i Vänern. Mariestad var också strategiskt 
placerat i Vadsbo härad och anlades som ett handels- och 
kyrkopolitiskt centrum. 

Kort efter att staden anlades började domkyrkan byggas. Den 
stod klar 1615. Läget vid Vänern gjorde att Mariestad tidigt 
utmärkte sig som en viktig hamnstad. Hamnen och domkyr-
kan blev viktiga platser för kommunens utveckling.

1660 blev Mariestad Skaraborgs residensstad och lands-
hövdingen använde ön Marieholm som residens. Residen-
stadsskapet innebar att stora delar av Skaraborgs förvaltning 

Hamnen och centralföreningen. Kö med sädestransporter till centralför-
eningen. Huset med det spetsiga taket är elverkets transformatorsta-
tion. 1950-talet
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samordnades i Mariestad. 1997 avskaffades residensfunktionen 
i samband med att Skaraborgs län uppgick i Västra Götalands 
län. 

År 1693 drabbades Mariestad av en stor stadsbrand, där allt 
söder om domkyrkan ödelades. Efter branden upprättades en 
ny stadsplan med vinkelräta kvarter och fasader ut mot gatan. 
På 1760-talet bodde drygt 900 personer i Mariestad. 

Industrialiseringen
Under 1800-talet präglades Mariestads kommun vid sidan av 
jordbruksverksamhet av tillverkningsindustri med bruksut-
veckling vid Tidans mynning. Nya transportmöjligheter på 
Vänern och Göta kanal, modernisering av jordbruket samt 
utbyggnad av järnvägen var viktiga tekniska förändringar för 
kommunens utveckling. Samtidigt gav funktionen som resi-
densstad kommunen en tydlig identitet som tjänstemannastad. 

När Trollhätte kanal och Göta kanal öppnades i början av 
1800-talet bidrog det goda läget längs den nya transportvägen 
till en stark utveckling av kommunen. Industrialiseringen 
innebar även utbyggnad av järnvägar. Kommunens första 
stationshus byggdes strax öster om Mariestads tätort 1874 som 

slutpunkt för den så kallade Moholmsbanan, som förband 
Mariestads tätort med Moholm på Västra stambanan. Efter 
att många småjärnvägar hade förstatligats under 1940-talet 
avvecklades Moholmsbanan på grund av bristande lönsamhet. 
Mariestads nuvarande stationshus är således stadens andra och 
byggdes 1909 när Kinnekullebanan till Göteborg invigdes. 

Vid mitten av 1800-talet karaktäriserades tätortens bebyg-
gelse av en tät bystruktur, men till skillnad från byarna hade 
Mariestad handel, hantverk och andra stadsnäringar. Bebyg-
gelsen uppfördes främst i trä och utgjordes av gårdar med 
boningshus, lador och stall i avlånga tomter inom kvarteren. 
De mer centralt belägna gårdarna utgjordes även av handels- 
och hantverksgårdar med magasin och verksamhetslokaler 
utöver stall och lador. 1895 drabbades Mariestad av ytterligare 
en stadsbrand, som på grund av stadens träbebyggelse blev 
mycket omfattande. 

Slutet av 1800-talet var en expansiv period i hela landet, med 
stora förändringar i alla delar av samhället. Hantverk började 
ersättas av industri, vilket ledde till att fler flyttade till städerna. 
Befolkningen växte kraftigt, och med det började ekonomiska 
skillnader och sociala orättvisor att uppmärksammas. Institu-

Katrinefors pappersbruk från sydväst.
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tioner och administrativa funktioner byggdes ut.
Viktiga framgångsfaktorer för kommunens utveckling var att 

många av de mindre orterna anslöts till järnvägsnätet. Stations-
samhällen som till exempel Lugnås, Hassle och Lyrestad växte. 
För Mariestads utveckling var framväxten av pappersbruket 
Katrinefors betydelsefull. Katrinefors växte snabbt och blev 
stadens största industri med omkring 500 medarbetare.

Utvecklingen under 1900-talet
Runt sekelskiftet 1900 ökade befolkningen i kommunen. Från 
1850 till 1900 dubblerades stadens invånare från 2 000 till 4 
000 invånare. 1939, 350 år efter att staden bildats, låg invåna-
rantalet på runt 6 300. 

Även efter andra världskriget genomgick kommunen en 
expansiv utveckling där Mariestad växte. Bilen som transport-
medel gav möjlighet att ta större landområden i anspråk för 
en glesare bebyggelsestruktur och stora delar av det som idag 
utgör Mariestads tätort och de mindre orternas bebyggelse 
utvecklades under denna period. Under 1950- och 1960-talet 
byggdes dessutom många av dagens byggnader för badhus, 
stadshus, brandstation, ungdomsgård, skolor och förskolor, 
avloppsreningsverk och vattenverk. Procentuellt sett ökade 
Mariestads kommun mest av landets kommuner och 1968 
hade befolkningen vuxit till 15 000 invånare. Etableringen och 
utvecklingen av Electrolux var en av de bidragande anledning-
arna.

Översiktsbild från 1860 över Gamla stan i Mariestad. Foto: C.J.O. Hed-
wall. Västergötlands museums bildarkiv.

Från Trädgårdsskolans tak mot sydost Elverket och bryggeriet t.v. Tidan 
och järnvägsbron. Katrinefors i bakgrunden. 1922
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Utvecklingsområden
På grund av historisk utveckling och geografiska förutsätt-
ningar har kommunens olika delar olika förutsättningar, 
potential och lokala resurser och behöver därför olika strategier 
för framtida utveckling. För att synliggöra detta har geogra-
fiska samband, infrastruktur och bebyggelse kartlagts och 
definierats som sex utvecklingsområden. Områdena är Vänern, 
Skärgården, Norra mosaiklandskapet, Södra Mosaiklandskapet, 
Lugnås och Mariestads tätort. Uppdelningen baseras på hur 
landskapet ger områdena olika karaktär och därmed förutsätt-
ningar att bidra till den kommunala utvecklingen.

LUGNÅS kännetecknas av Lugnåsbergets skogslandskap, 
Björsäters jordbrukslandskap och Björsätersvikens vattenom-
råde. Den kuperade terrängen runt berget formar ett avgränsat 
sammanhang runt Lugnås tätort. Bebyggelsen finns i huvudsak 
samlad i Lugnås och Björsäter men är också utspridd i skogs-
landskapet och i jordbrukslandskapets kantzon mot skogen i 
väster.

DET SÖDRA MOSAIKLANDSKAPET kännetecknas till stora delar 
av ett blandat landskap. Det domineras av jordbrukslandskapet 
i Tidans dalgång men har också mindre inslag av skogsområ-
den. Bebyggelsestrukturen återfinns i huvudsak i kantzonerna 
mellan slättlandskap och mer kuperad terräng, samt mellan 
jordbrukslandskap och skogsområden. Det södra mosaikland-
skapet präglas också av väg 26 och den tillgänglighet till både 
Mariestad och Skövde som vägen medför. Området är också en 
del av landskapet längs Billingens norra kant.

DET NORRA MOSAIKLANDSKAPET är också en blandning av 
skogs- och jordbruksmark, men här är skogen mer domi-
nerande. Landskapet formas av Friaån och Hasslebäckens 
dalgångar. Bebyggelse finns i jordbrukslandskapets kantzoner 
och i ett antal mindre byar. Göta kanal är viktig för landskapets 
nutida och historiska utveckling.

SKÄRGÅRDEN består framför allt av de större öarna i 
Torsöskärgården samt av de skogsområden som ligger kring 
anslutningsvägarna. Landskapet kännetecknas av jordbruks-
landskap med mer öppna marker centralt på Torsö. I mer 
kuperade lägen och på de mindre öarna finns skogsmark. 
Bebyggelsen är mest koncentrerad till strandnära lägen och till 
historiska basstrukturer och infrastruktur.  

VÄNERN utgör nästan hälften av kommunens yta. Här krävs 
specifika strategier för att trygga vattenkvalitet och de växter 
och djur som lever här. Mariestads kommun präglas av läget 
vid Vänern, och sjön har historiskt spelat en central roll i 
kommunens bebyggelseutveckling. Läget vid vattnet är även 
idag en av de viktigaste kvaliteterna och resurserna för kommu-
nens långsiktigt hållbara utveckling.

MARIESTADS TÄTORT är ett viktigt utvecklingsområde för 
kommunen. I Mariestad bor de flesta av kommunens invå-
nare. Här finns också de flesta arbetstillfällena och det största 
handels- och serviceutbudet.

Genom att synliggöra samband och olikheter mellan dessa 
områden kan översiktsplanen ge förutsättningar för alla delar 
av kommunen att bidra till den samlade utvecklingen.

ILLUSTRATION 0.1: Befolkningsutveckling 2006–2015
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ILLUSTRATION 0.2: Demografisk profil för de olika utvecklingsområdena

”Genom att visa de samband och olikheter som finns, 
vill översiktsplanen ge förutsättningar för kommunens 
alla delar att bidra till en samlad utveckling”
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ILLUSTRATION 0.3: Kartläggning av regionala samband

Regionala sammanhang
Lokal planering måste också hantera regionala frågor. Här 
finns en stor utmaning för Mariestads kommun genom place-
ringen i Västra Götalands utkant. Landskapets karaktär, topo-
grafi samt administrativa och historiska gränser mot Värmland 
och Örebro bidrar till att även mentalt förstärka placeringen 
i länets och regionens utkant. För att stärka de lokala utveck-
lingsmöjligheterna behöver Mariestads kommun placeras i 
centrum av sitt eget omland. För arbetet med översiktsplanen 
är förståelsen för regionala samband därför viktiga. Föränd-
ringar även utanför kommungränsen är viktiga för kommu-
nens utveckling.

Arbetsmarknadsregion 
I Mariestads kommun finns cirka 9 500 arbetstillfällen. Av 
dem som bor i kommunen pendlar ungefär 3 500 till en annan 
kommun för att arbeta, och ungefär 2 100 av dem som arbetar 
i Mariestads kommun bor på annan ort. Pendlingen inom 
regionen och till de närliggande kommunerna dominerar, men 
cirka 10 procent av dem som pendlar till och från kommunen 
reser längre än inom länet. 
Arbetspendlingen skiljer sig mycket åt mellan olika yrken och 
utbildningsnivåer. De med högre utbildning reser ofta längre. 
För att stärka en positiv utveckling av Mariestads och Skara-
borgs arbetsmarknadsregion behöver kommunerna samverka 
som en gemensam region, där fler kan hitta arbetsplatser och 
där både befintliga och nya företag kan hitta rätt arbetskraft. 
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ILLUSTRATION 0.4: Regional infrastruktur

Skövde tätort utgör en viktig nod i den lokala arbetsmarkna-
den, med många arbetsplatser och utbyggd kollektivtrafik. 
För att utvidga Mariestads lokala arbetsmarknad är det dock 
viktigt att även underlätta pendling till Lidköping, vidare mot 
Trestad, mot Värmland och Örebroregionen samt förbi Skövde 
mot Jönköping, Borås och Göteborg.

Infrastruktur
Viktiga vägar i Mariestads kommun är E20, väg 26, 201 och 
202. Kinnekullebanan är av central betydelse för kommu-
nikationer till kringliggande kommuner och det regionala 
sammanhanget. Närmaste stationer på Västra stambanan är 
Skövde och Töreboda. 

Trafikverket upprättar de nationella planerna för transport-
systemet och Västra Götalandsregionen tar beslut om regional 
plan för den regionala transportinfrastrukturen. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är en mycket viktig fråga för Mariestads 
kommun. Skaraborgsregionen är beroende av Skövde som en 
nod för den lokala arbetsmarknadsregionen, vilket syns tydligt 
i kollektivtrafiksförsörjningen. Styrdokument för kollektiv-
trafikens utveckling är de regionala trafikförsörjningsprogram 
som Västra Götalandsregionen tar fram. Gällande trafikför-
sörjningsprogram berör åren 2017-2020 med långsiktig utblick 
till 2035. Programmet ska främja den regionala utvecklingen, 
skapa samsyn mellan kommunerna och minska transportsyste-
mets miljöbelastning i framtiden. 

Mariestads kommun är en nod för pendlingen i norra Skara-
borg, men för pendlingen till kringliggande län finns utveck-
lingspotential. Till exempel behöver möjligheterna att resa med 
Västtrafiks periodkort till Örebro och Värmland ytterligare 
förbättras.
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Skaraborg är en nätverksstad 
med 260 000 invånare!

OM STRUKTURBILDEN GENOMFÖRS:
Samverkar Skaraborg i ett robust och 
anpassningsbart nätverk!

Hamnar Skaraborg mitt i! Får alla Skaraborgs resurser 
bidra till utveckling!

ILLUSTRATION 0.5: Effekter av Strukturbild Skaraborg

Det är viktigt att förstå hur kollektivtrafiken stärker utpe-
kade noder inom kollektivtrafiknätet och att låg efterfrågan 
på kollektivtrafik har ett nära samband med vilka sträckningar 
som redan har kollektivtrafik. För landsbygden behöver 
kollektivtrafiksförsörjningen i första hand utformas för att 
serva befintliga bebyggelsestrukturer. Korta bytestider, kortare 
restider samt ökad turtäthet är viktigt för Mariestads kommun.

Strukturbild Skaraborg
2016 arbetade Skaraborgs kommunalförbund fram en gemen-
sam strukturbild för den delregionala planeringen. Strukturbil-
den framhåller betydelsen av Skaraborg som en nätverksstad. 
Strukturbild Skaraborg redovisar sju strategier för en delregio-
nal utveckling; 

1. MÖTESPLATSER – en framtida arbetsmarknad och kompe-
tensförsörjning av Skaraborg

2. TILLGÄNGLIGHET – transportinfrastruktur och flexiblare 
kollektivtrafik för en Lokal arbetsmarknadsregion, 

3. BOENDE – utveckla en gemensam plan
4. LINK-OMRÅDEN – lokal utveckling i natur- och kulturnära 

lägen
5. INTEGRATION – ett samhälle där alla får och kan bidra
6. FÖRVALTNINGSSAMARBETE – tekniska system och kommu-

nal verksamhet
7. SAMHÄLLSBYGGNADSKOLLEGIUM - en resursförsörjd 

genomförandeorganisation.
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ILLUSTRATION 0.6: Arbetspendling till/från Mariestads kommun

Syftet med strategierna är att kombinera lokala resurser i 
Skaraborg, överbrygga inre barriärer och stärka Skaraborgs 
länkar till kringliggande delregioner. Många invånare i 
Mariestads kommun lever idag ett delregionalt vardagsliv med 
resor mellan kommunerna för arbete, utbildning och fritid. 
Därför är det delregionala och regionala perspektivet på den 
fysiska planeringen betydelsefullt. Strukturbildens strategier 
är ett betydelsefullt inspel till den kommunala planeringen, 
både för att stärka kommunens position i sitt omland och för 
att utvidga det lokala perspektivet som annars ofta betraktar 
centralorten som centrum för den kommunala utvecklingen 
och övriga kommunen som periferi.

Mellankommunala, regionala 
samband och intressen
(PLAN- OCH BYGGLAGEN 2 KAP 2§) Planeringen av kommu-
nen ska ta hänsyn till förhållanden i angränsande kommuner. 
Frågeställningar som berör den egna kommunen återfinns ofta 
i närliggande kommuner och samarbeten kring vissa frågor är 
därför viktiga. Samarbeten sker på flera olika nivåer och är både 
av formell och informell karaktär. De mellankommunala och 
regionala intressena behöver ses mer övergripande, där även 
samarbeten med större geografisk spridning än de närmaste 
kommunerna berörs. Nedan beskrivs de mellankommunala och 
regionala samarbeten som berör Mariestads kommun.
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Västra Götalandsregionen (VGR)
Visionen Det goda livet togs fram 2005 av VGR och de fyra 
kommunalförbunden. För att genomföra den har ett regionalt 
tillväxt- och utvecklingsprogram, Västra Götaland 2020, tagits 
fram. Programmet ska bidra till att utveckla en region som 
är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som 
kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår 
omvärld.

Regional transportpolitik och regionala transportmål
Den aktuella planen för regional transportpolitik gäller för 
perioden 2018-2029. Planens mål syftar ytterst till att främja 
tillväxten. Särskilda samarbeten där Mariestads kommun 
medverkar är arbetet med Inlandsvägen Syd som är ett samar-
bete mellan kommunerna längs väg 26 (Halmstad–Mora) 
och arbetet med Kinnekullebanegruppen som arbetar för att 
utveckla Kinnekullebanan.

Luft i Väst, Luftvårdsförbundet i Västra Sverige
Luft i Väst arbetar för bättre luftkvalitet och värnar luftvårds-
frågor i västra Sverige. Verksamheten omfattar luftförorenings-
mätningar, emissionskartläggning och spridningsberäkningar. 
Luft i Väst samordnar och skapar samarbeten mellan kommu-
ner och företag.

Regionalt samarbete runt Vänern
Mariestads kommun ingår i det regionala Vänersamarbetet 
med syftet att stärka utvecklingen av Vänern. I samarbetet 
deltar kommunerna runt Vänern. Arbetet sker utifrån en 
handlingsplan med fem utvecklingsområden: 1) Attraktiva 
miljöer för boende, besökare och företag, 2) Sjöfart och trans-
portlogistik, 3) Maritima besöks- och upplevelsenäringar, 4) 
Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen 
samt 5) Utbildning, forskning och kompetensutveckling.

Vänerns vattenvårdsförbund
Mariestads kommun ingår i Vänerns vattenvårdsförbund. 
Förbundet ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktigt 
ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i Vänern. 
Vattenvårdsförbundet fungerar bland annat som ett forum för 
miljöfrågor, genomför undersökningar, föreslår åtgärder och 
initierar projekt som ökar kunskapen om Vänern. 

Tidans vattenförbund
Mariestads kommun ingår i Tidans vattenförbund, som är en 
sammanslutning av intressenter och användare inom Tidans 
vattenupptagningsområde. Förbundets uppgifter är:

1. Att genom vattenvårdande åtgärder främja ett från 
allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnytt-
jande av vattnet.

2. Att med ett fast provtagningsprogram genomföra 
kemiska och biologiska undersökningar i ett stort antal 
provpunkter.

3. Att fortlöpande följa vattnets kvalitet och de förändringar 
som sker, för att på så vis ge en bra bild av de förhållanden 
som råder i vattensystemet.

MTG-samarbetet
En strukturerad samverkan mellan Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner inleddes under 2003. Idag finns 
följande gemensamma nämnder; Miljö- och byggnadsnämn-
den (2007), lönenämnden (2007), tekniska nämnden (2008) 
och IT-nämnden (2008). Dessutom har kommunerna etable-
rat en gemensam organisation för säkerhetssamordning. 

Leader Nordvästra Skaraborg
Mariestads kommun ingår i Leader Nordvästra Skaraborg 
som verkar för lokalt ledd utveckling i kommunerna Essunga, 
Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Marie-
stad, Skara, Töreboda och Vara. Sedan 2014 arbetar Leader 
Nordvästra Skaraborg utifrån en ny strategi, som baseras på tre 
övergripande mål:

1. Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål 
av hög kvalitet.

2. Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och 
konsumtion som sker utifrån lokalt och globalt ansvars-
tagande.

3. Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög.

Samarbete om turism längs Göta kanal
Mariestads kommun ingår i det kommunövergripande samar-
betet mellan Mariestad, Gullspång, Töreboda och Karlsborg. 
Syftet är att stärka det turistiska samarbetet längs med Göta 
kanal. 
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foto Göran Billeson / Göta kanalbolaget

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Sedan 2010 är Mariestads kommun tillsammans med Götene 
och Lidköpings kommuner ett utpekat biosfärområde. Biosfär-
områden är en del av FN-organet Unescos Man and Biosphere 
Programme (MAB), som arbetar globalt för att förbättra rela-
tionen mellan människan och dess omgivning. Idag finns det 
651 biosfärområden i 120 länder (2015). Sverige har (2015) fem 
biosfärområden: Kristianstads Vattenrike, Blekinge Arkipelag, 
Nedre Dalälven, Östra Vätterbranterna samt Vänerskärgården 
med Kinnekulle. 

Biosfär är ett internationellt erkännande som ska fungera 
som hävstång för den lokala utvecklingen. Målet är att göra det 
utpekade området livskraftigt och skapa goda förutsättningar 
för långsiktig överlevnad. Ett biosfärområde ska vara ett inter-

nationellt modellområde för en mer hållbar samhällsutveck-
ling. Biosfärområdets utvecklingsstrategi består av att området 
utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt 
och att det bidrar till att bevara biologisk mångfald. Biosfär-
området ska också kunna rymma forskningsinsatser, utbild-
ning och demonstrationsprojekt samt utveckla internationella 
samarbeten. 

Skaraborgs kommunalförbund
Mariestads kommun är en av 15 kommuner i Skaraborgs 
kommunalförbund. Förbundet fungerar som plattform för det 
delregionala utvecklingsarbetet och har i uppdrag att särskilt 
verka för kommunernas tillväxt och utveckling samt ge verk-
samhetsstöd och bevaka delregionala intressen. 
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Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS)
Mariestads, Skövde, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborgs och 
Gullspångs kommuner bildar tillsammans Räddningstjänsten 
i Östra Skaraborg. Verksamheten bedrivs som ett kommu-
nalförbund. Målsättningen är att genom effektiv användning 
av resurserna för räddningstjänst kunna erbjuda regionens 
invånare hög säkerhet och bra service till låg kostnad. 

Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS) har upprättat 
ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Där analyseras 
de risker som finns med olika verksamheter och objekt inom 
kommunen. I analysen listas anläggningar där stora skador 
kan uppstå på människor och miljö om det exempelvis sker en 
olycka, och där särskilda krav kan ställas på innehavarens egen 
beredskap för att förhindra olyckor.

Avfallshantering Östra Skaraborg
Sedan 2016 ingår kommunens avfallsavdelning i kommunal-
förbundet Avfall Skaraborg (AÖS). (AÖS) ansvarar därmed 
för kommunens insamling och behandling av hushållsavfall, 
samt för information, regelskrivning och planering av hur 
hushållsavfallet ska omhändertas. I AÖS ingår Hjo, Skövde, 
Tibro, Karlsborg, Töreboda, Falköping, Skara, Gullspång och 
Mariestad. 

Vindbruk
Mariestads kommun har 2010 tillsammans med Töreboda och 
Gullspångskommuner tagit fram en gemensam Vindbruksplan 
(vindbruksplanen är inarbetad i Översiktsplanen). Utpekade 
områden är delvis genomförda. Inom Mariestads kommun 
finns två utpekade områden som fortfarande inte är bebyggda 
(se del 2). Det ena ligger på gränsen till Götene kommun och 
det andra på gränsen till Töreboda kommun. Båda områdena 
bör byggas ut i samråd med berörda kommuner.  
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Sjötorp
30 Fh, 13 Fs

Torsö
30 LM, 22 Fs

Tidavad
100 LM, 60 Fh
70 Fs

Lugnås
140 LM, 60 Fh

70 Fs

Övergång Skövde
4-5 LMH
4-5 Fs

Övergång Götene
2-3 LMH

2-3 Fs

Övergång Töreboda
1-2 LMH
1-2 Fs

Ullervad
160 LM, 100 Fh

Tolsgården 45 Fs

Lyrestad
90 LM, 30 Fh, 50 Fs

Hassle
60 LM, 30 Fh, 40 Fs

Grundskola (L/M/H), Fritidshem (Fh)

Förskola (Fs)

Gymnasium/vuxenutb (Gy/Vu)

Privat regi

Ny verksamhet

Mariestad öster
Vänergymnasiet 130 Gy
Högelid 260 F-6, 300 7-9, 190 Fr
Grangärdet 150 F-6, 100 Fr, 36 Fs
Österåsen 100 Fs
Flugsvampen 70 Fs
Ljungdalen 100-140 Fs
Hasselbacken 65 Fs
Sjölyckan 6avd
Lillängen 170 F-6, 169 Fh
Ekhamra 180 7-9

Mariestad väster
Vadsbogymnasiet 830 Gy, 270 Vu

Tunaholm 320 H
Prisma 350 LM, 140 Fh
Unika 350 LM, 210 Fh

Sikelvingen 65 Fs
Kompassen 125 Fs

Termiten 70 Fs
Flitiga Lisan 100 Fs
(Kronopark 6 avd)

ILLUSTRATION 0.7:  Sektor utbildning
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Kommunal verksamhet
Mariestads kommun är kommunens största arbetsgivare. Verk-
samheten är indelad i fyra sektorer: Ledning, Samhällsbyggnad, 
Utbildning samt Stöd och omsorg. Vidare innefattar offentlig 
verksamhet den service som ges eller regleras av samhället, 
bland annat förskola, skola och sjukvård.

Sektor ledning
Sektor ledning har ett kommunövergripande ansvar för 
ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor samt ansvar 
för den politiska processen och är stöd till de förtroendevalda. 
Utöver detta ingår även fritidsavdelningen och kulturavdel-
ningen. Uppdraget att ansvara för kommunövergripande 
ledning innebär styrning, utveckling, strategisk planering och 
att samordna kommunens verksamhet. Detta inkluderar till 
exempel ansvar för ekonomi och personalpolitik, koncernled-
ning över kommunens verksamheter och bolag, se till att de 
politikiska processerna fungerar, kvalitetsutveckling projekt-
ledning, arkivfrågor, folkhälsostrategiska frågor, skolskjuts- 
och färdtjänstfrågor, tillgänglighet samt ansvar för kommuni-
kationsfrågor internt och externt.

Fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen infördes som sammanhållen organisation 
under sektor ledning från och med 2014. I och med detta 
samlades de tre enheterna fritidsgårdar, fritidskontor och 
badanläggningar under en gemensam avdelning. Större delen 
av fritidsavdelningens arbete består av att erbjuda kommunin-
nevånarna ett varierat verksamhetsutbud och verksamhetsstöd.

Mariestad har ett rikt föreningsliv. Antalet ideella föreningar 
och organisationer uppgick 2017 till 221. Karaktäristiskt för 
Mariestad är ett aktivt kultur- och musikliv. Några idrotts-
föreningar är framgångsrika på såväl det nationella som det 
internationella planet. På landsbygden finns flera aktiva byalag 
och samhällsföreningar. I kommunen finns en aktiv företa-
garförening, köpmannaförening och fastighetsägarförening. 
Dessutom har de större tillverkande företagen skapat ett 
särskilt industriforum. 

Kommunen ansvarar för ett stort antal fritidsanläggningar, 
idrottsanläggningar, idrottshallar, badplatser samt utomhus-

bad vid Ekudden och Mariestads badhus. I kommunen finns 
fritidsgården Blåbäret och Ungdomskulturhuset Elvärket. I 
Elvärket finns stor konsertlokal, skatehall med klättervägg.

Kulturavdelningen
Från 2015 övergick kulturnämndens verksamhet till kommun-
styrelsen och det bildades då ett kultur- och fritidsutskott. 
Kulturavdelningen ansvarar för allmänkultur, bibliotek, teater 
och museum. Från och med 2015 integrerades också Musik-
skolan i avdelningen. Kultur och föreningsliv ska medverka till 
att Mariestad är en attraktiv och levande kommun att bo och 
mötas i, dels genom att ge möjligheter till ett aktivt kulturliv 
och dels genom att skapa förutsättningar för personlig utveck-
ling och bildning. 

I kommunen finns traditionella kulturinstitutioner samt ett 
antal kulturbärare som föreningar, studieförbund och profes-
sionella utövare som bidrar till kulturens utveckling. Genom 
ett brett kulturutbud skapas en bättre samhällsmiljö för alla. 
Kommunens större kulturinstitutioner är stadsbiblioteket 
med biblioteksfilialer, Vadsbo museum, Mariestads teater och 
Musikskolan. Dessutom finns ett stort antal kulturföreningar 
som bland annat anordnar musikkvällar, utställningar, före-
drag, revyer, teaterföreställningar. 

Stadsbiblioteket är en viktig karaktärsbyggnad i Mariestad 
och genomgick en mer omfattande renovering och moder-
nisering 2016–2017 för att bättre uppfylla målet om att vara 
ett av de viktigaste offentliga rummen i kommunen. Vadsbo 
Museum bär namnet efter häradet Vadsbo. Museet speglar 
Vadsbobygdens historia. Mariestads Industrimuseum är en del 
av Vadsbo museum som visar kommunens industriella utveck-
ling. Mariestads Teater från 1842 är en av Sveriges äldsta och 
kontinuerligt använda landsortsteatrar. Den är byggnadsmin-
nesförklarad. Skola, föreningar, amatörgrupper, företag och 
institutioner förlägger verksamhet till teaterscenen. Musiksko-
lan bedriver en omfattande verksamhet. Både i musikskolan 
i Mariestad och genom undervisning på skolorna runt om i 
kommunen. Kommunen utreder möjligheterna att bredda 
verksamheten och starta en kommunal kulturskola. 

Vid sidan av de större institutionerna finns en stor mängd 
samlingslokaler och bygdegårdar runt om i kommunen som 
är av stor betydelse för det lokala kultur- och föreningslivet. 
Många av dessa är i privat och ideell regi.
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Sektor Samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad är kommunens samlade organisation 
för samhällsutveckling, fysisk planering, teknisk service samt 
myndighetsutövning inom miljöbalken och plan- och byggla-
gen. Sektorn rapporterar till tre nämnder; Kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun, Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) 
och Tekniska nämnden (TN).  MBN och TN är gemensamma 
nämnder för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommu-
ner. Sektorns primära uppgift är att skapa smidiga samhälls-
byggnadsprocesser, från planering till genomförande. Sektor 
samhällsbyggnad består av nedanstående delar.

Verksamhet Miljö och bygg
Miljö och bygg ansvarar för uppgifter inom byggnadsvä-
sendet och miljöområdet. Verksamheten rapporterar till 
MBN. Huvuduppgifter är prövning, kontroll och/eller tillsyn 
enligt bl.a. följande lagstiftningar med tillhörande författ-
ningar: plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, 
strålskyddslagen. I uppdraget ingår också att till respektive 
kommunledning i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommun bidra med en god samlad kompetens för miljöstra-
tegiska frågor och naturvård samt energi- och klimatrådgiv-
ningen.

Verksamhet teknik
Verksamhet teknik ansvarar för kommunernas fastigheter 
och lokalvård, gator och parker, vatten och avlopp, kart- och 
mätverksamhet samt byggnadsverksamhet. Verksamheten 
rapporterar till TN och är gemensam för Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner.

Avdelning Samhällsutveckling
Inom avdelning samhällsutveckling hanteras olika utvecklings- 
och tillväxtfrågor i första hand inom näringsliv och turism 
samt mark- och exploateringsfrågor. Uppdraget är att skapa 
gynnsamma förutsättningar för tillväxt och utveckling i det 
befintliga näringslivet i staden och på landsbygden men också 
att förnya och diversifiera näringslivet genom nya etableringar 
och satsningar. Kopplat till de gynnsamma förutsättningarna 
är bland annat infrastrukturfrågor, pendlingsmöjligheter men 
också tillgången till attraktivt boende och kompetens/utbild-
ning. Inom turismområdet är målsättningen att skapa en stark 

turismnäring och en attraktiv destination bland annat genom 
strategiska samarbeten med andra kommuner, till exempel 
längs Göta Kanal. I mark- och exploatering ingår förvaltning 
av kommunens skog- och markinnehav, markförvärv och 
försäljning av tomter samt avtalsskrivning.

Planenheten
Planenheten är för närvarande organiserad direkt under 
chefen för sektor samhällsbyggnad och arbetar på uppdrag av 
kommunstyrelsen i Mariestad. Uppdraget består i fysisk plane-
ring, översikts- och detaljplanering samt gestaltningsuppdrag.

Sektor utbildning
Sektor utbildning består av avdelningarna: Förskola och 
pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium och vuxenutbild-
ning, elevhälsa samt kostavdelningen. Ett viktigt arbete mot 
kommunens vision (2030) är att förbättra resultaten inom all 
utbildningsverksamhet. Huvudmannen och samtliga verksam-
heter har fullt fokus på att utveckla det systematiska arbetet 
med kvalitet och arbetsmiljö. Utbildningen planeras, följs upp, 
utvärderas, analyseras och utvecklas systematiskt och kontinu-
erligt. Utvecklingsarbetet har sin grund i forskning, vetenskap-
lig grund och beprövad erfarenhet.

Förskola och pedagogisk omsorg
I Mariestad finns 18 förskolor och sex dagbarnvårdare. Hösten 
2017 har ca 1200 barn förskoleplats. I Mariestad är antalet 
inskrivna barn i åldern 1–5 år högre än genomsnittet i landet. 
Detta i kombination med ökade födelsetal, en positiv inflytt-
ningstrend, mottagning av nyanlända samt annan invandring 
gör att behovet av förskoleplatser ser ut att öka de närmaste 
5–10 åren. 

Familjecentral
I Mariestads kommun finns familjecentralen Pärlan, en öppen 
förskola som ska verka som en mötesplats för barn (0-6 år) 
och föräldrar. Familjecentralen är belägen på Medborgar-
resurs– Lotsen barn och familj och är en samverkan mellan 
utbildningsnämnden, socialnämnden och primärvården. På 
familjecentralen finns också stöd i form av familjepedagog, 
psykologmottagning, barnavårdscentral och barnmorskemot-
tagning. 
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KARTA 0.8: Sektor stöd och omsorg

Grundskola
I grundskolan finns tolv skolenheter, varav åtta f–6-skolor, en 
f–9-skola och en 7–9-skola. Tre fristående grundskolor – Lill-
ängsskolan (f-6), Torsö skärgårdsskola (f-6) och Ekhamra (7-9) – 
har etablerats i kommunen. Hösten 2017 finns cirka 2 300 elever 
i kommunens grundskolor. Elevtalsutvecklingen på grundskolan 
visar en viss ökning två år framåt och därefter en minskning igen 
till en nivå något under situationen 2015. 

Gymnasium
Kommunerna i Skaraborg samverkar kring utbildning, vilket 
regleras genom samverkan Utbildning Skaraborg. Syftet med 
samverkan är att utbildningarna ska ge eleverna ett större utbud, 
säkerställa högre kvalitet och vara resursoptimerade. Alla samver-
kande kommuner fattar egna beslut kring sin gymnasieskola, 
men hänsyn ska tas till hela Skaraborg i besluten. Den kommu-
nala gymnasieskolan, Vadsbogymnasiet, har i dagsläget elva 
nationella program, fyra introduktionsprogram, 4-årsprogram 
(gymnasiesärskola) och en riksrekryterande marinteknikutbild-
ning. Vadsbogymnasiet är i mångt och mycket en mångkulturell 
skola. Med anledning av ett ökat antal nyanlända och ensam-
kommande flyktingbarn går många elever i introduktionspro-
grammet Språkintroduktion. 2017 finns cirka 770 elever på 
skolan. I Mariestad finns även friskolan Vänergymnasiet med två 
nationella program.

Vuxenutbildning
2017 finns motsvarande cirka 240 heltidsstuderande. Det innebär 
i praktiken att betydligt fler individer studerar på deltid. Dels 
inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, inklu-
sive yrkesvuxutbildning vård och omsorg, dels 100 studerande 
i svenska för invandrare (SFI). Det är svårt att förutse hur stor 
SFI-verksamhet som behövs framöver, eftersom det helt avgörs av 
antalet boenden för nyanlända i kommunen och av Migrations-
verkets kommunplaceringar. Genom samarbetet inom Utbild-
ning Skaraborg avsätts delar av vuxenutbildningarnas statsbidrag 
till en gemensam Yrkesbyrå, där samtliga kommuners medborg-
are kan ansöka om utbildning. Vuxenutbildning Mariestad är 
speciellt inriktad mot Vård- och omsorgsprogrammet.

Dacapo Mariestad
Dacapo Mariestad är en kommunal högskoleplattform med 
uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. 

Verksamheten erbjuder 2017 fyra olika utbildningsformer: 
YH-utbildningar, distansutbildningar, grundutbildningar 
och forskningsstationer. 

Dacapo Mariestad har utvecklats utifrån ett flerårigt samar-
bete mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun. 
Göteborgs universitet har etablerat delar av institutionen för 
kulturvårds grundutbildningar i Mariestad: Byggnadsvårds-
utbildningen samt Trädgårds- och landskapsvårdsutbild-
ningen. 

Mariestads kommun har tillsammans med Göteborgs 
universitet investerat i centralt belägna anläggningar kopp-
lade till utbildningarna och ett campusområde håller på att 
växa fram mellan Universitetsparken och Trädgårdens skola. 
Övriga samverkanspartners som ingår i Dacapo Mariestad är 
Karlstad universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högsko-
lan i Skövde, Stiftelsen Steneby, Folkuniversitetet och Bios-
färområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Dacapo har 
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som särskilt uppdrag att skapa en kärna av eftertraktade och 
kvalitetssäkrade utbildningar med inriktning mot hantverk, 
hållbarhet och frågor kopplade till forskning och utveckling 
inom biosfärområdet.

Sektor stöd och omsorg
Stöd och omsorg är indelad i fyra avdelningar: Arbetsmarknad, 
bistånd, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.

Arbetsmarknad
Det övergripande målet är att stärka personer med lång arbets-
löshet att komma in på arbetsmarknaden och öka möjligheten 
till egen varaktig försörjning. Arbetsmarknadsavdelningen 
är viktig för att överbrygga barriärer till arbetslivet och att 
både tillgängliggöra arbetsmarknaden för fler människor och 
tillgängliggöra fler människor för arbetsmarknaden. Verksam-
heten är därför också viktig för arbetet med folkhälsa och att ge 
alla förutsättningar för en meningsfull sysselsättning. 

Bistånd
Biståndsavdelningen gör bedömningar kring hjälp och stöd 
som omfattas av det kommunala ansvaret (hemtjänst, ledsa-
gare, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, växelvård eller 
särskilt boende). På avdelningen utreds och beslutas det om 
vilka hjälpinsatser som kan erbjudas. Här arbetar även ett 
stödteam som hjälper anhöriga.

Individ- och familjeomsorg
Kommunens individ- och familjeomsorg består av fem enhe-
ter: Barn och unga, vuxen, socialpsykiatrin, hem för vård eller 
boende och LSS–barn (lagen om särskilt stöd). Individ- och 
familjeomsorgen ger stöd och hjälp till människor som av olika 
skäl har svårt att klara sin livssituation. Biståndet kan ges i 
form av förebyggande arbete, behandling, ekonomiskt bistånd 
med mera.

Inom socialpsykiatrin får personer med varaktiga psykiska 
störningar stöd i form av boende, dagverksamhet och boende-
stöd. Insatser ges huvudsakligen inom ramen för socialtjänst-
lagen (SOL). Verksamheten ansvarar även för de LSS-insatser 
som finns för barn upp till 20 år. Insatserna ges i form av 
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, kort-
tidsvistelse, korttidstillsyn, boende i familjehem och elevhems-

boende. Till avdelningen hör även kommunens flyktingmot-
tagning samt budgetrådgivning och skuldsanering.

Vård och omsorg
Vård- och omsorgsavdelningen ger omvårdnad och service 
till behövande i kommunen. Verksamheten ska inge trygghet 
och verka för att skapa en meningsfull tillvaro. Brukarens egna 
resurser ska tas till vara. Inom ramen för LSS ges personlig 
assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, gruppbostad, 
servicebostad och daglig verksamhet. Avdelningen ansvarar för 
personer som är äldre än 20 år eller som gått ut gymnasiesko-
lan. Den kommunala hälso- och sjukvården ska tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdande insatser, upp till sjuksköterskenivå, 
till personer i det egna hemmet. Insatserna ska också ges i 
kommunens särskilda boendeformer och biståndsbedömd 
dagverksamhet. Den grundläggande inriktningen för vård- 
och omsorgsavdelningen är att den som är äldre eller har en 
funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sitt hem så länge 
som möjligt.

DEL 0 | ÖVERBLICK - INLEDNING & FÖRUTSÄTTNINGAR              29 



Näringsliv och 
arbetsmarknad
Näringslivet och arbetsmarknaden i Mariestads kommun är 
relativt varierat, men med tydlig koppling till kommunens 
historiska utveckling. Kommunen har präglats av tillverk-
ningsindustri med kopplingar till bruksutvecklingen vid 
Tidans mynning och transportmöjligheterna på Vänern och 
Göta kanal.

Funktionen som residensstad har gett kommunen en tydlig 
identitet som tjänstemannastad. Samtidigt kännetecknas stora 
delar av kommunen av jord- och skogsbruk. I kommunen 
finns cirka 3 100 registrerade företag och antalet arbetstillfällen 
i kommunen är cirka 9 300. Mariestads kommun och övrig 
offentlig sektor är kommunens största arbetsgivare. 

I näringslivet (privat sektor) är de största branscherna till-
verkningsindustri, handel och byggverksamhet. Tillsammans 
sysselsätter de cirka hälften av befolkningen (se tabell 3.28). 
Antalet anställda inom tillverkning och civila myndigheter är 
större än riksgenomsnittet, och antalet anställda inom företags-
tjänster och andra konsulttjänster (information och kommuni-
kation, försäkringsbolag) är mindre. 

Under de senaste tio åren har antalet arbetstillfällen minskat 
med ungefär 500. Effektiviseringar inom tillverkningsindustrin 
och minskad statlig och regional verksamhet är bidragande 
orsaker. Samtidigt ökar antalet små och medelstora företag. 
Inom besöksnäringen sker en positiv utveckling kopplad till 
lokala natur- och kulturmiljöer. Utvecklingen inom besöksnä-
ringen är knuten till den lokala geografin. 

Industriell verksamhet
Mariestad har en stark industrihistoria med både stora och 

små företag. De större företagen är Metsä Tissue AB (mjukpap-
perstillverkning) med cirka 500 anställda, DS Smith (tillverk-
ning av förpackningar) som har omkring 200 medarbetare 
och Electrolux Logistics (distribution) med totalt cirka 100 
anställda. Under de senaste årtiondena har en strukturom-
vandling skett, där sysselsättningen snabbt förskjutits från 
tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. Omvand-
lingen kan dels förklaras av outsourcing från industri till tjäns-

tesektor och av att produktion flyttat till låglöneländer. Men 
den största förklaringen till att sysselsättningen inom industrin 
minskar är omfattande produktivitetsförbättringar. Den 
utvecklingen kommer att fortsätta, troligen i en ännu snabbare 
takt med en tilltagande automatisering inom fler branscher. 
Med en accelererande digitalisering och teknisk utveckling 
kommer tillverkning och tjänster i allt högre grad att utföras 
av robotar, maskiner och IT‐system, vilket i sin tur inverkar på 
näringsliv, arbetsmarknad och arbetsliv.

En konsekvens av det är att lönekostnaderna blir en allt 
mindre del av produktionskostnaderna. Det skapar i sin tur 
möjligheter till ökad konkurrenskraft gentemot låglöneländer. 
Västra Götaland och Mariestad har som helhet en bransch-
struktur som är mer präglad av tillverkande branscher än 
riksgenomsnittet. När färre sysselsätts inom de stora indu-
striföretagen, ökar andelen sysselsatta i små och medelstora 
företag. Den utvecklingen ökar variationen i näringslivet och 
kan minska arbetsmarknadens sårbarhet. En ökad innovations-
förmåga i näringslivet kan vara avgörande för att möta den 
utveckling vi står inför. 

För att klara de högt ställda klimatmålen måste nya smarta 
lösningar utvecklas som minskar konsumtionens påverkan på 
den globala uppvärmningen. Detta skapar behov av en indu-
striell förnyelse som kan generera både nya affärer för befintlig 
industri (produkter och tjänster) och nya företagsetableringar. 

Satsningen på att etablera Test- och demonstrationsplats 
Mariestad med ElectriVillage skapar förutsättningar för nya 
affärer och tillväxt i Mariestadsregionen. Genom att testa och 
demonstrera hållbara transportlösningar på land och till sjöss 
vill kommunen finna innovativa systemlösningar kring nya 
sätt att producera, lagra, använda och överföra energi, för att 
på så vis bidra till en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten 
vid test- och demonstrationsplatsen kommer att generera nya 
affärsmöjligheter, dels genom att ny kunskap tillförs via samar-
bete med akademin, dels genom att behov av nya produkter/
tjänster uppstår.

Tillgången på lämplig industrimark är god, men behöver 
detaljplanläggas. Huvuddelen är industrimark i eller i direkt 
anslutning till Mariestads tätort. Ett aktivt planarbete för att 
säkerställa att företag kan utveckla sina verksamheter inom 
kommunen är betydelsefullt för den lokala utvecklingen. 
Översiktsplanen pekar på behov av att både bedriva olika 
verksamheter och skapa funktionsblandade bebyggelsemiljöer, 
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ILLUSTRATION 0.9: Kommunens arbetsmarknadsprofil. Kommunen har fler arbetstillfällen inom till-
verkning och civila myndigheter än sveriges genomsnitt samt färre arbetstillfällen inom företagstjänster. 
Siffrorna till vänster anger ca antal arbetstillfällen som behöver tillgängliggöras för en befolkningstillväxt 
på 4000 invånare (2000 bostäder). 

framför allt i Mariestads centrala delar. Den visar också att man 
behöver peka ut ny industrimark i anslutning till infrastruktur-
investeringar. 

Statlig och regional administration
Mariestads kommun har tack vare den tidigare funktionen 
som residensstad en stor andel arbetstillfällen inom statlig 
och regional verksamhet. Mariestad är en av de åtta orter där 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har arbetsplatser, även om 
omfattningen minskat kraftigt sedan länssammanslagningen. 
Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet och 
har övergripande uppgifter, exempelvis att se till att länet 
utvecklas på ett sådant sätt att de nationella politiska målen 
slår igenom och att länets utveckling främjas. Även Västra 
Götalandsregionen har administrativ verksamhet i Mariestad. 
Större delar av verksamheten har dock flyttats till Skövde, med 
undantag för Regionservice som fortfarande finns kvar och 

numera är beläget i Mariestads sjukhus. Annan statlig admi-
nistration i kommunen är Transportstyrelsen, kriminalvården, 
migrationsverket, Skatteverket och Lantmäteriet.

Handel och kommersiell service
Handel och kommersiell service är i huvudsak samlad till 
Mariestads tätort. Butiker och mindre serviceverksamhe-
ter finns i de mindre tätorterna med lokalisering nära turis-
mens besöksmål. I Fördjupad översiktsplan för Mariestad 
pekas Stockholmsvägen och Göteborgsvägen ut som de 
primära stråken för handel och kommersiell service. Längs 
Göteborgsvägens södra del finns verksamhetsområdena 
Haggården och Horn, där detaljplanen möjliggör handel, 
småindustri och restaurangverksamhet. Här finns kommunens 
mer omfattande externhandel. Förutsättningarna för handeln 
står dock under förändring och påverkas av handelns utbygg-
nad i Skövde och andra kringliggande större städer. Dessutom 
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ILLUSTRATION 0.10: Besöksnäringen

påverkar möjligheten att handla via internet förutsättningarna 
för lokal handel. Det kan i framtiden ses som både ett hot och 
en möjlighet.

Den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort föreslår 
att handel och verksamheter även i fortsättningen lokaliseras 
till stråket Göteborgsvägen–Stockholmsvägen, med fokus 
på Mariestads historiska centrum. Utbudet av restauranger, 
kaféer, barer och kommersiella mötesplatser som biograf och 
Folkets park är i huvudsak lokaliserat till Mariestads tätort. 
Ett visst utbud finns också vid besöksnäringens noder och 
rastplatser. Även områden med vattenkontakt så som Marie-
stads hamnområde och skärgården har visat sig viktiga för att 
utveckla ett lokalt utbud av handel och kommersiell service 
för både turister och permanentboende i hela kommunen. 
Externhandelns etableringar samt besöksnäringens och vägin-
frastrukturens servicefunktioner behöver också ses som service 
för lokala boendemiljöer. 

Besöksnäring
Besöksnäringen är en viktig del av Mariestads utveckling 
och bedöms ha ytterligare ekonomisk tillväxtpotential. Den 
stora anledningen till det är Mariestads geografiska läge, vid 
Vänern och Göta kanal och nära Kinnekulle och andra kultur- 
och naturhistoriskt värdefulla miljöer. Ett väl fungerande 
besöksmål kan ses som ett kommunalt skyltfönster som attra-
herar boende och näringslivsetableringar, vilket i sin tur ökar 
möjligheterna för dem som bor och verkar i kommunen.
Mariestad utgör tillsammans med Lidköping och Götene Bios-
färområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Det ger förut-
sättningar för besöksnäring med fokus på hållbar turism. Här 
är det viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik och utbyggda 
gång- och cykelvägnät. Men framförallt är det avgörande med 
lokala ambassadörer och entreprenörer som utvecklar verk-
samheter utifrån lokala resurser och säkerställer en långsiktigt 
uthållig resursanvändning. 

I undersökningar av vad som kännetecknar attraktiva 
besöksmål framhålls ofta naturvärden som ett av de viktigaste 
värdena. Befintliga och nya vandrings- och cykelleder, Lugnås-
berget och båt- och kajakturer på Vänern, Göta kanal och 
Tidan är några av de besöksmål som har goda förutsättningar 
att utvecklas. Även inom fiske är utvecklingspotentialen stor. 
Naturen och naturupplevelser är en resetrend som förmodas 
fortsätta växa. Beläggningen på hotell, vandrarhem, stugbyar 
och campingplatser är god. Det finns dock behov av att öka 
antalet gästbäddar inom kommunen. 

Mariestads turistorganisation vill i samverkan med företag 
och föreningar inom besöksnäringen öka antalet besökare 
i Mariestad – framför allt besökare som stannar flera nätter 
och på så sätt stärker den lokala ekonomin. Besöksnäringen 
framhålls som en framtidsbransch och fyra områden i kommu-
nen anses särskilt intressanta för utveckling av besöksnäringen: 
Mariestads tätort, Göta kanal, Vänerskärgården och Lugnås-
berget. 

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är, tillsammans med fisket, viktigt för 
den lokala ekonomin, en levande landsbygd och för bevaran-
det av kultur- och naturmiljöer. Mariestads slättbygd tillhör ett 
av Sveriges mest bördiga jordbruksområden. Kommunen är 
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ILLUSTRATION 0.11: Tillståndspliktig verksamhet

belägen i växtodlingszon 2. Det geografiska läget och jordarna 
ger goda förutsättningar för varierad växtodling. Huvuddelen 
av åkermarken används för odling av bröd- och fodersäd samt 
vall.

Torsö har en säregen karaktär, där skärgård, skog och jord-
bruksmark tillsammans skapar en värdefull landskapsbild. 
Strukturutvecklingen inom jordbruket har dock de senaste 
decennierna inneburit färre men större jordbruksföretag, vilket 
gjort att de mindre odlingslotterna hotas. Kommunen är ange-
lägen om att bibehålla de mindre odlingslotterna för att bevara 
de öppna markerna. 

Lantbrukarna utgör en stor del av småföretagargruppen. Av 
kommunens markytor är 22 procent skogsmark och 12 procent 
jordbruksmark. Enligt en jordbrukskartering från 2007 bestod 
Mariestads kommun då av totalt 16 909 hektar åker. Marie-
stads kommun äger 110 hektar som till största delen arrenderas 
ut till enskilda lantbrukare. 

Det svenska jordbruket i stort har central betydelse för 
samhällsutvecklingen eftersom det ger förutsättningar för en 
trygg livsmedelsförsörjning. Ett långsiktigt hållbart jordbruk 
bidrar till att uppfylla de svenska miljömålen, då det är resurs-
besparande, miljöanpassat och etiskt.

Den svenska skogspolitiken har två lika viktiga mål – ett 
produktionsmål och ett miljömål. I sammandrag innebär det 
att skogen och skogsmarken är en nationell tillgång som ska 
användas effektivt, så att den ger uthållig och god avkastning, 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Skogen har, 
förutom att vara en av våra viktigaste resurser för material- och 
energiförsörjning, ett stort värde för friluftsliv och jakt. 

Förutsättningar för näringslivets 
och arbetslivets utveckling
Förbättrade kommunikationer och utvidgning av den lokala 
arbetsmarknadsregionen ger både arbetstagare och arbetsgivare 
ett större utbud av arbetstillfällen och kompetensförsörjning. 
Särskilt viktigt är att utvidga den lokala arbetsmarknaden mot 
norr och öster. På så vis förstärks möjligheterna att utveckla 
den lokal arbetsmarknadsregionen i Skaraborg och öka in- och 
utpendling till Värmland och Örebro. 

Samtidigt varierar den lokala arbetsmarknadens storlek 
beroende på utbildningsnivå och den ser ofta olika ut för 

män och kvinnor. Därför krävs olika åtgärder för att utvidga 
arbetsmarknaden för olika grupper i samhället. Åtgärderna 
kan exempelvis handla om att skapa kortare restider eller öka 
kollektivtrafikens turtäthet, men också om att kunna kombi-
nera långa resor med en flexibel barnomsorg. 

Det är också viktigt att se hur kommunens olika geografiska 
delar har olika förutsättningar för lokal ekonomisk utveckling. 
Även meningsfull sysselsättning är avgörande för att säkerställa 
en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i kommunen. 
Demografiska utmaningar med en åldrande befolkning eller 
stora grupper utan arbete innebär minskade skatteintäkter 
och ökade kostnader. Sysselsättning, karriärmöjligheter och 
utbildningsnivå, som betyder mycket för näringslivets utveck-
ling, har också stor inverkan på folkhälsan – och därmed på 
kommunens sociala tillväxt. 

Kommunens viktigaste resurser är i detta avseende de kvin-
nor, män och barn som bor och arbetar i kommunen. För en 
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balanserad lokal och regional utveckling är det betydelsefullt 
att infrastruktur och offentlig service fördelas på ett rättvist 
sätt över kommunen, samt att förutsättningar för kommersiell 
service underlättas genom den fysiska planeringen. 

När planeringen genomförs är det viktigt att beakta strä-
van (enligt plan- och bygglagen) att balansera enskilda och 
allmänna intressen respektive privata och samhällsekonomiska 
intressen. Här behöver bebyggelseutveckling, infrastruktur-
investeringar och förändringar av kommunens grön- och 
blåstruktur samordnas med näringslivsutveckling och offentlig 
verksamhet. 

Översiktsplanens är ett redskap för att guida en samordnad 
samhällsutveckling i kommunen. Genom att ge goda förut-
sättningar för näringsliv, nya etableringar och entreprenör-
skap skapas ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen. Att 
strategiskt och långsiktigt arbeta för näringslivets förnyelse 
är av central betydelse för att minska sårbarhet. För att ta till 

vara potentialen krävs ett proaktivt och systematiskt arbete som 
involverar hela kommunen och som lägger fokus på processer 
med medborgare och företagare i centrum.

Kommunens näringslivsarbete har målet att öka sysselsätt-
ningsgraden, skapa fler arbetstillfällen och förbättra kompe-
tensmatchning och servicen mot näringslivet. För en fortsatt 
positiv befolkningsutveckling och därmed ökande skattekraft 
är det viktigt att kommunen kan tillgodose behovet av bostäder 
och infrastruktur, exempelvis bredband, kollektivtrafik, vägar 
och järnväg. Det krävs också fler arbetstillfällen i vår arbets-
marknadsregion. Enligt kommunens näringslivsstrategi ska 
kommunen arbeta för att stärka samarbetet mellan kommuner, 
näringsliv, universitet och högskolor i regionen för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningen inom både privat och 
offentlig verksamhet. Detta innebär att kommunen ska arbeta 
för att koppla befintligt näringsliv till de innovationsplattfor-
mar som finns i regionen, samt utforma plattformarna så att 

foto Stefan Svensson
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de servar den lokala arbetsmarknadsregionens behov. Besök-
snäringen har stor potential och kommunen ska verka för att 
skapa fler reseanledningar utanför sommarsäsongen, vilket 
ger möjlighet till fler sysselsatta året runt. Test- och demon-
strationsplats Mariestad ska utvecklas i syfte att skapa en ny 
industri runt hållbara transporter och systemlösningar. Här 
finns stor potential att öka utbildningsnivån i kommunen och 
skapa fler arbetstillfällen. Digitaliseringen är en utmaning där 
både infrastruktur och kompetens krävs för att ta till vara de 
möjligheter som utvecklingen innebär. Tillgången till fiber 
såväl i tätort som på landsbygd är en grundförutsättning. Det 
är även betydelsefullt för att motverka segregation och möta 
bristen på arbetskraft att kommunen arbetar för att nyanlända 
snabbt ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det behövs 
fler företag i kommunen för att skapa tillväxt. Kommunen 
ska skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta 
företag. Extra viktigt är det att inspirera unga och nyanlända 
till entreprenörskap.

Bostadsförsörjning
Mariestads kommun har under 2017 utarbetat ett bostadsför-
sörjningsprogram för att enligt Lag (2000:1383) svara mot hur 
kommunen avser att skapa förutsättningar för alla i kommunen 
att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Mariestad kommuns bostadsförsörjningsprogram grundar 
sig i analyser av kommunens bostadssituation samt de lokala, 
regionala och nationella mål som finns angående bostadsförsörj-
ning. Bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild av hur 
bostadssituationen ser ut i kommunen och vilka behov som finns 
i idag och i framtiden med tanke på den förväntade befolknings-
utvecklingen. Analysen utgår från olika gruppers perspektiv, 
gällande främst äldre, ungdomar, personer med funktionsned-
sättning och speciella behov samt nyanlända.

Grundläggande för bostadsförsörjningsprogrammets ansats 
är att positiv utveckling av kommunen beror på den framtida 
tillgången till attraktiva och ändamålsenliga bostäder. Samtidigt 
är det viktigt att kommunen växer i en takt som är hållbar, att 
kommunen hinner med behovet av nya förskolor och skolor, 
utbyggnad av kommunalt VA samt gator och övrig infrastruktur 
och att tillväxten inte sker på bekostnad av naturmiljön.
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ILLUSTRATION 0.12: Fördelning av bostadstyper i Mariestads kommun. 

DEL 0 | ÖVERBLICK - INLEDNING & FÖRUTSÄTTNINGAR              35 



Bostadsmarknadsanalys
Länsstyrelsen har konstaterat att bostadsbyggandet i Västra 
Götalands län behöver öka. I länet behöver det byggas 7 800 
nya bostäder varje år den kommande tioårsperioden. De 
senaste åren har det byggts 4 900 nya bostäder per år. Sett till 
Mariestads kommun framgick det av bostadsmarknadsanaly-
sen att det råder ett underskott av bostäder i Mariestads centra-
lort, men i övriga delar i kommunen råder det balans. De som 
främst drabbas av bostadsunderskottet är ungdomar och äldre. 
Vidare har Länsstyrelsen bedömt att det även råder underskott 
på bostäder för nyanlända samt för kommunens invånare med 
funktionsnedsättning som behöver särskilt boende. Länsstyrel-
sen framhåller särskilt att hyresrätter med 1, 2, och 4 rum och 
kök behövs, samt bostadsrätter med 3 och 4 rum och kök. 

I bostadsmarknadsanalysen utgår från en befolknings-
prognos för Mariestads kommun som visar att kommunen 
kommer att öka med ca 700 invånare fram till 2025 (alternativ 
A). Denna befolkningsprognos ger ett behov av att bygga 320 
nya bostäder till 2025. Prognosen ligger dock under kommu-
nens egen vision och målsättning om 4000 nya invånare till 
2025 (alternativ B). Kommunen utgår i sitt mål från Boverkets 
bostadanalys för 2025 som framhåller den svenska bostadsbris-
ten och behovet av 700 000 nya bostäder. Mot bakgrund av 
Mariestads nuvarande storlek ger detta en lokal utbyggnads-
takt på ca 2000 bostäder och ca 4000 nya invånare. Kommu-
nen gör bedömningen att bebyggelseutvecklingen i stort bör 

följa dagens fördelning mellan boendetyper; villor (ca 50%), 
hyreslägenheter (ca 20%), bostadsrättslägenheter (ca 20%) och 
radhus ca 10%). Det är dock önskvärt att mängden lägenheter 
och radhus ökar succesivt för att ta mindre mängd ny mark i 
anspråk och begränsa stadsutglesning som följd av kommu-
nens utveckling.

Behov av kommunal service
Befolkningstillväxt kommer medföra nya behov av kommu-
nala investeringar i skola, vård och infrastruktur. I grafiken 
nedan visas vilket behov av ny kommunal service som följer 
av den regionala befolkningsprognosen samt kommunens 
vision om bostadsbyggande. Kommunen gör bedömningen att 
nuvarande investeringsplan för teknisk infrastruktur för vatten 
och avlopp tillgodoser de krav som följer av kommunens 
tillväxtmål.

Planberedskap
Kommunen har idag en god planberedskap för nya bostä-
der. Samtidigt behövs nya planer för områden med bättre 
marknadsförutsättningar, så som nära service och handel, 
med utsikt över vattnet och nära landsbygden i kommunens 
kransorter. En god planberedskap gör att kommunen medve-
tet kan styra bebyggelseutvecklingen och ha framförhållning 
i kontakten med exploatörer och bostadsbolag. I Mariestads 

ILLUSTRATION 0.13: Fördelning av bostäder

EN ÖKNING MED 700 NYA INVÅNARE:

Villor Flerbostadshus Radhus

+ 180 st + 100 st + 40 st

EN ÖKNING MED 4000 NYA INVÅNARE:

Villor Flerbostadshus Radhus

+ 1140 st + 640 st + 220 st

Totalt: 320 nya bostäder Totalt: 2000 nya bostäder
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tätort finns med nuvarande planer möjlighet att bygga ca 550 
nya bostäder och i kranskommunerna finns planer för 185 
bostäder. Den totala planberedskapen i kommunen är 735 
bostäder. 

Översiktsplanen redovisar bebyggelseutveckling för tätorten 
och övriga kommunen som motsvarar kommunens vision om 
befolkningsutveckling till 2030. 

Planeringsverktyg
Kommunerna i Sverige är skyldiga att planera och redogöra 
för den framtida mark- och vattenanvändningen och detta 
fattar kommunen själva beslut om genom översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Det innebär i förläng-
ningen att kommunen genom planer bestämmer lämpliga 
platser att bygga bostäder. Fysisk planering ska möjliggöra en 
god livsmiljö genom att framhäva frågor som trygghet och 
jämlikhet, samt låta medborgarna själva vara med och påverka 
sin kommun genom en god medborgardialog.

Bostadsmarknaden har genomgått strukturella förändringar 
under de senaste decennierna, från staten som risktagare 
genom statlig subvention och regleringar till att risken idag 

tas av kommuner, byggföretag och kreditgivare. Det gör att 
samspelet mellan byggbolag och kommunerna är av central 
betydelse och att kommunerna hanterar sitt planmonopol på ett 
korrekt och effektivt sätt. En medveten planprocess i dialog med 
medborgare och myndigheter kan underlätta denna process.

Genom att bedriva en aktiv markpolitik, ha mål och strategier 
för markuppköp och markanvisning kan kommunen påverka 
bostadsbyggandet. En aktiv markpolitik med god framförhåll-
ning att köpa mark som täcker behoven för bostäder, verksam-
heter och allmänna ändamål ökar kommunens möjlighet att 
reglera när, hur, samt vad som byggs. Dessutom kan kommu-
nen även bidra till att i viss mån reglera bostadspriserna. Med 
tillgång till kommunägd mark ökar möjligheterna att påverka 
bostadsutvecklingen. Det blir lättare att genomföra strate-
gier, planer och att uppnå såväl sociala mål och visioner som 
miljömål. När en byggherre är intresserad av ett område kan 
fördelning av mark ske antingen för ett område med antagen 
detaljplan eller med pågående detaljplaneläggning. Fördel-
ningen ger byggherren företrädesrätt att inom området under 
viss tid fullfölja byggintentionerna. För att öka medvetenheten 
om Mariestads kommun som boendeort krävs aktiva åtgärder 
inom marknadsföring. Närheten och pendlingsmöjligheterna 

Nybyggnad av bostäder vid Strandgården.
foto Stefan Svensson
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Skärgården
idag 1000
+66
beredskap: 72

Lugnås
idag 1600
+10
beredskap: 24

Södra mosaiklandskapet
idag 3020
+20
beredskap: 20

Mariestad tätort
idag 16450
+594
beredskap: ca 800

Norra mosaiklandskapet
idag 2250
+10
beredskap: 75

ILLUSTRATION 0.14:  Planberedskap
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till Skövde och Örebro, samt närheten till naturen måste 
marknadsföras. Goda PR-exempel som tidigare har gjorts är 
bostadsprojektet Sjölyckan som fått en egen hemsida, syns på 
sociala medier liksom ges information om på stan, samt på 
mässor. Som svar på marknadsföringen har kommunen sett 
ett positivt intresse, bland både kommunens invånare samt 
utomstående, för att bygga och bo just där.

Markinnehav
Kommunens markinnehav är idag stort i direkt anslutning 
till kommunens centralort och tätorterna Lugnås, Lyrestad, 
Sjötorp och Ullervad. I de mindre orterna Tidavad och 
Odensåker finns nästan ingen kommunägd mark. Endast ett 
fåtal mindre områden på landsbygden är i kommunens ägo.

Kommunens fastighetsbolag
Kommunens egna fastighetsbolag, Mariehus AB, är ett viktigt 
bostadspolitiskt instrument. Bolagets affärsidé är bland annat 
att bygga, äga och förvalta fastigheter för bostadsändamål och 
offentlig verksamhet, exempelvis förskolan Regattan. Genom 
ägardirektiv har kommunen möjlighet att, inom vissa ramar, 
använda sig av allmännyttan för bostadssociala syften. Marie-
hus AB förvaltar cirka 1 500 lägenheter, hyresbostäder och 
lokaler i centralorten, samt i Ullervad. 60 % av kommunens 
hyresrätter ägs av Mariehus.  De kommunala bostadsbolagen 
ska fungera allmännyttigt och bolagen bör ses som ett verktyg 
som kan se till så att alla invånare i kommunen erbjuds bra 
bostäder. 

Riktlinjer för kommunens 
bebyggelseutveckling
De mål och riktlinjer för bostadsförsörjning som redovisas i 
bostadsförsörjningsprogrammet har i översiktsplanen samord-
nats med strategier för bebyggelseutveckling som redovisas i 
del 1.

Landsbygdsstrategi
Kommunens landsbygdsstrategi (antagen 2016) beskriver hur 
kommunens vision ska genomföras på landsbygden i Mariestads 
kommun, vilket här betyder hela kommunen utom Mariestads 
tätort, inklusive fem tätorter, 13 mindre orter och skärgårdens 
öar. Kommunen har själv rådighet över en del av det som efter-
frågas på landsbygden, medan andra (ofta kommersiella) aktörer 
är avgörande för till exempel handel, post etc. Landsbygdsstra-
tegin beskriver med utgångspunkt i kommunens Vision 2030 
dels övergripande principer för den översiktliga planeringen 
av landsbygden i Mariestads kommun, dels fokusområden för 
fortsatt arbete samt slutligen slutsatser, mål och handlingsplan 
för 2017-2022.

Övergripande principer
Mariestads landsbygdsstrategi introducerar fem övergripande 
principer som vägledande i kommunens landsbygdsutvecklings-
arbete: 

1. Planera i stråk
2. Satsa på mångfald, jämställdhet och hållbarhet
3. Stöd innovation och nya beteendemönster
4. Stöd en lokal marknad
5. Ta tillvara platsers unika värden

Östersundet och Torsöbron
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ILLUSTRATION 0.15:  Kartläggning Landsbygdsstrategi
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I det fortsatta utvecklingsarbetet ska dessa övergripande prin-
ciper beaktas i kombination med de olika fokusområden som 
beskrivs i landsbygdsstrategin.

Planera i stråk 
I den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort identi-
fierades olika stråk, som ett hjälpmedel för planeringen. Detta 
sätt att tänka kan också vara ändamålsenligt på landsbygden. 
Stråken på landsbygden baseras på att leva och verka. I stråken 
bedöms det finnas förutsättningar för service, baserat på befolk-
ningsunderlag och flöden av människor. Det finns aktörer som 
i högre grad är beroende av service och annat som kan koncen-
treras till stråken. Till dem hör bland annat företag, aktörer 
inom besöksnäringen med mera. Samtidigt finns det förstås 
andra verksamheter som inte har samma beroende av stråk, som 
till exempel jakt, jord- och skogsbruk.

Satsa på mångfald, jämställdhet och hållbarhet
Landsbygden är en omistlig resurs för att åstadkomma en 
hållbar utveckling. Endast genom ett gott samspel mellan stad 
och land kan till exempel näringsämnen återföras till jordbruk-
smark. På så sätt kan kretslopp av resursanvändning slutas och 
förutsättningar för en hållbar produktion av livsmedel och 
energi säkerställas. Mariestads kommun har gjort särskilda 
åtaganden kring detta genom att vara en del av biosfärsområdet 
Vänerskärgården och Kinnekulle. Kommunen upphandlar 
redan idag närodlade livsmedel men infrastruktur för att 
återföra näringsämnen kan utvecklas längre samt principer för 
lokalproducerade produkter appliceras på andra resurser än 
mat.

I samband med hållbar utveckling är begreppet resiliens 
betydelsefullt. Det vill säga förmågan att hantera förändringar 
utan att de får negativa effekter på nuvarande samhällsfunktio-
ner. En grundläggande förutsättning för resiliens är mångfald. 
Det gäller både ekosystem och samhället i stort. Ett företag blir 
mindre sårbart om det inte bara har en stor kund och vatten-
försörjningen i en kommun blir säkrare om den bygger på flera 
vattentäkter eller energiproduktionen på flera energislag. Håll-
bar utveckling beskrivs i tre olika perspektiv: ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling. Det är uppenbart att olika delar av 
en kommun har olika förutsättningar i de olika perspektiven. 
Det finns potential för utveckling på alla platser, men med olika 
ambitioner och verktygslådor.

Stöd innovation och nya beteendemönster
Landsbygden i Mariestads kommun är företagsam och kreativ, 
och där finns många företag inom olika branscher. En pågående 
samhällsomvandling med bland annat ökad andel tjänstefö-
retag, distansarbete och andra nya beteenden ställer krav på 
bredbandsinfrastruktur, men också fungerande infrastruktur i 
allmänhet. Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi 
medför stora möjligheter för landsbygden. Landsbygden är rik 
på ekosystemtjänster, t.ex. skogar, åkrar, vattendrag, biologisk 
mångfald, natur- och kulturmiljöer. Landsbygden har också 
ett starkt socialt kapital och en uppfinnartradition. Genom att 
kombinera detta med ekosystemtjänster finns en stor möjlighet 
att få ekonomiska värden av lokala resurser att återinvesteras och 
att snurra så länge som möjligt i lokalsamhället. Utmaningarna är 
att hitta bra lösningar på ekonomiska flöden mellan stad och land 
där resurserna värderas och att hantera eventuella målkonflikter 
kring markanvändning/naturresurser. 

Många av landsbygdens naturbaserade resurser som inte tillhör 
primärproduktion av mat, material och energi är svåra att värdera 
i ekonomiska termer, särskilt med traditionella affärsmodeller. 
Samtidigt är det mycket viktigt att utveckla argument för hur 
dessa resurser ska prioriteras i de målkonflikter som uppstår 
mellan olika intressen av till exempel mark- och vattenanvänd-
ning. Sammantaget betyder detta att Mariestads kommun 
skall stödja innovationer som leder in i en framtida biobaserad 
ekonomi.

Stöd en lokal marknad
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan staden och dess omland. 
Staden utgör marknad för omlandets produkter och tjänster, 
samtidigt som omlandet på olika sätt skapar förutsättningar 
för ett gott liv i staden. Staden kan inte själv tillgodose invånar-
nas behov av mat och andra produkter, eller sluta kretslopp av 
näringsämnen.

Kommunen kan genom till exempel upphandling och kluster-
stärkande åtgärder skapa förutsättningar för lokal avsättning för 
produkter och tjänster. Redan idag sker upphandling av lokalt 
producerade livsmedel. Erfarenheter av det kan överföras till 
andra områden där utvecklad samverkan med olika aktörer kan 
skapa möjligheter för lokal resursförsörjning, t.ex. när det gäller 
energi eller byggmaterial.
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Ta tillvara platsers unika värden
Lokal utveckling behöver bygga på lokala resurser för att bli 
hållbar. Ibland kan specifika resurser eller kompetenser behöva 
tillföras för att utvecklingen skall kunna ske, till exempel för att 
bryta ned verkliga eller föreställda barriärer eller bryta igenom 
begränsningar.

Genom att synliggöra och därmed aktivera olika resurser, 
koppla samman människor, platser och funktioner, integrera 
olika perspektiv och sedan kombinera resurser på nya sätt, det 
vill säga arbeta med innovationer kan utveckling bli möjlig. Över 
huvud taget krävs innovationer för att säkra en god utveckling. 
Med innovationer menas nya kombinationer av resurser som 
skapar värde, eller ökar kostnadseffektivitet. 

Medborgardialog och 
fokusområden
Under arbetet med landsbygdsstrategin har ett antal medbor-
gardialoger genomförts. Resultatet av dessa kan sammanfattas i 
några fokusområden, där man lyfter fram tillgången till: Service 
och välfärd, Förskola och skola, Infrastruktur och kommunika-
tioner, Näringsliv och arbete, Kultur, fritid och turism, Boende.

Service och välfärd
Kommunen erbjuder grundläggande samhällsservice i form av 
välfärdsproduktion för sina medborgare. I servicebegreppet ryms 
också kommersiell service som post, apotek, handel med mera 
som kommunen sällan har rådighet över. Företagande på lands-
bygden ställer, utöver krav på bredbandsstruktur och mobiltäck-
ning, också krav på fungerande logistik. Detta ligger utanför 
kommunens rådighet, men kommunen kan vara en part i samtal 
med olika aktörer som Postnord och exempelvis Västtrafik.

I medborgardialogerna som genomförts i arbetet med lands-
bygdsstrategin lyfts behoven av anpassade bostäder i främst 
tätorterna fram som viktiga. Det finns flera faktorer som påver-
kar sådana behov. En är att landsbygden fortfarande erbjuder 
många möjligheter till generationsboenden, varför situationen 
hanteras genom att de äldre bor kvar ”på gården” där yngre 
generationer och hemtjänst/hemsjukvård hanterar behoven. En 
annan faktor är även att boende för äldre behöver ha ett visst 
antal kunder för att modellen ska kunna erbjudas till rimlig 

kostnad. Ytterligare en faktor är att många landsbygdsseniorer 
hellre vill komma in till centralorten och komma nära dess 
utbud i stället för att bo isolerade på landsbygden. Förutsätt-
ningarna är komplexa och kräver särskilda utredningar och 
analyser.

Strategiska åtgärder inkluderar att:
 ȫ Långtgående samverkan och samhandling mellan 
offentliga, privata och ideella aktörer. 

 ȫ Utforska möjligheter att använda lokaler och andra 
resurser för alternativa och komplementära behov.

 ȫ Undersöka tänkbara stöd och finansiella möjligheter 
till landsbygdsservice.

Förskola och skola
Medborgarna lyfter i de medborgardialoger som genomförts 
fram närheten till förskola och skola som viktigt. Förskolor 
och skolor är synliga tecken på kommunens närvaro och de 
kan också användas som lokala centra där olika aktiviteter och 
service kan samlas.

Strategiska åtgärder inkluderar att:
 ȫ Främja permanentboende på landsbygden, som i sin 
tur skapar förutsättningar för skolan och förskolan.

 ȫ Skapa goda förutsättningar för boende i närhet till 
förskola och skola (1-6) för alla boende i kommunen.

 ȫ Göra skolorna till lokala utbudspunkter, där service 
och annat erbjuds i samverkan mellan olika aktörer.

Infrastruktur och kommunikationer
Framtidens infrastruktur kommer att behöva uppfylla högt 
ställda krav på hållbarhet, genom att till exempel göra det 
enkelt att kombinera olika transportslag. I en inte alltför 
avlägsen framtid kan frågor som rör tillgänglighet dessutom 
komma att påverkas starkt av en teknikutveckling som redan 
nu kan anas vid horisonten, men vars konsekvenser är svåra 
att förutsäga exakt. Olika teknologier, som infrastruktur för 
laddstationer, biogas, vätgas, bilpooler och självkörande fordon 
kan komma att skapa radikalt annorlunda förutsättningar för 
livet på landsbygden.

Fibernät är en viktig form av infrastruktur. Anslutningsgra-
den i Mariestads kommun uppgår till 43% för privatpersoner 
och 30% för arbetsställen enligt Post- och Telestyrelsens årliga 
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kartläggning. Kommunen kan på olika sätt stödja bredbands-
utbyggnad.

Strategiska åtgärder inkluderar att:
 ȫ Fortsätta skapa förutsättningar för utbyggnad av 
fibernät.

 ȫ Kommunen och trafikverket tar ansvar för att höja 
standarden på vägar och underlätta för cykling.

 ȫ Säkerställa tillgången till kollektiva 
kommunikationer.

 ȫ Skapa förutsättningar för att främja  olika typer av 
hållbara transportmedel.

Näringsliv och arbete
Av kommunens företag finns cirka 50% på landsbygden. 
Huvuddelen av dessa är enpersonsföretag och den klart domi-
nerande verksamheten är jord- och skogsbruk följt av byggna-
tion. En observation är att så kallad primärproduktion finns 
i Mariestads kommun, men att förädling av råvaror sker på 
annan plats. En ökad lokal förädling bidrar till lokal utveck-
ling. Denna typ av utveckling bygger på lokala resurser, och är 
därför också hållbar.

Besöksnäringen är en del av näringslivet som bygger på 
lokala resurser och förutsättningar. Vissa av de resurser som är 

vitala för besöksnäringen sköts av kommunen. Kommunen har 
också ett ansvar för viss marknadsföring. Genom att kombi-
nera flöden av besökare med boende kan olika slags service 
uppehållas på landsbygden. Cirka en tredjedel av de förvärvsar-
betande på landsbygden pendlar till en annan kommun. Detta 
ställer krav på infrastruktur och trafiklösningar som överbryg-
gar kommungränsen.

Strategiska åtgärder inkluderar att:
 ȫ Stödja utveckling av de gröna näringarna, 
med inriktning på ökad lokal förädling och 
kompetensförsörjning.

 ȫ Fortsätta utveckla besöksnäringen och marknadsföra 
Mariestads kommun.

 ȫ Säkerställa tillgång till kollektiva 
kommunikationslösningar och möjligheten att 
använda flera transportslag för resor på landsbygden.

Kultur, fritid och turism
Att människor deltar i kultur- och fritidsaktiviteter stärker det 
sociala kapitalet och skapar större kapacitet för att omhänderta 
innovationer, samtidigt som det bidrar till folkhälsa och livs-
kvalitet. Kommunen kan genom att erbjuda ett decentraliserat 
utbud av egna aktiviteter och tillhandahålla anläggningar för 
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aktiviteter skapa förutsättningar för detta även på landsbygden. 
Man kan också, genom olika former av stöd till och samverkan 
med andra aktörer skapa förutsättningar för ett rikare utbud.

Strategiska åtgärder inkluderar att:
 ȫ Säkerställa ett decentraliserat utbud i kommunens 
egna verksamheter och vad gäller kommunala 
anläggningar för fritidsaktiviteter.

 ȫ Synliggöra Mariestad för turister som åker till 
kommunens kransorter genom skyltning som 
upplyser att de befinner sig i Mariestads kommun.

 ȫ Utveckla former för stöd till föreningar och 
aktiviteter.

 ȫ Säkra och stödja en struktur med lämpliga 
mötesplatser.

Boende
Boende på landsbygden sker till övervägande del i egenägda 
bostäder. Bostadsmarknaden saknar flexibilitet och utbud 
som svarar mot olika behov och önskemål över en livscykel. 
Det saknas planlagd mark för byggnation på landsbygden. 
Kommunen har i sin LIS-plan pekat ut nio områden inom 
vilka dispens vara möjliga när det gäller strandnära bebyg-
gelse, jämfört med vad som är möjligt i områden där generellt 
strandskydd gäller. Detta är avsett att skapa förutsättningar för 
ett attraktivt boende och verksamheter med utgångspunkt i det 
lokala landskapets förutsättningar, vilket därmed bidrar till att 
stärka landsbygden i och runt dessa områden.

Strategiska åtgärder inkluderar att:
 ȫ Genomföra marktillgänglighetsinventering i hela 
kommunen.

 ȫ Genomföra planarbeten som medger 
bostadsbyggande också på landsbygden.

 ȫ Skapa efterfrågade alternativa boendeformer i 
tätorterna.

 ȫ Fortsätta planarbeten i utpekade LIS-områden.

Slutsatser landsbygdsstrategi
Grunden för lokal utveckling är de lokala resurserna. Genom 
att kombinera dem på nya sätt kan nya värden skapas. Det är 
detta som kallas för innovationer. Utveckling av landsbygden i 
Mariestads kommun kommer att behöva bygga på nya kombi-
nationer, snarare än att fler resurser tillförs. Ibland behöver 
dock olika slags resurser tillföras för att påbörja ett utvecklings-
arbete. Det kan handla om kompetenser, pengar, kommunika-
tionslösningar eller andra slags resurser. Sammantaget betyder 
detta att Mariestads kommun skall stödja innovationer som 
leder in i en framtida fossilbränslefri ekonomi.

Genom att låta visionen och de övergripande principerna ge 
vägledning för arbetet med fokusområdena blir det möjligt att 
dra slutsatser och identifiera inriktning för kommande arbete. 

Visionen om den stolta sjöstaden visar till exempel vägen när 
det gäller var Mariestads kommun skall planera för boende: i 
sjönära lägen och längs Tidan och Göta kanal. Det är också där 
som en stor del av det som ryms i stråken för leva skall placeras. 
Att Mariestad skall vara ett centrum för trädgårdens hantverk 
och ledande inom hantverkets akademi skapar spännande 
möjligheter för företagande och till exempel utformande av 
boende och offentliga miljöer. Genom kommunens närings-
livsarbete, fysisk planering och strategisk upphandling kan 
de delarna av visionen få tydliga genomslag i livsmiljön och 
landsbygdens utveckling. Särskilt viktigt blir det att inspirera 
studenter och andra att starta företag och att ge stöd så att de 
blir kvar i Mariestad.

Genomförandet av landsbygdsstrategin bidrar till att göra 
Mariestad till det modellområde för hållbar utveckling som 
visionen talar om. Viktiga områden är innovationer och att 
hantera målkonflikter mellan olika perspektiv på hållbar 
utveckling.

Att planera för och erbjuda mötesplatser där mångfalden får 
komma till utryck och som bygger på platsers unika värden 
är ett sätt att bereda marken för lokal utveckling. Mariestads 
kommun behöver säkerställa att det arbetet också omfattar 
landsbygden, så att dess resurser kan sättas i spel. Arbetet för 
att stärka landsbygden i enlighet med denna strategi innefattar 
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snart sagt kommunens alla verksamheter och kräver helhets-
perspektiv och utvecklad samverkan.

Landsbygdsstrategin föreslår ett antal handlingsåtgärder 
under följande teman: Arbeta med gestaltningen i landsbyg-
dens orter, Förbättra kollektivtrafiken på landsbygden, Främja 
entreprenörer på landsbygden, Fortsatt utbyggnad av fiber-
nät på landsbygden, Skapa förutsättningar att använda flera 
transportslag för hållbart resande, Skapa förutsättningar för 
bostäder på landsbygden samt Skapa resursförsörjda struktu-
rer som stödjer utveckling. De delar av handlingsåtgärderna 
som påverkar planering av mark och vatten har inarbetats i 
översiktsplanen och finns med i de utvecklingsstrategier som 
redovisas i översiktsplanen del 1. 

Laxhall, foto: Johnny Johansson
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Klimatanpassningsplan
Den pågående globala uppvärmningen innebär att klimatet 
förändras i hela världen. I Mariestads kommun innebär det 
varmare och blötare klimat i framtiden. För att kommunen ska 
stå robust mot klimatförändringarna krävs en analys av vilka 
konsekvenser de medför samt att åtgärder genomförs för att 
hantera dem.

Kommunstyrelsen antog 2017 en med syfte att lägga en 
grund till kommunens översiktsplan och bidra till en hållbar 
samhällsutveckling i Mariestads kommun. Klimatanpassnings-
planen identifierar tänkbara risker och dess konsekvenser för 
kommunens verksamheter samt att peka ut en rad lämpliga 
anpassningsåtgärder. Det övergripande målet för arbetet är det 
som Länsstyrelsen anger i den regionala handlingsplanen för 
klimatanpassning av Västra Götalands län ”Ett samhälle som 
står robust inför klimatförändringar”. Klimatanpassningspla-
nen ska bidra till detta mål genom att: Klimatförändringarnas 
negativa konsekvenser blir så små som möjligt. Klimatför-
ändringarna framöver blir en naturlig del av i beslutsunderlag 
kring planering, investeringar, renovering och underhåll av de 
verksamheter som påverkas. Klimatförändringarnas positiva 
konsekvenser blir så stora som möjligt. Identifiera potentiella 
positiva effekter samt undersöka vilka eventuella åtgärder som 
behöver vidtas för att sådana effekter på bästa sätt utnyttjas.

I planen beskrivs övergripande hur kommunen kommer att 
påverkas till år 2100. Planen avgränsas till att enbart studera de 
risker som är en följd av klimatförändringar och inriktar sig i 
huvudsak på de verksamheter som kommunen råder över och 
de åtgärder som kommunen kan och bör göra. Den berör mer 
sekundärt delar där andra aktörer, enskilda fastighetsägare eller 
allmänhet involveras. Klimatanpassningsarbetet har inte tagit 
hänsyn till klimatförändringarnas indirekta effekter, exempel-
vis ökade migrationsströmmar.

Det är inte möjligt att i detalj förutse hur klimatet kommer 
att förändras lokalt. De scenarier som redovisas är däremot väl 
spridda och accepterade inom området varför de får ses som 
rimliga antaganden. Den generella tidshorisonten för klimat-
förändringar i länet har varit år 2100, då större delen av den 
forskning som presenteras sträcker sig dit. Det är dock viktigt 
att betona att klimatförändringarna inte kommer att upphöra 
år 2100 och att ytterligare åtgärder kommer att vara nödvän-
diga efter det. 

Förväntade klimateffekter i 
Mariestads kommun
Årsmedeltemperatur förväntas öka med 3–5 grader mot slutet 
av seklet. Den största temperaturökningen förväntas ske under 
vintern. Även antalet värmeböljor under de varma månaderna 
ökar. Antalet varma dagar med värmeböljekaraktär förväntas 
öka från 4–6 per år till 12–22 per år och vissa år kommer antalet 
varma dagar vara avsevärt fler än så. Det varmare klimatet 
innebär också att vegetationsperioden förlängs avsevärt.

Den totala nederbördsmängden per år förväntas öka med 
10–25 procent, framförallt sker ökningen vintertid. Med tanke 
på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer 
sällan kommer att falla som snö och mot slutet av seklet kan 
det förekomma mer eller mindre snöfria år. Intensiv nederbörd 
i form av skyfall förväntas öka relativt kraftigt. 

Den ökande nederbörden medför ökade flöden i Vänern och 
Tidan. En översvämningsnivå i Vänern som idag statistiskt 
sett inträffar en gång per hundra år förväntas bli 20 cm högre 
år 2100 jämfört med idag. Översvämningsnivåer med samma 
statistiska återkomsttid i Tidan förväntas år 2100 bli ca 10 
procent högre än idag. Dessa förändringar sker gradvis.

Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, 
skred och erosion. I dagsläget finns ras- och skredrisk utmed 
vissa delar av Tidan. Det finns också områden nära Vänern 
som består av så kallad utfyllnadsmark där stabilitetsproblem 
i form av sjunkhål kan inträffa vid översvämningar. Hur dessa 
risker utvecklas i takt med ökad nederbörd, högre nivåer i 
Vänern och flöden i Tidan är svårt att bedöma. Det är dock 
sannolikt att riskerna kommer att öka. 

Risker och problem
Många av de risker och problem som följer av klimatföränd-
ringar finns i hög grad redan idag men förvärras i framtiden. 
Det innebär att klimatanpassningsåtgärder som utförs även 
kommer få effekter på samhällsberedningen direkt. 

De största utmaningarna är att hantera är effekter i befintlig 
bebyggelse och verksamhet. Exempelvis är delar av dagens 
VA-ledningsnät inte anpassat för dagens regnmängder och 
en ökad mängd skyfall i framtiden kommer medföra större 
problem om inte anpassningsåtgärder genomförs. Ett annat 
exempel är fastigheter och andra konstruktioner som ligger 

46             MARIESTAD ÖP 2030 | GRANSKNINGSHANDLING | 2018-02-26



i områden som står inför större översvämningsrisker från 
Vänern och Tidan. 

När ny bebyggelse planeras och när nya konstruktioner 
uppförs finns däremot möjlighet att ta hänsyn till förväntade 
klimatförändringar, något som ger möjlighet att minska 
sårbarheten. 

Efter att ha sammanställt förväntade konsekvenser inom ett 
stort antal verksamhetsområden kan ett antal övergripande 
slutsatser dras: 

 ȫ VÄRMEBÖLJOR utgör den största risken för 
människors liv och hälsa. För att hantera dessa 
föreslås kunskapshöjande satsningar i verksamheter 
vars brukare är särskilt värmekänsliga och satsningar 
på att anpassa dessa verksamheters lokaler till ett 
förändrat klimat. 

 ȫ ÖVERSVÄMNING i Vänern är högst sannolikt 
den händelse som skulle ge störst ekonomiska 
kostnader. En sådan innebär påfrestningar på 
kommunal verksamhet vad gäller till exempel 
dricksvattenproduktion, avloppsrening, 
dagvattenhantering. Utöver påverkan på kommunal 
verksamhet drabbas fastigheter, infrastruktur, 
areella näringar, egendom med mera. För att 
hantera översvämningars konsekvenser på befintliga 
strukturer föreslås bland annat att anpassning av vissa 
tekniska försörjningssystem (såsom avfallsreningsverk 
och pumpstationer). Minst lika viktigt är att 
planering av framtida bebyggelse tar hänsyn till de 
ökade översvämningsriskerna.

 ȫ INTENSIV NEDERBÖRD medför konsekvenser inom 
många olika verksamhetsområden. Exempelvis 
påverkas bebyggelse genom översvämningar i källare 
och ökade fuktproblem, tekniska försörjningssystem 
genom att vägtrummor riskerar att korkas igen. 
Att hantera konsekvenserna går inte att göra 
genom endast en utökad kapacitet i ledningsnät för 
dagvatten. Det krävs åtgärder som förhindrar och 
fördröjer vattnets väg ner i ledningsnäten. 

 ȫ RISK FÖR RAS, SKRED OCH EROSION förväntas generellt 
sett öka i och med förändringar i klimatet. Det beror 
på att ökad nederbörd påverkar jordens stabilitet 
negativt och ökar faran för skred och ras. Ökat 
vattentryck i markens porer minskar hållfastheten. 

Ökad nederbörd kan också leda till ökad avrinning 
och erosion som påverkar släntstabiliteten. Intensiva 
regn och vattenmättade jordlager ökar också 
benägenheten för skred i moränmark samt kan 
medföra slamströmmar.

Klimatanpassningsplanen beskriver detaljerat analys av hur 
klimatförändringar kommer att påverka; Liv och Hälsa, 
Vattenmiljö, Naturmiljö, Jordbruk, Stadsplanering och 
Exploatering, Infrastruktur, Kulturmiljö, Fastigheter, Fjärr-
värme, Elsystem, Dricksvatten samt Dagvattenhantering och 
Avlopp. Under dessa teman föreslås i klimatanpassningsplanen 
åtgärder som kommunen bör ta för att nå målsättningen om 
ett samhälle som står robust inför klimatförändringar. De delar 
av Klimatanpassningsplanens förslag till åtgärder som påverkar 
planering av mark och vatten har inarbetats i översiktsplanen 
och finns med i de utvecklingsstrategier som redovisas i över-
siktsplanen del 1.

DEL 0 | ÖVERBLICK - INLEDNING & FÖRUTSÄTTNINGAR              47 



Miljömål
Riksdagen antog 1999 sexton miljömål för att öka och säker-
ställa miljökvaliteten fram till 2020. Miljömålen är viktiga 
eftersom de ger en vägledning om hur Sverige bör utvecklas för 
att uppnå en bättre miljö. Länsstyrelsen har ansvarat för att ta 
fram regionala tilläggsmål för Västra Götalands län. Lässtyrel-
sen har även tagit fram åtgärdsprogram för länets miljömålsar-
bete. Syftet med miljömålen är att nå en miljömässigt hållbar 
utveckling på lång sikt. 

Miljömålen till grund för det dagliga miljöarbetet i Marie-
stads kommun. Bland annat genom en årligen reviderad 
rapport om miljön i kommunen. För att synliggöra målkon-
flikter i detta arbete i relation till kommunens övriga verksam-
heter är översiktsplanen av central betydelse. 

Miljömålsarbetet genomsyrar alla delar av den kommunala 
organisationen. Som exempel kan nämnas tillsynsärenden, 
olika former av information och rådgivning, skötsel av 
kommunal mark samt i plan- och bygglovsfrågor. Ansvaret 
för miljömålsarbetet är dock en politisk fråga och ligger hos 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. Vidare samarbetar de 
flesta kommuner med länsstyrelserna, som har en samord-
nande roll i det regionala miljömålsarbetet. 

Mariestads kommun upplever svårigheter med att följa 
upp miljömålen och efterfrågar därför en fortsatt utveckling 
av övervakningsprogram, framtagning av statistik m.m. för 
uppföljning på kommunnivå.  Detta gäller särskilt vid gransk-
ning av de biologiska värdena, vilka är svåra att mäta och följa 
upp.

Begränsad klimatpåverkan
NATIONELLT MILJÖMÅL ”Halten av växthusgaser 
i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemen inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livs-
medelproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveck-
ling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås.

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Mätningar visar att både årsmed-
eltemperaturen och årsmedelnederbörden i Mariestad stigit 
de senaste decennierna. Det är dock positivt att kommunens 
utsläpp av växthusgaser har minskat med cirka 20 procent de 
senaste 25 åren. 

Ett aktivt arbete utifrån energi- och klimatplanen mål har 
gett resultat. Målet var att utsläppen ska vara 15 procent lägre 
2020 jämfört med 2004. 2013 var utsläppen 15 procent lägre än 
2005. Eftersom osäkerheten i statistiken är stor är det dock för 
tidigt att säga något om måluppfyllelsen. 

De senaste mätningarna visade att 17 procent av kommunens 
totala energianvändning kom från lokalt producerad förnybar 
energi. Lokal elproduktion stod för 17 procent av den totala 
elförbrukningen. Trenden är svagt uppåtgående och kommu-
nens framtidstro är positiv, men Mariestad lever i dagsläget 
inte upp till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.  

Levande sjöar och vattendrag 
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Sjöar och vattendrag 
skall vara ekologiskt hållbara och deras vari-
ationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kultur-
miljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsli-
vet värnas.”

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Enligt undersökningar har Vänern 
inklusive Mariestadsviken god ekologisk status. Ymsen och 
Östen har måttlig ekologisk status p.g.a. övergödning. Vatten-
dragen Tidan och Friaån uppnår inte god ekologisk status. 
Näringsämnen och fysisk påverkan är de orsaker som gör att 
ekologisk status inte nås. 

Kommunens sjöar och vattendrag har i  dag god kemisk 
status. Tidan nedströms Östen är utpekad som nationellt 
särskilt värdefulla. Åtgärder för att förbättra fiskens vandrings-
möjligheter och restaurera lekplatser har dessutom utförts 
Tidan, men fler behövs troligtvis för att klara målet. Samman-
fattningsvis är det oklart vilken dignitet problemet med främ-
mande arter har och om miljömålet uppnås eller inte.
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 Ett rikt odlingslandskap
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks.”

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Vid kommunens senaste undersök-
ning identifierades sammanlagt 20 instiftade biotopskydds-
områden i Mariestad med anknytning till odlingslandskapet. 
Dessa omfattar drygt 65 ha naturbetesmark . Det finns idag 
ingen uppföljning av miljömålet för Mariestads kommun 
och därför är det oklart om miljömålet uppfylls. För de 20 
biotopskyddsområdena finns dock skötselåtgärder föreskrivna 
av Länsstyrelsen. Den senaste undersökningen visar dessutom 
att andelen åkermark i ekologisk produktion har även ökat med 
drygt 2800 ha i kommunen. Den ekologiska odlingsmetoden 
bygger på lokala, förnybara resurser där handelsgödsel och 
kemiska bekämpningsmedel utesluts. Den ekologiska produk-
tionen bidrar till råvaror utan bekämpningsmedel och till en 
bättre miljö tillföljd av frånvaron av handelsgödsel, vilket är en 
bidragande orsak till övergödningen. 

God bebyggd miljö 
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  För att uppfylla målet för god 
bebyggd miljö behöver kommunen ta hänsyn till regeringens 
tio preciseringar av miljömålet. Undersökningar som gjorts i 
kommunen visar att det inte har gjorts någon miljömålsupp-
följning och därför är det oklart om kommunen uppfyller 
miljömålet. 

Av de tio delmålen är situationen med höga bullernivåer mest 
kritisk, varför bullersaneringsplanen behöver revideras och 
uppdateras . Bullersaneringsplanen bör redovisa kommunens 
nuvarande trafikmängder, bostadsbyggande och åtgärder mot 

trafikbuller. Den befintliga bullersaneringsplanen upprättades 
för ca 20 år sedan och en ny utredning utlyses för att få en mer 
rättvisande bild av hur trafikbullersituationen ser ut idag, samt 
vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå en god boende-
miljö med avseende på trafikbuller.

Kommunens många natur- och grönområden liksom kultur-
värdefulla miljöer är en positiv faktor som bidrar till målet om 
en god bebyggd miljö. Vidare har även en positiv utveckling av 
hanteringen av avfall och naturresurser noterats och dessutom 
har en cykelplan antagits – faktorer som bidrar till en god 
bebyggd miljö.

Bebyggelseutvecklingen i översiktsplanen tar i stor utsträck-
ning fasta på de övergripande principer om att stärka nätverk 
av infrastruktur för olika trafikslag och att koncentrera ny 
bebyggelse till områden där det redan finns infrastruktur och 
service. Förtätning är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv 
eftersom närheten till service och verksamheter minskar bilbe-
roendet. Vidare föreslås ett utvecklat cykelnät, vilket också 
bidrar till att minska bilberoendet. Ett minskat bilberoende 
leder till mindre bullerföroreningar. 

Mariestads kommun antog en klimatanpassningsplan 2017, 
som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Klimatanpass-
ningsplanen framhåller vikten av att planera med ekosystem-
tjänster och grönytor. Detta för att de gröna frågorna lyfts 
allt mer genom en ökad insikt om de hälsofördelar vi får från 
naturen, bl.a. ökat välbefinnande, bättre koncentration, mins-
kad stress, lägre sjuktal samt förbättrad effekt av fysisk träning. 
Ekosystem ger också värden genom luft- och vattenrening, 
skadedjursbekämpning och klimatreglering. Med klimatan-
passningsplanen som utgångspunkt, kommer planenheten 
ha som avsikt att främja grönområden och ekosystemtjänster 
under utformningen av nya detaljplaner. 

ÖPs fysiska planering tar hänsyn till risker och skydd för 
människor liksom känsliga miljöer. ÖP klargör även var de 
olika riskobjekten och riskkällorna finns och vilka områden 
som berörs. I Mariestads fall är utbyggnaden av E20 en faktor 
som gör att miljömålet för en god bebyggd miljö påverkas 
negativt. Samtidigt är utvecklingen av transportleden av 
stort samhällsintresse och är viktig för både persontransport, 
godstransport och kommunens näringsliv. ÖP föreslår att 
kommunens utveckling ska ske med hänsyn både till goda 
boendemiljöer och med garanti för industrins utvecklingsmöj-
ligheter. Fortsättningsvis utgör ÖP ett vägledande under-
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lagsmaterial i vidare planering angående skyddsavstånd från 
transportleder för farligt gods till skyddsvärd bebyggelse så som 
bostäder, vårdlokaler, skolor och bebyggelse som rymmer ett 
stort antal människor. 

Vid anläggande av bostäder eller verksamheter intill trans-
portleder för farligt gods har kommunen för avsikt att hålla 
skyddsavstånden. Länsstyrelsen har riktvärden som kommu-
nen beaktar vi planläggning av ny bebyggelse.

Frisk luft
NATIONELLT MILJÖMÅL ”Luften skall vara så 
ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.” 

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Utsläppen av VOC i kommunen 
var cirka 60 procent lägre 2013 än 1990. Mätningar från 2004 
och 2013 visar inte på någon risk att miljökvalitetsnormen på 
5 µg/m3 för bensen överskrids. Däremot överskriver halterna 
miljömålet på 1 µg/m3 i flera punkter. Alla mätningar har dock 
gjorts under en vintermånad då halterna förväntas vara höga. 
Det är därför oklart om miljömålet klaras eller ej. 

Halterna av bens(a)pyren i Mariestad verkar klara både 
miljökvalitetsnormen och det långsiktiga miljömålet. Redan 
i dag klarar man miljökvalitetsnormen för partiklar avseende 
årsmedelvärde. 

Mätningar i visar att en stor del av partikelhalten i Mariestads 
kommun beror på transporter som kommer utifrån. Halterna 
av partiklar ligger också under miljömålet, såväl PM10 och 
PM2,5. Inga aktuella mätdata för ozon finns och det är därför 
oklart om målet klaras eller ej. Både miljökvalitetsnormen och 
miljömålet för kvävedioxid klaras.

Bara naturlig försurning
NATIONELLT MILJÖMÅL ”De försurande effek-
terna av nedfall och markanvändning skall 
understiga gränsen för vad mark och vatten tål. 
Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte 
öka korrosionshastigheten i tekniska material 
eller kulturföremål och byggnader.” 

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Kommunens sjöar och vattendrag 
uppnår, oberoende av kalkning, sämst status när det gäller 

försurning, enligt förordningen (2004:660) om förvaltning 
av vattenmiljökvaliteten. 

Giftfri miljö
NATIONELLT MILJÖMÅL ”Miljön skall vara fri 
från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota männ-
iskors hälsa eller den biologiska mångfalden.” 

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  223 markområden i Mariestad 
är förorenade, bland annat Katthavet, Mariestads hamnom-
råde och Haggården. Föroreningarna beror främst på direkta 
markutsläpp från tidigare industriverksamheter. Andra källor 
till föroreningar är luftföroreningar och markutfyllnader 
gjorda med förorenade massor. 

Två områden har högsta riskklass, vilket innebär att 
kommunen inte uppfyller målet. De vanligaste markförore-
ningarna är olika metaller och organiska miljöföroreningar. 

Länsstyrelsen har Naturvårdsverkets uppdrag att inventera 
och riskbedöma förorenade områden. Vid misstanke om 
markföroreningar undersöks föroreningstyper, mängder och 
utbredning i mark i ett tidigt planeringsskede. 

Undersökningar visar också att miljögifter förekommer 
i fisk och sediment i Vänern. Dessutom har utsläppen av 
koppar, kvicksilver och zink ökat de senaste åren. 

Kommunen har en handlingsplan för hantering av förore-
nade områden. Handlingsplanen bör ses över kontinuerligt 
för att vara aktuell.

Skyddande ozonskikt
NATIONELLT MILJÖMÅL ”Ozonskiktet skall 
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning.”

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  I Mariestad bedömer kommunen 
att man klarar det nationella miljömålet Skyddande ozon-
skikt. För större anläggningar i kommunen råder använd-
ningsförbud för CFC (freoner) och påfyllnadsförbud för 
HCFC. Hur mycket som läcker ut från mindre anläggningar, 
uttjänta hushållskylar/-frysar och från bygg- och isolerings-
avfall är dock okänt. Enligt kommunens undersökningar har 
inget läckage av ozonbrytande ämnen rapporterats. 
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Säker strålmiljö 
NATIONELLT MIJÖMÅL: ”Människors hälsa och 
den biologiska mångfalden skall skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.”

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Med utgångspunkt i kommunens 
utredning från 2016 är det fortfarande osäkert om kommunen 
nå miljömålen. 

Ingen övergödning 
NATIONELLT MILJÖMÅL: Halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten skall inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsätt-
ningarna för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten.

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Statistik från RUS visar att halterna 
av ammoniak till luft har ökat. 

Kvävehalterna i Vänern har avtagit sedan 1991, men är 
ändå mycket höga och bidrar till övergödning av Västerhavet 
(Skagerrak, Kattegatt och Öresund). Fosforhalterna ligger 
på en rimlig och låg nivå nära bakgrundshalten, och riskerar 
därför inte att främja övergödning. 

Både Ymsen och Östen har höga halter av kväve och fosfor. 
Tidan och Friaån har mycket höga halter av fosfor och kväve. 
I åarna har halterna dessvärre ökat sedan slutet av 1990-talet, 
eftersom transporterna av fosfor i vattendragen ökar.

Sammanfattningsvis uppfylls inte miljömålet idag, men 
kommunen arbetar flitigt för att närma sig målet. Detta märks 
bland annat i Sjöhagaparken, som under 2017 försetts med tre 
dagvattendammar som ska rena, fördröja och hantera regn- 
och smältvatten. Man har också anlagt ett så kallat meander-
dike i Hindsberg för att förbättra avrinningen från omkringlig-
gande handelsområde.  

Grundvatten av god kvalitet 
NATIONELLT MILJÖMÅL: Grundvattnet skall ge 
en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag.

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Kommunen har vattenskyddsområ-
den för grundvattentäkterna i Boterstena och Svaneberg, som 
försörjer Tidavad respektive Lugnås med dricksvatten. Det 
finns också vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i 
Sjötorp, Hassle, Lugnås och Böckersboda som inte längre är i 
bruk.

Grundvattenförekomsten Lugnås-Brännebrona Norra har 
god kemisk och kvantitativ status men betydande miljöpå-
verkan bedöms ske från förorenade områden och E20. Det 
finns en risk att vattenförekomsten inte når god kemisk status 
till målåret 2021 men tillförlitligheten i den bedömningen är 
låg. Åtgärder i form av minskad användning av vägsalt kan 
förbättra kloridhalten i grundvattnet.

Myllrande våtmarker 
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Våtmarkernas ekolo-
giska och vattenhushållande funktion i land-
skapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden.”

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  Fram till 2012 fick Mariestad, 
Töreboda och Gullspång miljöstöd. Tack vare det anlades 71 
våtmarker i de tre kommunerna. Efter 2012 har kommunerna 
inte arbetat vidare med våtmarkerna och det innebär att Marie-
stads kommun troligtvis inte uppfyller miljömålet.

Levande skogar 
NATIONELLT MILJÖMÅL:”Skogens och skogsmar-
kens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden beva-
ras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas.”

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  På kommunal nivå görs ingen 
uppföljning av miljömålet enligt preciseringarna. Därför är det 
oklart om miljömålet klaras eller ej. 

I en miljöundersökning av kommunerna Mariestad, Töre-
boda och Gullspång framgick det att arealen skyddad skogs-
mark har ökat med cirka 1 050 hektar mellan 1998 och 2014. 
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Ökningen beror främst på att man bildat Onsö naturreservat, 
Vallholmens naturreservat och Vristulvens naturreservat, samt 
att man utökat naturreservaten på Brommö och Kalvö. Även 
arealen biotopskyddsområden och frivilliga så kallade natur-
vårdsavtal har ökat under perioden.

Ett rikt växt- och djurliv
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Den biologiska mång-
falden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.”

MILJÖMÅLET I MARIESTAD  I Mariestads kommun görs ingen 
exakt uppföljning av miljömål, endast övervakning av vissa 
organismgrupper på vissa platser. Det är oklart vilka arter 
som finns eller bör finnas i de tre kommunerna, men många 
rödlistade arter förekommer. För att nå målet är det viktigt att 
bevara tillräckliga mängder av alla typer av biotoper. I vissa fall 
behövs restaurering. 

I Mariestads kommun finns många värdefulla naturvärden 
som skyddas som naturreservat, biotopskydd, nationalpark 
eller Natura 2000-område. 

Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en föreskrift om lägsta acceptabla 
miljökvalitet hos exempelvis mark, vatten eller luft inom ett 
geografiskt område. Normerna är juridiskt bindande. Miljök-
valitetsnormer behandlas i miljöbalkens 5 kap (SFS 1998:808) 
och har hittills införts i Sverige enligt förordningarna SFS 
2001:527 (utomhusluft), SFS 2001:554 (fisk- och musselvatten), 
SFS 2004:675 (omgivningsbuller) och SFS 2009:660 (vatten). 
Förordningen rörande fisk och musselvatten kan dock even-
tuellt komma att upphävas. Utöver dessa finns även ett antal 
gällande EU-normer som ej redovisas här. De normer som är 
aktuella för Mariestads kommun, avser i första hand utsläpp av 
förorenande ämnen till luften och krav på viss status i yt- och 

grundvatten. I tabell 2.1 redovisas gällande nationella miljökva-
litetsnormer. För varje miljökvalitetsnorm finns angivet tröskel-
värden som indikerar när mätningar och/eller beräkningar bör 
göras för att kontrollera hur halterna/nivåerna förhåller sig till 
gränsvärdena.

Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för luft finns för följande ämnen: Kväved-
ioxider, svaveldioxider, kolmonoxider, bensen partiklar (PM10 
och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly och 
ozon. Utförda mätningar och beräkningar visar inte på risk för 
överskridande av någon norm i Mariestad kommun. Kommu-
nen är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst som ansvarar 
för övervakning. Kommunen utför även mätningar i egen regi. 
Mätningar utförs månadsvis av partiklar samt återkommande 
var tredje år för kvävedioxid och lättflyktiga organiska kolväten. 
Enstaka undersökning av metaller, PAH och bens(a)pyren har 
utförts. 

Mätningar av utsläpp av VOC, d.v.s. flyktiga organiska 
föreningar, gjordes 2016 i Mariestads kommun och det fram-
gick då att 60 % av utsläppen var lägre år 2013 än år 1990. 
Utförda mätningar visar även att halterna sjunkit sedan 1990-
talet. Mätningar från 2004 och 2013 visar inte på någon risk 
att miljökvalitetsnormen på 5 µg/m3 för bensen överskrids. 
Halterna överskrider dock miljömålet på 1 µg/m3 i flera punk-
ter. Mätningarna har dock genomgående genomförts under en 
månad vintertid då halterna förväntas vara höga. Det är därför 
oklart om miljömålet klaras eller ej.

PARTIKLAR (PM10 OCH PM2,5) avser partiklar vilkas storlek är 
mindre än 10 respektive 2,5 mikrometer. Dessa kan bestå av 
sot, damm, emissioner från motorer och lokala eldstäder eller 
av naturliga partiklar som pollen och havssalt. Partiklar kan i 
sig själva irritera andningsvägarna men dessutom kan de bära 
med sig hälsoskadliga ämnen, såsom tungmetaller och tunga 
kolväten, som fäster vid partiklarnas yta. Större partiklar fastnar 
i de övre luftvägarna medan mindre partiklar kan tränga ned 
i lungalveolerna och vidare ut i blodbanorna. Höga halter av 
partiklar kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

KVÄVEDIOXID (NO2) har sitt huvudsakliga ursprung i förbränning 
och har en stark koppling till fordonstrafik. Kvävedioxid orsakar 
bl.a. astmabesvär, lungfunktionsnedsättning och nedsatt infek-
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tionsförsvar. Kvävedioxid bidrar till ozonbildning, övergödning 
och försurning.

VOC är ett samlingsnamn för flera olika lättflyktiga organiska 
ämnen. Det mest omtalade av dessa är bensen för vilket det 
finns en miljökvalitetsnorm. Bensen är, liksom flera av de övriga 
ämnena i gruppen, cancerogent och har sitt ursprung från trafik 
och småskalig vedeldning.

Vattenkvalitet
Vatten är en viktig naturresurs för Mariestads kommun. Både för 
växt- och djurliv men också som dricksvattenresurs. Rent vatten 
i Vänern och Tidan och övriga vattendrag är viktigt för natur-
upplevelser, fiske, bad, dricksvattenkvaliteten och för turismen. 
För att trygga framtida generationers vattenresurser så får vatten-
kvaliteten inte försämras ekologiskt eller kemiskt. Framtagna 
miljökvalitetsnormer (MKN) anger gränsvärden för vattnets 
status och är juridiskt bindande. I alla planeringssammanhang 
är det viktigt att utreda och minimera risker för försurning och 
ökad näringstillförsel till vattendrag och sjöar. En ökad andel 
hårdgjorda ytor i staden kräver genomtänkta dagvattenlösningar 
för lokalt omhändertagande av dagvatten. I Mariestad omfattas 
6 sjöar och 15 vattendrag samt 8 grundvattenförekomster av 
fastställda miljökvalitetsnormer enligt tabell 2.1. De främsta 
anledningarna till att miljökvalitetsnormerna inte nås är fysisk 
påverkan av vattendrag, t.ex. vandringshinder, samt för höga 
halter av näringsämnen i vatten.

I kommunens vattenkvalitetsanalys från 2016, konstatera-
des att halterna av fosfor är låga i sjöarna Vänern, Unden och 
Viken. Sjön Viken verkar dessutom ha en ökande trend. Ymsen 
och Östen samt jordbruksåarna Tidan och Friaån har höga 
till mycket höga fosforhalter. Alla tre vattendragen har idag 
måttlig eller otillfredsställande ekologisk status med avseende på 
näringsämnen. Friaån, och möjligen även Tidan, ser ut att ha en 
trend med ökande halter sedan slutet av 1990-talet. Transpor-
terna av fosfor i vattendragen ökar och därmed ökar även risken 
för övergödning. Kommunen har dragit slutsatsen att målet inte 
klaras idag.

Halterna av kväve är höga i Vänern, Ymsen och Östen. Dess-
utom är kvävehalterna i Tidan och Friaån mycket höga. I Ymsen 
verkar halterna ha ökat sedan slutet på 1990-talet. I Tidan ser de 
däremot ut att ha minskat under samma period. Transporterna 

visar en stillastående eller nedåtgående trend. 
Vattendragen i Mariestad uppvisar, liksom de flesta vatten-

drag i södra Sverige, en tydligt ökande trend av vattenfärg och 
grumlighet. Orsaken till detta är inte klarlagd, men teorier 
pekar på klimatförändringar, förändrad markanvändning samt 
minskad försurning som orsaker. 

Det råder i nuläget bristande kunskap vad gäller förekomsten 
av miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i vattenmiljö. 
Detta bedöms dock vara viktiga frågor för framtiden.

Kommunen deltar i övervakning av vattenkvalitet genom 
Tidans Vattenförbund och Vänerns Vattenvårdsförbund. 

EU har som mål att allt yt- och grundvatten i Europa ska 
vara av bra kvalitet. För att nå dit betonas EU:s ramdirektiv för 
vatten (vattendirektivet), liksom vikten av en aktiv medverkan 
från olika aktörer och allmänheten. Den kommunala över-
siktsplanen är ett grundläggande instrument för översiktlig 
planering av vattenresurserna.

Besluten om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram tas av 
Vattendelegationen, som presenterar innebörden av miljök-
valitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalite-
ten innebär att god ekologisk status, god kemisk status och 
god kvantitativ status (grundvatten) ska uppnås till vissa år. 
Åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god 
status är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner. 

Beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
inom Västerhavets vattendistrikt liksom åtgärdsprogram för 
förvaltningscykeln 2016-2021 togs av Vattendelegationen den 
13 december 2016. Programmet innehåller 8 punkter riktade 
mot kommunerna. Dessa är:

ÅTGÄRD 1: Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken 
inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som 
påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvali-
tetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. 
Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs 
krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genom-
föras kontinuerligt.

ÅTGÄRD 2: Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: a) utsläppen 
av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas 
samt att, b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vatten-
förekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnor-
merna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 
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Ytvatten Eko-

logisk 

status

Kemisk 

status

Övergödning Hyrdromorfologi (fysisk 

påverkan)

Flödesreg-

lering

Försurning Kommentar Årtal

Vänern (Värm-

landssjön)

Måttligt Ej klassad 

(Undan-

taget 

Kvicksilver, 

PBDE)

Dammar i 

Trollhättan

Vänern reglering medverkar 

till ökad strandvegetationen. 

Detta påverkar möjligheten till 

friluftsliv, och fågelskär.  Annan 

påverkan är klimatföränd-

ringar, och att vassen inte 

”skördas”

2021

Tidan Måttligt God (un-

dantaget 

kvicksilver)

Omgivande lergjordar 

innehåller stora mängder 

näring, dikning och ett omfat-

tande jordbruk ökar tillflödet, 

Tidan har även stora mängder 

tillflöden av avloppsvatten 

från Skövde, Tibro, Tidaholm 

och Mariestad

Dammar vid stadskvarnern, 

Katrinefors, Trilleholm, 

Ullervad, Tidavad,) samt 

övriga längre söder ut. 

Tidan präglas även av små 

växtzoner för träd längs 

med vattnet, uträtade 

flöden 

2021

Vristulven God Ej klassad 

(Undanta-

get Kvick-

silver)

Vristulven har tidigare kalkats 2015

Östen Måttligt Ej klassad 

(Undanta-

get Kvick-

silver)

X (omgivande lergjordar 

innehåller stora mängder 

näring, dikning och ett 

omfattande jordbruk ökar 

tillflödet, oklart om detta har 

en ekologisk påverkan

X ( sjön har under främst 

1800-talet sänkts till för-

mån för mer jordbruksmark)

Varierande vattenivåer i 

Östen har gett upphov till 

massförekomst av översvämm-

ningsmygg. 

2021

Ymsen Måttligt Ej klassad 

(Undanta-

get Kvick-

silver)

Omgivande lergjordar 

innehåller stora mängder 

näring, dikning och ett 

omfattande jordbruk ökar 

tillflödet, oklart om detta har 

en ekologisk påverkan

Reglerat 

utflöde

Hydromorfolgin har klassats 

som måttlig av anledning av 

omrkingliggande jordbruk 

och bebyggesle, oklart om 

detta påverkar den ekologiska 

statusen

2021

Friaån Måttligt Ej klassad 

(Undanta-

get Kvick-

silver)

Omgivande lergjordar 

innehåller stora mängder 

näring, dikning och ett omfat-

tande jordbruk ökar tillflödet, 

Friaån har även stora mängder 

tillflöden av avloppsvatten 

från Töreboda kommun 

Dammar och rätningar Det mest övergödda vattendra-

gen i Mariestads kommun

2021

Grundvatten Kvan-

titav 

status

Kemisk 

status

Kommentar

Lugnås-Bränne-

brona norra

God God 2015

Lugnås God God 2015

Ullervad– 

Timmersdala

God God 2015

Hassle God God 2015

Sjötorp God God 2015

TABELL 0.1:  Miljökvalitetsnormer för vatten
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Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs 
krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genom-
föras kontinuerligt.

ÅTGÄRD 3: Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn 
så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av närings-
ämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen 
från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar 
till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökva-
litetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan 
påverkan. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras 
kontinuerligt.

ÅTGÄRD 4: Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från 
enskilda avlopp, genom: a) att ställa krav på begränsade utsläpp 
av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnor-
merna för vatten ska kunna följas, b) att prioritera tillsynen av 
enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras 
kontinuerligt.

ÅTGÄRD 5: Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd 
för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. 
Kommunerna behöver särskilt: a) anordna erforderligt skydd 
för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer 
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 
m3/dygn, b) göra en översyn av vattenskyddsområden som 
inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera 
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter 
så att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och 
regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, d) uppdatera 
översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e) 
säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvatten-
täkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden ska vara vidtagen 
senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

ÅTGÄRD 6: Kommunerna ska genomföra sin översikts- och 
detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att 
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrel-
serna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdspro-
grammets fastställande.

ÅTGÄRD 7: Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med 
länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande.

ÅTGÄRD 8: Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten 
ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet 
och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande.

Buller
År 2004 trädde en förordning om omgivningsbuller i kraft för 
kommuner med mer än 100 000 invånare. Flertalet kommuner 
berörs inte av förordningen (däribland Mariestad), men de bör 
redovisa i översiktsplanen var infrastrukturen innebär problem 
med buller. Genom att vara tydlig med var buller ger problem, 
ger kommunen tidiga signaler kring var det krävs varsamhet 
eller särskilda åtgärder i detaljplaneringen. Vidare behöver 
risken för vibrationer för bebyggelse nära järnväg beaktas i 
planeringen. 

De främsta bullerstörningarna kommer från väg- och järn-
vägstrafiken. Bullret har inverkan på vår trivsel men kan även 
påverka vår hälsa vid långvariga eller höga nivåer. Nationella 
rekommenderade riktvärden gäller i hela landet. Vid tillämp-
ning av åtgärder bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt 
och ekonomiskt rimligt. Även industriverksamheter kan 
orsaka buller och det kan behövas ett visst skyddsavstånd till 
eventuellt närbelägna bostäder för att minska störningarna. 
1998 tog kommunen fram en översiktlig kartläggning av 
bullersituationen i Mariestad. År 2000 gavs ett uppdrag att ta 
fram en bullersaneringsplan med förslag till åtgärder. Denna 
saneringsplan antogs aldrig, men vissa åtgärder utifrån planen 
har utförts.
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DEL 1

Utveckling  
– övergripande 

principer för fysisk 
planering



Fem fokusområden 
för genomförandet av 
kommunens vision
För närvarande (2015–2019) finns det i arbetet med visionens 
genomförande fem fokusområden: Boende, Kommunikatio-
ner, Ungdomar, Lärande och Besöksmål. Utifrån dessa områ-
den har kommunens nämnder i uppdrag att sätta årliga mål för 
hur just deras nämnd ska bidra i arbetet med Vision 2030. 

Ett övergripande mål för kommunens arbete med den fysiska 
planeringen är att ha planberedskap för 2 000 nya bostäder 
2030. Målet utgår från Boverkets övergripande analys om 
en nationell bostadsbrist på 700 000 bostäder, omräknat till 
Mariestads storlek. Den beräkningen skiljer sig dock mycket 
från statistiska prognoser, som snarare pekar på ett behov av 
300 nya bostäder i Mariestad under planperioden (2030). 

Med tanke på osäkerheten behöver översiktsplanen lämna 
handlingsutrymme för att motverka både den nationella 
bostadsbristen och en ojämn geografisk utveckling. I tabell 1.1 
redovisas hur befolkningsutvecklingen medför både investe-
ringsbehov i den kommunala verksamheten och behov av fler 
utbildningsplatser och arbetstillfällen. Oavsett hur stor befolk-
ningsökningen blir, är det viktigt att få balans i den demogra-
fiska strukturen och att aktivt arbeta för social och ekonomisk 
inkludering i samhället. 

För att bygga nya bostäder och därmed öka kommunens 
befolkning, krävs både nya samhällsbyggnadsmodeller lokalt 
och förändringar kring arbetsmarknadens lokalisering. 

Sett till de senaste årens akuta bostadsbrist på grund av 
immigration är kommunens mål inte orealistiska. Istället 
visar de hur viktigt det är att planera för osäkerhet. Samtidigt 
krävs att utmaningar kopplade till arbetsmarkandes föränd-
ringar där arbetstillfällen flyttar till större städer och till andra 
länder hanteras så att de som bor i verkar i Mariestad kan ha 
en långsiktigt meningsfull sysselsättning. I en tid av snabba 
förändringar behövs tydlighet med vilken långsiktig riktning 
som gäller, och skapa lokalt handlingsutrymme för att hantera 
snabba och långsiktiga förändringar. På så sätt säkerställs att 
kommunen kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Nya modeller för 
samhällsplanering
Det finns i dagens samhälle en rad strukturella utmaningar 
som vi måste förhålla oss till. De senaste 30 åren har världen 
förändrats på många sätt. Det påverkar även samhällsplane-
ringen. Exempel på förändringar är ökande internationell 
konkurrens, privatisering och avreglering av offentlig sektor 
samt ändrade förutsättningar för lokala arbetsmarknader. 
Arbetstillfällen som tidigare var knutna till områden med 
tillgång till naturresurser har flyttat till platser med stora lokala 
arbetsmarknader, bra infrastruktur, utbildningsinstitutioner, 
politiskt beslutsmandat och investeringskapital. 

Förändringarna bidrar till en ojämn geografisk utveckling, 
där ekonomiska investeringar prioriteras till tätbefolkade 
områden. Urbaniseringen samlar kapital, kompetens och 
beslutsmandat till vissa platser, som också tar allt större 
markområden i anspråk. Det uppstår då konkurrens mellan 
kommuner och regioner om befolkningsutveckling och ekono-
miska investeringar. 

Det är idag stora skillnader mellan befolkningstäta och 
befolkningsglesa områden. De större städerna (över 100 000) 
har en snabbare befolkningsmässig tillväxt än ett svenskt 
genomsnitt, de medelstora kommunerna (30 000–100 000) 
ligger kvar, och de mindre kommunerna har lägre tillväxt än 
snittet. 

Om ett fåtal storstadsområden får allt fokus blir stora delar 
av Sverige begränsade. Det lokala handlingsutrymmet och den 
ekonomiska tillväxten blir svagare. 

Den svenska planeringsmodellen, där kommunerna planerar 
och marknaden genomför, behöver justeras när många mindre 
kommuner saknar resurser, kompetens och beslutsmandat att 
påverka regionalt, nationellt och internationellt.

Miljöpåverkan 
Jordens resurser är ändliga, och människan har en mycket stor 
påverkan på vår miljö. Tidigare samhällsbyggnadsmodeller 
som utgår från bland annat tekniska innovationer och ett 
överuttag av jordens ändliga resurser blir därför problema-

”Det bör i planeringen finnas utrymme för att kunna hantera osäkerhet och nya 
förutsättningar och det behövs både ett långsiktigt perspektiv och utrymme för att kunna 
hantera snabba förändringar. På så sätt skapas motståndskraft och anpassningsförmåga.”
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”Nya modeller krävs för planering, inte minst för att 
kunna verka för hållbar utveckling”

Scenario B (300 nya bostäder ) Scenario A (2000 nya bostäder)

Åldersgrupp Invånare Behov Invånare Behov

0-1 år 15 80

2-5 år 25 2 förskoleavdelningar 160 9 förskoleavdelningar

6-12 år 50 2 nya grundskoleklasser 280 1 ny grundskola

13-15 år 20 1 högstadieklass 110 1/4 högstadium

16-18 år 20 1 Gymnasieklass 140 1/8 gymnasium

19-35 år 100 25 utbildningsplatser 680 170 utbildningsplatser

36-65 år 240 235 arbetstillfällen 1480 1650 arbetstillfällen

66-100 år 170 10 vård/omsorgsplatser 1010 60 vård/omsorgsplatser

Totalt 640 3940

24 800 (87%)

28 450

28 000 (70%) 

40 280

24 700 (61%)

<24 000

24 770 (80%)

30 600

23 700 (76%)

30 820

24 040 (70%)

33 970

1970
medel  28 450
MST   24 800

87%

1994
medel  30 600
MST   24 770

80%

2001
medel  30 820
MST   23 700

76%

2015
medel  33 970
MST  24 040

70%

2030
medel 40 280
MST  28 000 2000bost.
    27 360 70%
    24 700 VGR

Medelstor svensk kommun

Mariestads kommun

A

B

1971 1994 2001 2015 2030

40 000

38 000

36 000

34 000

32 000

30 000

28 000

26 000

24 000

22 000

ILLUSTRATION 1.1: Historisk och framtida befolkningsutveckling i en medelstor svensk kommun resp 
Mariestads kommun. Olika scenarier för invånarantalet år 2030; Scenario A innebär att kommunens 
befolkning växer proportionerligt mot snittet; B motsvarar Västra Götalandsregionens prognos.

TABELL 1.1: Demografisk struktur och behov av ny kommunal verksamhet

”Det bör i planeringen finnas utrymme för att kunna hantera osäkerhet och nya 
förutsättningar och det behövs både ett långsiktigt perspektiv och utrymme för att kunna 
hantera snabba förändringar. På så sätt skapas motståndskraft och anpassningsförmåga.”
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tiska. Nu krävs istället ett nytt förhållningssätt, exempelvis vad 
gäller användandet av fossila resurser, förorening av vatten, 
och markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och areella 
näringar. Nya modeller krävs för planering, inte minst för 
att kunna verka för hållbar utveckling med avseende på att 
samhällets resursanvändning och miljöpåverkan håller sig 
inom de gränser som planeten klarar av att hantera och att vi 
samtidigt säkerställer en rättvis fördelning av resurser så som 
rent vatten, mat, utbildning och bostäder. 

Hur påverkar detta Mariestad?
Effekterna av en föränderlig värld är påtagliga i Mariestad. 
Antalet arbetstillfällen minskar genom att produktion flyttar 
till andra länder och verksamheter rationaliseras. 

Den nya regionala indelningen 1998, då Skaraborgs, Älvs-
borgs och Bohuslän slogs samman till Västra Götalandsregi-
onen, har också påverkat Mariestad. Tidigare hade Mariestad 

en gynnsam befolkningsutveckling, mycket tack vare posi-
tionen som residensstad och centralort i en kringliggande 
region. Inom offentlig sektor har arbetslivet i stor utsträckning 
lokaliserats till platser med bättre kommunikationer och 
kompetensförsörjning. Samma sak märks inom det privata 
näringslivet. Internet har också påverkat det lokala utbudet. Å 
ena sidan finns det nu ett helt nytt utbud av varor och tjäns-
ter, å andra sidan är detta ofta negativt för lokala handlare då 
handel flyttar till internet som ”externt” handelsområde. Även 
servicefunktioner som att köpa tågbiljetter eller göra bankären-
den påverkas av digitaliseringen. Att det lokala bankkontoret, 
posten eller apoteket stänger eller begränsar sina öppettider är 
påtagliga förändringar i människors vardagsmiljö.

Att det finns högre utbildning på en ort kan påverka flytt-
mönstret. Så är det exempelvis i de närliggande exemplen 
Skövde, Karlstad, Örebro, Jönköping och Göteborg. Arbets-
marknad, service, handel och kultur är avgörande anledningar 
till att de större orterna behåller sina inflyttade studenter. 

”De olikheter som finns inom kommunen med både land och stad är 
något som kan framhållas och bli en del av en lokal strategi”

foto Martin Hermansson
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Förändringar märks även på gymnasienivå, då gymnasieelever 
från norra Skaraborg allt oftare väljer att studera i Skövde. 

En ojämn utveckling med stora skillnader mellan områden 
och socio-ekonomiska grupper, vidgar klyftorna mellan de 
som har möjlighet att påverka sin framtid och de som inte har 
det.

Möjligheter och utmaningar i 
Mariestads kommun
I Mariestad behövs de olikheter som finns inom kommunen 
med både land och stad. Detta är något som kan framhållas 
och bli en del av en lokal strategi. Den nya översiktsplanen 
handlar bland annat om att öka det lokala handlingsutrymmet, 
till exempel genom att beskriva ett antal strategiska projekt (se 
del 4). De utmaningar som Mariestad framför allt står inför 
handlar om att:

 ȫ Hantera den demografiska strukturen med en 
åldrande befolkning. 

 ȫ Höja utbildningsnivåerna för kommunens invånare. 
 ȫ Utöka den lokala arbetsmarknaden, få in fler på 
arbetsmarknaden och göra arbetsmarknaden 
tillgänglig för fler.

 ȫ Utveckla näringslivet, kultur- och föreningslivet 
för att på allvar försöka bryta en ojämn geografisk 
utveckling.

 ȫ Säkerställa en långsiktigt hållbar samhällsplanering 
inom planetära gränser. 

Detta är strukturella utmaningar att ta hänsyn till vid fortsatt 
planering. Begränsningar i den lokala utvecklingen kan inte 
alltid hanteras av kommunen själv. Med nya modeller för 
planering kan det lokala handlingsutrymmet öka. På så sätt 
kan planering genomföras, och de lokala resurser och den 
potential som finns kan realiseras fullt ut. 

Planering och hållbar 
utveckling
Hållbar utveckling handlar om samhällsutveckling där hänsyn 
tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Det 
innebär att konflikter mellan olika perspektiv behöver hanteras 
och olika intressen bemötas. Vissa intressen ges möjligheter 
och andra intressen begränsas. Det finns inte förändringar som 
förbättrar för alla. Hållbar utveckling är inte ett mål som går 
att uppfylla, utan en pågående process som balanserar olika 
intressen. Frågan om hållbar utveckling kräver åtgärder och 
beslut om förändring på både lokal, regional, nationell och 
global nivå. Arbetet med hållbar utveckling kräver arbete, 
kompromisser och en vilja till förändring. 

Social utveckling, grunden till en positiv 
samhällsutveckling

Rubrikerna nedan tar kortfattat upp ett antal mycket viktiga 
synsätt på den fysiska planeringen. Tillsammans skapar de 
grunden för en bättre planering som är mer tillgänglig, säker, 
trygg, jämställd och öppen för alla att vistas i och påverka.  

Vad innebär hållbar utveckling i Mariestad?
Den fysiska planeringen är mycket viktig för arbetet med 

hållbar utveckling, eftersom den ger både förutsättningar 
och begränsningar för samhället. Vad hållbar utveckling i 
just Mariestads kommun innebär, beror på hur planeringen 
genomförs. Vägledande för planeringsarbetet är en balans av: 

 ȫ Åtgärder som gör att kommunen bidrar till att nå 
globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och regionala 
miljömål. 

 ȫ Åtgärder som leder till jämställd och jämlik 
tillgång till samhället, där alla som bor och verkar i 
kommunen kan bidra och utveckla sin fulla potential.

 ȫ Åtgärder som ökar kommunens fasta och rörliga 
ekonomiska tillgångar.

DEL 1 | ÖVERGRIPANDE PRINCIPER             61 



Ojämn geografisk utveckling
En av de centrala frågorna för Mariestads utveckling handlar 
om att överbrygga skillnader i förutsättningar mellan städer, 
mindre tätorter och landsbygd. Mariestad är starkt påverkat 
av de förändringar som har placerat kommunen i en mer 
perifer position vad gäller regionala ekonomiska, politiska 
och kulturella flöden. Detta begränsar i många avseenden 
den lokala utvecklingen. Därmed blir det svårt att genomföra 
åtgärder för att nå miljömål och förbättra den sociala utveck-
lingen, exempelvis planera för att begränsa fossilbränslean-
vändning, stärka kollektivtrafiken och minska segregationen. 
De förutsättningar som råder idag är till viss del låsta för 
förändring. Samtidigt beror kommunens handlingsutrymme 
på fler faktorer än den fysiska miljön.  

Förändringar i dagens samhälle präglas av stor osäkerhet. 
Därför är det viktigt att samhällsplaneringen står rustad mot 
förändringar, både förutsägbara och ännu okända. För att 
öka motståndskraften och anpassningsmöjligheten lokalt 
är det viktigt att fler aktörer samverkar inom samhällspla-
neringen. Sårbarhet uppstår till exempel om den lokala 
ekonomin baseras på ett eller ett fåtal företag. För att öka 
motståndskraften och förbättra förutsättningarna för hållbar 
utveckling krävs större mångfald hos funktioner och aktörer 
som bidrar till samhällsutvecklingen. 

Sambanden är ofta komplexa, och effekter av olika åtgärder 
kan uppstå på andra platser eller senare i tid. En central fråga 
i arbetet med hållbar utveckling är därför hur samspelet ser 
ut mellan lokalt agerande och globala konsekvenser.

Agenda 2030
Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom 
ramen för Agenda 2030. De globala målen är riktlinjer för 
det gemensamma arbetet att nå balans mellan ekologiska, 
sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. 
Det övergripande syftet är att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturre-
surser. 

”Hållbar utveckling kräver arbete, kompromisser och en vilja 
till förändring. Det är inte ett mål som går att uppfylla, utan är 
en pågående process som balanserar olika intressen.”

De 17 globala hållbarhetsmålen är:
1. Ingen fattigdom: Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
2. Ingen hunger: Avskaffa hunger, trygga livsmedelsförsörjning 

och förbättrat näringsinnehåll i den mat som produceras samt 
främja ett hållbart jordbruk.

3. God hälsa och välbefinnande: Säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

4. God utbildning för alla: Säkerställa en inkluderande och likvär-
dig utbildning av god kvalitet och främja livslångs lärande för 
alla.

5. Jämställdhet: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors 
egenmakt.

6. Rent vatten och sanitet för alla: Säkerställa tillgången till och en 
hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

7. Hållbar energi för alla: Säkerställa tillgång till ekonomiskt över-
komlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Verka för 
varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full 
och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för 
alla.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Bygga 
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja innovation.

10. Minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder.

11. Hållbara städer och samhällen: Göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Hållbar konsumtion och produktion: Säkerställa hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster.

13. Bekämpa klimatförändringarna: Vidta omedelbara åtgärder för 
att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

14. Hav och marina resurser: Bevara och nyttja haven och de 
marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

15. Ekosystem och biologisk mångfald: skydda, återställa och 
främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markföroreningen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald.

16. Fredliga och inkluderande samhällen: Främja fredliga och 
inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inklu-
derande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

17. Genomförande och globalt partnerskap: Stärka genomförande-
medlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling.
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Flera av de globala hållbarhetsmålen kan ur svensk synvinkel 
verka alltför övergripande. Samtidigt är det just sammankopp-
ling mellan den globala utvecklingen och lokala prioriteringar 
som behövs för att säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Inte minst med tanke på klimatförändringar och social- och 
ekonomisk instabilitet.

Mariestads kommun har därför en viktig roll som modell-
område för hur en bättre balans mellan de olika perspektiven 
på hållbar utveckling kan säkerställas. Här är de lokala initiativ 
som har tagits kring industriell förnyelse och bättre ekonomisk 
utveckling viktiga. Denna omställning får dock inte äventyra 
de andra dimensionerna genom ökad klimat- och miljöpå-
verkan, social exkludering och ojämn geografisk utveckling. 
Hållbar utveckling är en fråga om hur? För att svara på denna 
fråga behövs också frågorna vem/vad som gynnas och vem/
vad som begränsas – både i ett lokalt, regionalt, nationellt och 
globalt perspektiv. 

Sammanfattningsvis är de barn, kvinnor och män som bor 
och verkar i Mariestads kommun de viktigaste resurserna 
som kommunen har. Att ge förutsättningar för alla att bidra 
till samhället med sin fulla potential kan därmed ses som ett 
övergripande mål för den översiktliga planeringen.  

Folkhälsa
Människors vardagsmiljöer med bra bostäder, goda livsmiljöer 
och livsvillkor har grundläggande betydelse för människors 
hälsa. I Sverige är folkhälsan generellt god, men inte jämlikt 
fördelad. Utbildning och sysselsättning är viktigt för god folk-
hälsa och ekonomisk utveckling. Den miljö vi lever i påverkar 
vår hälsa och hur vi lever. Vid fysisk planering innebär ett folk-
hälsoperspektiv att hälsa och social hållbarhet värnas genom 
exempelvis blandade bostadsbestånd, attraktiva mötesplatser, 
ett rikt kulturutbud, hälsosamma miljöer i och vid bostäder 
samt tillgängliga natur- och rekreationsområden. Folkhälsoar-
betet görs långsiktigt för att stärka och utveckla livsvillkor som 
både främjar hälsa och förebygger ohälsa.

Inkludering för trygghet och delaktighet
Vår livsmiljö kan främja samspel och minska segregation 
mellan områden om den erbjuder mötesplatser och nya rörel-
semöjligheter. En sådan miljö hjälper oss överbrygga barriärer, 
vidga sociala sfärer och gör att vi känner tillit och samhörighet. 

Folkhälsan i Mariestad är generellt god men inte jämlikt 
fördelad. Det finns dock god vetenskaplig grund för att aktiv 
samhällsplanering kan jämna ut hälsoskillnader. Detta leder i 
sin tur till förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Social hållbarhet hänger också samman med graden av delak-
tighet och demokrati, vilket vår livsmiljö antingen kan stärka 
eller försvåra. Alla har rätt att känna sig och vara delaktiga. Alla 

ILLUSTRATION 1.2: De 17 globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). 
Illustrationen är gjord av Stockholm Resilience Centre med syfte att 
visa hur biosfären sätter gränserna för den sociala utvecklingen och 
hur den sociala utvecklingen ger förutsättningar för den ekonomiska.

foto Tuana Aziz

”Ett viktigt sätt för att öka motståndskraften lokalt är 
att fler aktörer samverkar inom samhällsplaneringen.”
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har rätt till ett fungerande vardagsliv med möjlighet att påverka 
sin egen livssituation. Alla har också rätt att vara och känna 
sig säkra – trygghet är en förutsättning för att kunna delta i 
samhällslivet. Den fysiska planeringen ska därför underlätta 
exempelvis trafiksäkerhet och brottsförebyggande arbete. 

Fritidsliv och fysisk aktivitet
Ett rikt fritidsliv stärker hälsa och gemenskap. Vi ska därför 
möjliggöra en aktiv och simulerande fritid för alla åldrar. Det 
finns exempelvis gott vetenskapligt stöd för att närhet till 
grönområden är viktigt för folkhälsan. Mariestads kommun-
invånare ska ha ett stort utbud av och närhet till parker och 
grönområden. 

Det som troligen har störst positiv effekt på människors 
hälsa är ökad fysisk aktivitet. Den fysiska planeringen kan 
främja fysisk aktivitet på många sätt. Det kan handla om att 
uppmuntra till att promenader och cykling genom trygga och 
attraktiva gång- och cykelvägar, eller om att planera områden 
så att behovet av bil minskar. Fysisk aktivitet kan också främjas 
genom att man placerar trappor lika centralt som hissar och 
utformar dem på ett trivsamt sätt. Närhet till motionsanlägg-
ningar och ytor för spontanidrott är också viktigt. 

Olika gruppers förutsättningar och behov ska tas i beaktande 
vid fysisk samhällsplanering. Exempelvis är äldre en grupp 
vi behöver planera för. Det är en heterogen grupp som ökar 
både till andel och antal. För många äldre är tillgänglighet och 
trygghet viktigt, men för andra är det snarare närhet till kultur, 
natur och andra aktiviteter som är viktigt.

Temalekplatsen Stadsparken
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foto Tuana Aziz

Barns och ungas uppväxtvillkor
Vårt samhälles fysiska uppbyggnad påverkar allas hälsa, inte 
minst barns och ungas. Att skapa goda uppväxtvillkor är 
avgörande för en hållbar utveckling över tid. Barn har rätt att 
vara delaktiga i den demokratiska processen. Deras åsikter 
och kunskaper kan på många sätt berika den fysiska plane-
ringen. Barn och unga är i ännu högre grad än vuxna beroende 
av närhet och tillgänglighet till det de behöver, exempelvis 
lekplatser, idrottsplatser, grönområden och kulturella mötes-
platser. 

Tillgänglighet för alla åldrar
Den fysiska planeringen påverkar alla grupper i samhället. 
Därför är det viktigt att frågeställningar och problem blir 
belysta från många olika håll och med olika synsätt. I en till-
gänglig stad kan alla verka och röra sig fritt, även personer med 
funktionsnedsättning, unga och gamla. Att känna sig trygg 
är både en rättighet och en förutsättning för att kunna delta i 
samhällslivet. Tillgänglighet handlar inte enbart om ramper 
och ledstråk utan även om att offentliga plaster ska vara lätta 
att förstå. Offentliga platser ska inte upplevas som osäkra eller 
endast till för en viss grupp. Barns och ungdomars användning 
av den fysiska miljön är i vissa fall annorlunda än vuxnas. Goda 
miljöer för barn är viktiga för utvecklingen av Mariestads 
kommun. Äldre är en annan grupp där utformningen av den 
byggda miljön har stor betydelse. Andelen äldre blir större i 
Sverige när livslängden ökar. Tillgänglighet och trygghet är 
viktiga ledord, men det är också viktigt att skapa miljöer med 
stor variation och rikedom, anpassade för ett brett spektrum av 
människor. 

Folkhälsoarbetet i Mariestads 
kommun
Mariestads kommuns Vision 2030 är ledstjärna för kommu-
nens folkhälsoarbete. Utifrån den har folkhälsomålet ”Friska 
och trygga kommuninvånare med den bästa livskvaliteten” 
satts. Kommunen följer det nationella folkhälsomålet ”Att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen”, och följer dessutom Västra 
Götalands vision ”Det goda livet”. 

Mariestads kommun driver ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete 
i samverkan med Västra Götalandsregionen och andra organi-
sationer. Det finns ett avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Mariestads kommun. 

För ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs samverkan, inte 
bara mellan kommunens nämnder och sektorer utan också 
mellan kommunen, civilsamhället och lokala myndigheter. 
Den övergripande utvecklingen av folkhälsoarbetet i kommu-
nen leds av Folkhälsorådet och Folkhälsorådets ledningsgrupp.
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Fyra principer för 
planeringsarbetet
För att vägleda arbetet med fysisk planering i kommunen med 
utgångspunkt i kommunens vision, bostadsförsörjningspro-
gram, förutsättningar i de olika delarna av kommunen, lands-
bygdsstrategi, klimatanpassningsplan samt förutsättningar 
för hållbar utveckling är följande fyra övergripande principer 
formulerade för den fysiska planeringen. Principerna ska 
vägleda kommunens planering vid beslut och val av föränd-
ringar. De övergripande principerna och efterföljande strate-
gierna för bebyggelse, infrastruktur och grön- och blåstruktur-
kan ses som en sammanfattning av de två inledande delarna av 
denna översiktsplan. 

A. Förstärka placering i nätverk, överbrygga barriärer
Historiska samband och den nuvarande administrativa 
indelningen påverkar Mariestads relationer med sitt omland. 
Mot Värmland, Örebroregionen och västra Skaraborg finns 
upplevda barriärer och historiskt konstruerade gränser som, 
trots relativt korta geografiska avstånd, begränsar utbytet med 
dessa områden. Mariestad ligger på så sätt i utkanten av det 
regionala administrativa området och inte i centrum av sitt 
eget geografiska omland. 

Kollektivtrafiksystem och utbyte inom näringslivet begränsas 
av dessa barriärer. Goda och viktiga relationer finns till Skövde 
och den lokala arbetsmarknaden, men relationer mot norr och 
sydväst behöver uppmuntras.  

Utbyggnaden av E20 samt upprustning av Kinnekullebanan 
kommer att ha stor betydelse. Möjligheten att resa med regio-
nala periodkort på Västra stambanan bör ses över och tidtabel-
ler för tåg och buss synkroniseras för att underlätta arbets- och 
studiependling. 

Även till angränsande kommuner och inom kommunen 
finns barriärer att överbrygga för att minska segregation och ge 
förutsättningar för naturliga mötesplatser.

B. Bygga längs befintlig infrastruktur och service
Ny bebyggelse bör lokaliseras kring de områden och längs de 
stråk som redan idag är försörjda av infrastruktur och kommu-
nal service. Placeringen av offentlig verksamhet bör också ses 
över, så att den ger stöd för befintlig bebyggelsestruktur och 
inte försämrar utbudet och livsvillkoren i de mindre orterna 
och på landsbygden.

C. Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena
Olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika 
delar ska utvecklas. Här kan översiktsplanens sex utvecklings-
områden vara vägledande, så att det unika inom varje område 
förstärks och mångfalden av miljöer för bostäder och verksam-
heter inom kommunen tas till vara.

D. Stärka regionalt samarbete
Kringliggande kommuner står i stort sett inför samma 
utmaningar som Mariestads kommun. Regionalt samarbete 
säkerställer att kommunens delar utvecklas med utgångspunkt 
från ett lokalt sammanhang, inte utifrån att de ligger i utkan-
ten av en region. 

Även näringslivet gynnas av samverkan inom en lokal arbets-
marknadsregion. På så sätt breddas utbudet av kvalificerad 
arbetskraft och mångfalden i det lokala näringslivet. Marie-
stads lokala utveckling beror i många fall på investeringar som 
sker i kringliggande kommuner. Därför krävs ett regionalt 
samarbete som undanröjer hinder för den lokala utvecklingen 
och fördelar lokala/regionala resurser. 

Sammantaget pekar de övergripande principerna på plane-
ring som ett verktyg för att säkerställa en långsiktigt hållbar 
utveckling av kommunen. Genom en ansvarsfull användning 
av mark och vatten tar kommunen hänsyn till både allmänna 
och enskilda intressen. Förmågan att planera för en säker och 
robust framtid med hänsyn till nya utmaningar i kommunen 
och en planering som ger kommunen handlingsutrymme att 
hantera osäkerhet är viktigt för att säkerställa en ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.  
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ILLUSTRATION 1.3: Samverkan mellan övergripande principer
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Översiktliga strategier 
och ställningstaganden
För att vägleda planeringsarbetet på en mer detaljerad nivå 
sammanställs nedan strategier för bebyggelse, infrastruktur och 
grönstruktur med utgångspunkt i översiktsplanens övergri-
pande principer. Strategierna tar utgångspunkt i översiktspla-
nens mål och är samordnade med kommunens bostadsförsörj-
ningsprogram, landsbygdsstrategi och klimatanpassningsplan. 
Det är betydelsefullt för en ansvarsfull planering att utveck-
lingen av bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur 
sker samordnat. Ett helhetsperspektiv på mark och vattenan-
vändning i hela kommunen kan klargöra målkonflikter och 
synergier mellan olika intressen och perspektiv.

Bebyggelse
Bebyggelseutvecklingen ska med utgångspunkt i kommu-
nens vision och förutsättningarna i kommunens olika delar 
utvecklas med utgångspunkt i förtätning längs med befintlig 
infrastruktur och service, i närheten av redan bygd miljö och i 
strategiska strandnära lägen som utnyttjar Mariestads geogra-
fiska förutsättningar som den stolta sjöstaden och modellom-
råde för hållbar utveckling.

Ny bebyggelse

 ȫ Ny bebyggelse ska lokaliseras nära befintlig 
infrastruktur, avfallshantering och offentlig service.

 ȫ Kommunens målsättning är att 15 % av nya bostäder i 
Mariestads kommun skall byggas på landsbygden. 

 ȫ Kommunen ska utveckla nya LIS-områden 
för ett mer attraktivt läge för fritidshus och 
permanentboende. I fortsatt planering ska 
kommunen ta fram en genomförandeplan som 
behandlar genomförande och prioriteringsordning av 
utpekade LIS-områden.

 ȫ Ny bebyggelse ska främja hållbara livsstilar och 
säkerställa energieffektivitet i både produktions- och 
driftskede, till exempel förnybar energi.

 ȫ Kommunen ska testa nya byggnationsmodeller 
som involverar aktörer från offentlig, privat och 
ideell sektor och på så vis säkerställa nybyggnad och 
ombyggnad av bebyggelsen.

 ȫ Vid bebyggelseutveckling ska kommunen säkerställa 
god tillgänglighet till tätortsnära naturmark.

 ȫ Vid förtätning i staden ska viktiga grönområden 
bevaras och återhämtningsförmågan beaktas. Ny 
grönstruktur bör även tillkomma och utvecklas i 
samband med att staden växer. 

 ȫ När åkermark eller naturmark tas i anspråk för 
bebyggelseutveckling ska åtgärder genomföras som 
ersätter förlorade ekosystemtjänster.   

Befintlig bebyggelse

 ȫ Förvaltning av befintlig bebyggelse ska ske så att 
lokala värden stärks och en långsiktigt hållbar 
utveckling säkerställs.

 ȫ Kommunen ska utveckla gestaltningsprogram 
för kommunens mindre orter. På landsbygden 
behöver särskild vikt läggas vid frågor som rör 
närhet till infrastruktur, kollektivtrafik och olika 
servicefunktioner.

 ȫ Kommunen ska arbeta för en bebyggelsestruktur 
som ger stöd för kommunens utveckling och en 
balanserad bebyggelseutveckling. Områden med 
ett ensidigt bostadsutbud bör kompletteras med 
den typ av bostäder och upplåtelseformer som är 
underrepresenterade.

 ȫ Kommunen ska kontinuerligt analysera läget på 
bostadsmarknaden genom att se över efterfrågan, 
arbeta med statistik och ha dialog med marknads- och 
näringslivskontakter. Ur analysen ska projekt som 
medför flyttkedjor identifieras. 

Bebyggelseutveckling för utsatta grupper

 ȫ Sektor samhällsbyggnad och sektor vård- och 
omsorg ska hålla en kontinuerlig dialog om behov 
av särskilda boenden så att de kan integreras tidigt i 
planprocesser och utveckling eller omvandling av nya 
bostadsområden.
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 ȫ Kommunen ska arbeta för att minst halvera 
och motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden.

 ȫ Kommunen ska använda sig av möjligheten att i 
markanvisnings- och exploateringsavtal för bostäder 
inkludera avtalspunkter om tilldelning av lägenheter 
för det kommunala flyktingmottagandet och övriga 
bostadssociala behov. Detta blir aktuellt när behov 
uppstår. 

 ȫ Kommunen ska fortsatt arbeta med att hitta lösningar 
och ha framförhållning för att ha tillgång till 
lägenheter för socialt utsatta grupper. 

Bebyggelse och teknisk försörjning

 ȫ Kommunen ska genom att successivt bygga 
ut det kommunala VA-systemet säkerställa en 
hållbar hantering av dricksvatten samt hållbart 
omhändertagande av dag- och spillvatten från den 
bebyggda miljön.

 ȫ Kommunen förordar kretsloppsanpassade 
avloppslösningar och gemensamhetsanläggningar för 
avlopp utanför kommunalt verksamhetsområde. 

 ȫ För att uppnå en hållbar utveckling bör nya bostäder 
placeras där det finns goda möjligheter att resa med 
kollektivtrafik med syfte att minska bilberoendet.

 ȫ Kommunen avser att i första hand verka för 
förtätning inom redan bebyggda områden innan ny 
naturmark tas i anspråk. 

 ȫ Kommunen avser att säkerställa lokalt 
omhändertagande av dagvatten vid planering av nya 
bebyggelseområden samt översyn av kommunens 
dagvattenhantering inom befintlig bebyggelse.

Infrastruktur, trafik och transport
Infrastrukturutvecklingen måste utifrån ett samhällsekono-
miskt perspektiv ske i nära sammanhang med bebyggelse-
utvecklingen. Strategiska åtgärder kring infrastruktur berör 
både investeringar i konkreta infrastrukturförändringar så 
som vägar, fiber och VA-försörjning och energiförsörjning 
men handlar även om strategiska förändringar kring trafik och 
transportlösningar. Med utgångspunkt i Mariestads initiativ 

kring ElectriVillage och fossilfria transporter är kommunens 
utveckling av trafik viktiga. Strategierna är även avgörande för 
att kommunen ska stärka sin placering i nätverk och över-
brygga barriärer. Översiktsplanens övergripande principer och 
strategier för infrastruktur, trafik och transport ska ligga till 
grund för kommunens verksamhetsplanering. 

Gång- och cykelinfrastruktur

 ȫ Kommunen ska verka för att knyta ihop 
cykelnätverket i hela kommunen.

 ȫ Kommunen ska främja friluftsliv genom att 
tillgängliggöra och säkerställa goda kvaliteter för 
vandring och promenader på gångvägar, stigar och 
vandringsleder. 

Järnväg

 ȫ Kommunen ska verka för utbyggnad av det regionala 
och nationella järnvägsnätet samt kollektivtrafiken 
så att arbetspendlingen till Värmland, Örebro, 
Mälardalen, Jönköping, Borås, Göteborg och Trestad 
kan utvecklas och att restid med Kinnekullebanan 
till Lidköping är < 30 minuter och < 60 minuter till 
Örebro. 

Väginfrastruktur

 ȫ Kommunen ska verka för att E20 byggs ut till 
fyrfältsväg med en hastighetsgräns på 120 km/h 
och att standarden på väg 26 ger förutsättningar 
för arbetspendling till Skövde och söderut mot 
Jönköping, samt mot Kristinehamn och Värmland. 

 ȫ Kommunen ska verka för god standard på övriga 
landsvägar och att väginfrastrukturen utvecklas i 
samspel med kringliggande kulturmiljö. 

Sjöfart

 ȫ Kommunen anser att farleder för fritidsbåtar och 
passagerartrafik ska säkerställas för att stärka båtlivets 
förutsättningar på Vänern och längs Göta kanal.
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 ȫ Kommunen vill förbättra möjligheterna till båtliv i 
Mariestads skärgård genom att utveckla befintliga 
hamnar och förstärka välbesökta naturhamnar med 
återvinningsstationer och toaletter. 

 ȫ Kommunen vill höja skärgårdens friluftsvärde genom 
att tillgängliggöra populära naturhamnar för kanoter 
och fritidsbåtar. Kommunen vill också verka för att 
utveckla befintliga badplatser samt möjligheterna till 
båtsport.  

Hållbara transporter

 ȫ Kommunen ska verka för att minska de korta 
resorna med bil till förmån för gång och cykel så att 
befolkningsökning inte bidrar till ökad trafik och 
miljöpåverkan.

 ȫ Kommunen vill verka för hållbart resande med väl 
utbyggd kollektivtrafik, och för en infrastruktur 
som ger möjlighet till hållbara livsstilar. Kommunen 
strävar efter ökad turtäthet på landsbygden. 

 ȫ Kommunen ska främja utveckling av ny teknik som 
möjliggör att använda flera transportslag för resor 
på landsbygden. Både lokalisering och utformning 
behöver utredas vidare.

 ȫ Anlägg pendelparkeringar på lämpliga platser. De 
behöver utformas för att erbjuda trygga och bekväma 
byten mellan transportslag. Detta innebär att 
utveckla resandet med fler pendelparkeringar för både 
bil och cykel.

 ȫ Kommunen vill verka för att bygga ut 
demonstrationsmiljöer för elfordon och att 
vidareutveckla tillgängligheten till andra 
förnyelsebara bränslen.

 ȫ Främja ny teknik enligt ElectriVillage och möjliggöra 
fler alternativ till kollektivtrafiken, såväl i centralorten 
som på landsbygden.  

Infrastruktur och bebyggelseutveckling

 ȫ Kommunen anser att infrastrukturutvecklingen ska 
ske i samspel med befintlig och ny bebyggelse så att 
ett mer småskaligt nätverk av infrastruktur knyter 
samman bebyggelsen och motverkar segregation. 

Teknisk infrastruktur

 ȫ Kommunen ska verka för utbyggnad av fiber 
och IT-infrastruktur till kommunens alla delar. 
Den nuvarande satsningen på fiberutbyggnad på 
landsbygden bör fortsätta med målet att 90 % av 
invånarna i Mariestads kommun skall ha tillgång till 
fiberanslutning.

Grön- och blåstruktur
Planeringen av kommunövergripande grönstruktur skapar 
förutsättningar för att minska samhällets miljö- och klimat-
påverkan, bibehålla ekosystemtjänster och utveckla synergier 
mellan de näringar som utgår från natur- och kulturmiljön. 
Samhällets miljöpåverkan har utifrån många perspektiv nått 
kritiska nivåer för vad naturen kan hantera. Det gröna och blå 
landskapet är betydelsefulla för kommunens olika karaktärs-
drag. Följande strategier syftar till att ge stöd för hur grönst-
ruktur kan utvecklas för en långsiktigt hållbar resurshushåll-
ning. 

Cirkulär och fossilfri samhällsutveckling

 ȫ Kommunen avser att vara ett modellområde 
för omställningen till en cirkulär och fossilfri 
samhällsutveckling. Satsningar på ElectriVillage och 
Biosfärområdet syftar i denna riktning.    

Hållbar matproduktion

 ȫ Kommunen ska systematiskt utveckla offentlig 
upphandling av lokala varor och tjänster. De gröna 
näringarna är viktiga för Mariestads kommun 
och genom offentlig upphandling av bland annat 
lokalproducerade livsmedel eller lokalt producerad 
förnybar energi kan de stärkas, samtidigt som 
Mariestads kommun bidrar till en hållbar utveckling. 

Grönstruktur och bebyggelseutveckling

 ȫ När åkermark, naturmark eller annan grön- och 
blåstruktur tas i anspråk för bebyggelseutveckling 
ska åtgärder genomföras som ersätter förlorade 
ekosystemtjänster.
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 ȫ Vid förtätning i staden ska viktiga grönområden 
bevaras och återhämtningsförmågan beaktas. Ny 
grönstruktur bör även tillkomma och utvecklas i 
samband med att staden växer. 

Blåstruktur

 ȫ Kommunen ska, genom de samverkanskanaler som 
finns, verka för att Vänerns ges en mer naturanpassad 
reglering så att strandområden inte växer igen eller att 
deras biologiska mångfald inte äventyras.

 ȫ Kommunen avser att säkerställa lokalt 
omhändertagande av dagvatten vid planering 
av nya bebyggelseområden då det är möjligt. 
Fördröjningsåtgärder ska utvecklas samt översyn 
av kommunens dagvattenhantering inom befintlig 
bebyggelse. 

Tätortsnära naturmark och rekreation

 ȫ Kommunens ska säkerställa god tillgänglighet till 
tätortsnära naturmark.

 ȫ Kommunen ska verka för att skapa nya 
rekreationsområden och motionsspår i befintliga 
naturområden.

 ȫ Mariestads kommun ska sköta och förädla parker, 
grönområden och tätortsnära naturmark som 
mötesplatser och kulturmiljöer.

 ȫ Kommunen avser att bevara äldre skyddsvärda träd 
i kommunala parker och grönområden samt genom 
skydd i detaljplaneläggning. 

 ȫ Genomföra en kartläggning för att identifiera brister 
i tillgänglighet till natur- och kulturvärden. Det finns 
många kultur- och naturvärden på landsbygden som 
idag inte är tillgängliga för allmänheten, vilket kan 
leda till att potential för besöksnäring på landsbygden 
inte realiseras. 

Sammanhängande naturmark och tysta områden

 ȫ Kommunen ska i samband med revideringen av 
grönprogram sträva efter att stärka spridningsvägar 
och rörelsetråk för olika djur och växter, samt arbeta 
för en sammanhängande grönstruktur. 

 ȫ Kommunen ska i fortsatt planeringsarbete genomföra 
kartläggning av ekosystemtjänster inom kommunen. 

 ȫ Vid bebyggelseförtätning och infrastrukturutveckling 
i kommunen bör viktiga grönområden och korridorer 
beaktas.  

 ȫ Kommunen ska genom lokalisering och planering 
säkerställa utpekade tysta områden. 

Genomförande
För att påverka samhällsutvecklingen behöver kommunens 
planering genomföras. Avgörande för att detta skall lyckas är 
att det finns strukturer som har resurser och beslutsmandat 
att stödja kommunens utveckling. Möjligheten att genomföra 
planeringen utgår övergripande från att det finns en organise-
ring inom kommunen och samarbeten mellan offentlig, privat 
och ideell sektor. Att arbeta mot kommunens målsättning 
om utveckling kräver ett kontinuerligt arbete med handlings-
planer, budget för investering och drift och ett ansvarsfullt 
agerande och en demokratisk process. För att ge riktning åt 
det fortsatta arbetet med planens genomförande har ett antal 
strategiska projekt identifierats. Dessa projekt redovisas i del 4. 
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