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En tredjedel av Mariestads kommuns invånare bor utanför
centralorten. Kommunen har en varierad landsbygd med
bland annat hälften av kommunens registrerade företag.
Landsbygdens företagande har goda möjligheter att utvecklas och därigenom bidra till Mariestads utveckling. Landsbygden är en resurs i arbetet för ett attraktivt Mariestad,
bland annat genom att erbjuda boende, besöksmål och ekosystemtjänster.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att
anta landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.

Som kommun behöver vi se och utnyttja givna potentialer.
För att det ska vara möjligt behöver kommunen satsa på att
utveckla rimliga service- och infrastrukturbehov samt stödja
en tillväxtskapande näringslivsutveckling där centralorten
och landsbygden kompletterar varandra.
Den här strategin ska vara ett stöd i det utvecklingsarbetet.

Mariestad 2016-11-28
Johan Abrahamsson
Kommunalstyrelsens ordförande

Landsbygdsstrategin har tagits fram enligt uppdrag från
kommunfullmäktige 2013. Arbetet har skett i tre etapper:
statistiska grunder, dokumentstruktur samt slutlig sammanställning och avstämning.
Stommen till landsbygdsstrategin har arbetats fram av miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson, planarkitekt Sofia
Hjort och konsulten Anders Johansson. Vidare togs arbetet
senare över av konsulten Magnus Fredricson samt planarkitekterna Mona Nilsson och Hanna Asp på stadsplaneavdelningen. Under arbetets gång har strategin diskuterats
med kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunens
näringslivschef Mats Widhage och stadsplanechef Tina Karling Hellsvik.

Illustrationer och foton: Lotta Samuelsson, Anders HulténOlofsson, Sofia Hjort, Anders Johansson och Mona Nilsson.
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inledning •

Mariestads vision slår bland annat fast att ”Vi är en attraktiv
kommun med stark växtkraft, såväl på landsbygden och i de
mindre samhällena, som i stadskärnan.". Denna kommunövergripande landsbygdsstrategi beskriver hur kommunen
arbetar för att uppnå visionen på landsbygden i Mariestad,
vilket här betyder hela kommunen utom Mariestads tätort,
inklusive fem tätorter, 13 mindre orter och skärgårdens öar.
Att planera för och genomföra hållbar utveckling medför
att målkonflikter behöver hanteras. Intressen kommer att
ställas mot varandra. De resurser som satsas på landsbygden kommer ju inte att kunna satsas i Mariestads tätort och
tvärtom.
Landsbygden i Mariestad gränsar mot andra kommuner
och samverkan med dem är en nyckel för utveckling. Nya
arbetsformer för sådan samverkan bör utvecklas.
Mariestads kommun har själv rådighet över en del av det
som efterfrågas på landsbygden, medan andra (ofta kommersiella) aktörer är avgörande för till exempel handel, post
etc.
Landsbygdsstrategin består av fyra delar:
1. Den politiska inriktningen, vision 2030
2. Övergripande principer från bland annat översiktsplanen för Mariestads kommun
3. Fokusområden identifierade under ett antal medborgardialoger
4. Slutsatser, mål och handlingsplan för 2017-2022
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politisk inriktning : vision 2030 •

Vision 2030
Vision 2030 är kommunens tanke om framtiden. För att
utveckla en attraktiv kommun är det viktigt att samspelet
mellan stad och landsbygd fungerar tillfredställande. Detta
innebär en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd
med goda möjligheter att bo, leva och verka.
I arbetet med landsbygdsstrategin har visionen tolkats ur ett
landsbygdsutvecklingsperspektiv för att försöka förstå vad
som kan göras även i detta sammanhang för att nå upp till
visionen.
Ett modellområde för hållbar utveckling och samspel mellan stad och land ställer krav på kommunens arbete med
markanvändning, fördelning av resurser, kretslopp etc.
också på landsbygden. När visionen talar om den stolta
sjöstaden bygger det förstås på att stora delar av landsbygden utgörs av vatten, skärgård eller områden med närhet
till vattendrag. Samhällsplanering är ett verktyg för att hantera intressekonflikter mellan exempelvis primärproduktion, rekreation, besöksnäring, biologisk mångfald med
mera. Visionen innebär ett åtagande om att olika verktyg
för att bygga ett hållbart samhälle också skall användas på
landsbygden. Landsbygden erbjuder också förutsättningar
för att uppnå delar av visionen, som att bli ett centrum för
trädgårdens hantverk och att bli ledande inom hantverkets
akademi.
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 - 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.
Mariestad - ledande inom
hantverkets akademi
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som
lockar tusentals studenter från alla världsdelar - med unika
utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande
kunskapsföretag som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom sitt samarbete med universitetet
blivit Sverigeledande.
Mariestad - inter nationellt
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.
Mariestad - en naturlig mötesplats
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och
snabba kommunikationer med storstäderna spelar stor roll,
liksom spännande konferensmiljöer 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.
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övergripande principer •

Mariestads landsbygdsstrategi introducerar fem övergripande principer som vägledande i kommunens landsbygdsutvecklingsarbete:

som inte har samma beroende, dit kan till exempel ske, jakt,
jord- och skogsbruk höra. De areella näringarna kan i själva
verket inte alls koncentreras i stråk.

•

Planera i stråk

•

Satsa på mångfald, jämställdhet och hållbarhet

•

Stöd innovation och nya beteendemönster

Stråken framgår av nedanstående illustrationer. På föregående sida finns en karta som utgör en nulägesbeskrivning
där stråken även är markerade.

•

Stöd en lokal marknad

•

Ta tillvara platsers unika värden

I det fortsatta utvecklingsarbetet ska dessa övergripande
principer beaktas i kombination med de olika fokusområden som beskrivs på sidan 9.

Planera i stråk
I den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort
identifierades 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 befolkningsunderlag och flöden av
människor. Det finns aktörer som i högre grad är beroende
av service och annat som kan koncentreras till stråken. Till
dem hör bland annat företag, aktörer inom besöksnäringen
med mera. Samtidigt finns det förstås andra verksamheter

En viktig observation från Västra Götalandsregionens kartläggning av regionens funktionella geografi är att mindre
tätorter har svårare att ”erbjuda” arbetstillfällen. Också
i arbetet med Strukturbild Skaraborg framgår tydligt hur
människor bor både i städer och på landsbygden, men att
arbetstillfällen är koncentrerade till de större tätorterna. I
någon mening blir landsbygden en ”stadsdel” där människor av olika skäl väljer att bosätta sig.

Satsa på mångfald 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 kretslopp av näringsämnen
slutas, eller en hållbar produktion av livsmedel och energi ske. Mariestads kommun har gjort särskilda åtaganden
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Landsbygden i Mariestads kommun är företagsam och kreativ, och där finns många företag inom olika branscher. En
pågående samhällsomvandling med bland annat ökad andel
tjänsteföretag, distansarbete och andra nya beteenden ställer krav på bredbandsinfrastruktur, men också fungerande
infrastruktur i allmänhet.

Verka
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sen

Vänern

Stråk till målpunkter
för näringsliv

kring detta genom att vara en del av biosfärsområdet Vänerskärgården och Kinnekulle. Man upphandlar redan idag
närodlade livsmedel.
I samband med hållbar utveckling talar men också om resiliens, förmåga att hantera förändringar utan att de får negativa effekter. 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 vattenförsörjningen i en kommun blir säkrare om
den bygger på flera vattentäkter.
Hållbar 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 plaster, men med olika ambitioner och verktygslådor.

Stöd innovation och
nya beteendemönster
8

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 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 vattenanvändning.
Sammantaget betyder detta att Mariestads kommun skall
stödja innovationer som leder in i en framtida biobaserad
ekonomi.

Vad är en biobaserad ekonomi?
Genom att övergå till en biobaserad samhällsekonomi går vi från en ekonomi som grundas på fossila råvaror (kol, olja & naturgas) till en som istället
byggs upp av naturliga resurser och biologiska råvaror. Skog, återvinning och förnybar energi spelar en
betydande roll i den biobaserade ekonomin. Intentionen är att minska klimatpåverkan och styra över
mot alternativa bränslen.
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fokusområden •

Vadsbo biogasanläggning stödjer den biobaserade samhällsekonomin. Biogas är en förnybar råvara som bildas när organiskt material bryts ned av bakterier. Det organiska materialet utgörs av gödsel, avföring, avloppsvatten från industrier, slam, hushållsavfall
och växter.
Under arbetet med landsbygdsstrategin har ett antal medborgardialoger genomförts. Resultatet av dessa kan sammanfattas i några fokusområden, där man lyfter fram tillgången till:

ket anser också att det måste finnas en långtgående samverkan
och samhandling mellan det offentliga, privata och ideella på
den lokala nivån när det gäller olika slag av servicelösningar.”

•

Service och välfärd

Service och välfärd

•

Förskola och skola

•

Infrastruktur och kommunikationer

•

Näringsliv och arbete

•

Kultur, fritid och turism

•

Boende

•

Integration och jämställdhet

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 landsbygden ställer, utöver krav på bredbandstruktur och mobiltäckning, 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.

Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av service i
gles- och landsbygd. och konstaterar ”Det finns en förväntan
från företag och medborgare på en plats att det ska finnas en
viss grundläggande nivå när det gäller kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket anser att det måste finnas en strategi
hos kommunerna när det gäller den här frågan. Tillväxtver-

I diskussioner lyfts ofta behoven av anpassade bostäder i
främst tätorterna fram som viktiga. Det finns flera faktorer
som påverkar sådana behov. En är att landsbygden fortfarande erbjuder många möjligheter till generationsboenden,
varför situationen hanteras genom att de äldre bor kvar ”på
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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. Förutsättningarna är
komplexa och kräver särskilda utredningar och analyser.
Strategiska åtgärder inkluderar att:
•

Långtgående samverkan och samhandling mellan
det offentliga, privata och ideella

•

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

•

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:
•

Främja permanentboende på landsbygden, som i
sin tur skapar förutsättningar för skolan.

•

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

•

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

Stöd en lokal marknad
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan staden och dess
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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 invånarnas behov av mat och andra produkter,
eller sluta kretslopp av näringsämnen.
Kommunen kan genom till exempel upphandling och klusterstärkande 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.

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.

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, bilpooler eller mer visionära
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som självkörande fordon med flera kan komma att skapa radikalt annorlunda förutsättningar för livet på landsbygden.
Fibernät är en viktig form av infrastruktur. Anslutningsgraden i Mariestads kommun uppgår till 43% för privatpersoner och 30% för arbetsställen enligt Post- och Telestyrelsens
årliga kartläggning. Kommunen kan på olika sätt stödja
bredbandsutbyggnad.
Strategiska åtgärder inkluderar att:
•

Fortsätta skapa förutsättningar för utbyggnad av
fibernät

•

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

•

Säkerställa tillgången till kollektiva kommunikationer.

•

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 enmansföretag och den klart dominerande verksamheten är jord- och skogsbruk följt av byggnation. 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
utveckling. 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
kombinera flöden av besökare med boende kan olika slags
service uppehållas på landsbygden.
Cirka en tredjedel av de förvärvsarbetande på landsbygden pendlar till en annan kommun. Detta ställer krav på infrastruktur och trafiklösningar.

Strategiska åtgärder inkluderar att:
•

Stödja utveckling av de gröna näringarna, med
inriktning på ökad lokal förädling och kompetensförsörjning

•

Fortsätta utveckla besöksnäringen och marknadsföra Mariestads kommun

•

Säkerställa tillgång till kollektiva och intermodala
kommunikationslösningar

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 livskvalitet. Kommunen kan genom att
erbjuda ett decentraliserat utbud av egna aktiviteter och
tillhandahålla anläggningar för 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:
•

Säkerställa ett decentraliserat utbud i kommunens
egna verksamheter och vad gäller kommunala anläggningar för fritidsaktiviteter

•

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

•

Utveckla former för stöd till föreningar och aktiviteter

•

Säkra och stödja en struktur med lämpliga mötesplatser

L A N D S B Y G D S S T R AT E G I F Ö R M A R I E S TA D S K O M M U N
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I ntegration

Integration är ett stort område som rör enskilda personer
som befinner sig i olika faser, i olika sammanhang och som
har olika behov. Det handlar om asylsökande, både med och
utan uppehållstillstånd, ensamkommande barn, samt personer som väntar på kommunplacering eller som redan bor i
vår kommun.
De senaste åren har antalet inkomna flyktingar i Sverige varit mycket stort och Mariestad är en av de städer som tagit
emot asylsökande. Vidare har många av kommunens nyanlända placerats på anläggningar som är belägna på landsbygden, vilket bidragit till en positiv befolkningsutveckling
i kommunens kransorter.
Att skapa meningsfulla aktiviteter för nyanlända är av stor
vikt, oavsett om de asylsökande senare får stanna i landet
eller inte. Gemensamt för de offentliga och privata aktörer
samt landsbygdens olika föreningar är att alla behöver verka
för att utveckla bra aktiviteter, praktikplatser och arbetstillfällen som möjliggör integration och bidrar till att de nyanlända får en god förankring. Vidare är integration ett sätt för
landsbygden att utvecklas, eftersom det kan ske ett ömsesidigt utbyte av kulturtraditioner, erfarenheter och kunskaper. Genom att exempelvis låta nyanlända bli medlemmar i
någon av ortens föreningar till exempel inom idrottsrörelsen
får de snabbt ta del av bygdens gemenskap. Tidigare integrationsarbeten inom Mariestads kommun är bland annat kyrkornas arrangemang av kulturcaféer. Sådana goda exempel
uppmuntras även i fortsättningen.

Strategiska åtgärder innebär att:
•

Kommunen bör hjälpa nyanlända att inkluderas i bygdens föreningsliv och sociala aktiviteter.

•

Kommunen bör sträva efter att ge nyanlända goda
förutsättningar för boende på landsbygden med tillgång till jobb, bostäder, service och infrastruktur.

•
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Jämställdhet

När FN:s medlemsländer antog agenda 2030 för hållbar
utveckling öppnades det upp en möjlighet för Sveriges
kommuner att ta tag i problem som ökade ojämlikheten,
som även är påtagliga på landsbygden. Urbaniseringen har
blivit ett faktum och sker främst på bekostnad av småstäder och landsbygd. Landsbygden överges främst av kvinnor, eftersom de i större grad lämnar landsbygden för att
utbilda sig och få jobb i städerna. Till följd av kvinnornas
frånvaro ökar ojämlikheten på landsbygden, vilket påfrestar
landsbygdens sociala system. Fler, både kvinnor och män,
bör bli varse om landsbygdens tillgångar, vackra miljöer
och friheter.
En attraktiv och hållbar landsbygd skapas tillsammans med
de som ska leva och verka där. När kommunen planerar för
landsbygden vill vi att det ska vara en sammansatt befolkning. Vid nybyggnation ska en variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder och funktioner eftersträvas.
Blandningen lockar olika målgrupper och leder till att
människor kan bo och verka där på lika villkor.

Strategiska åtgärder innebär att:
•

Modernisera landsbygden med ny teknik, så att den
ger en attraktiv bild och kan locka till sig entreprenörer.

•

Simplifiera uppstartandet av företag för att främja
landsbygdens potentiella entreprenörer.

•

Öka landsbygdens attraktivitet genom att fullfölja
påbörjad fiberutbyggnad utanför tätorterna, så att
landsbygden kan profilera sig som digital för såväl
privatpersoner som egenföretagare.

•

Öka kollektivtrafiken

•

Upprätta olika upplåtelseformer vid nybyggnation
av bostäder för att locka olika målgrupper.

Främja goda attityder och visa på goda exempel.
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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 vissa lättnader ska vara möjliga när det
gäller strandnära bebyggelse, jämfört med vad som
är möjligt i områden där generellt strandskydd gäller. Detta är avsett att skapa förutsättningar för ett attraktivt boende och verksamheter vilket därmed bidrar
till att stärka landsbygden i och runt dessa områden.
Strategiska åtgärder inkluderar att:
•

Genomföra marktillgänglighetsinventering i hela
kommunen

•

Genomföra planarbeten som medger bostadsbyggande också på landsbygden

•

Skapa efterfrågade alternativa boendeformer i tätorterna

•

Fortsätta planarbeten i utpekade LIS-områden

Slutsatser
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 kombinationer, snarare än att fler resurser tillförs. Ibland behöver dock olika slags resurser tillföras för att
göra utveckling möjligt. Det kan handla om kompetenser,
pengar, kommunikationslösningar eller andra slags resurser.
Sammantaget betyder detta att Mariestads kommun skall
stödja innovationer som leder in i en framtida biobaserad
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 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 näringslivsarbete, 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 visionen talar om. Viktiga
områden är innovationer och att hantera målkonflikter för
en 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 arbeta med preinnovation, 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 snart sagt kommunens alla verksamheter
och kräver helhetsperspektiv och utvecklad samverkan.

Genomförandet av landsbygdsstrategin bidrar till en
hållbar utveckling på glesbygden och i kransorterna.
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handlingsåtgärder

Förslag till åtgärder
Samtliga åtgärder ska ge tydliga förslag på vad man i
Mariestads kommun behöver arbeta med för en få en
attraktiv och välmående landsbygd. Dessa åtgärder är
framtagna utifrån de strategier och fokusområden som beskrivits tidigare i dokumentet. Tanken med de föreslagna
åtgärderna är att påvisa konkreta problem och hur de kan
lösas. Fortsättningsvis presenteras förslagen utan rangordning, men det bör noteras att resursförsörjda strukturer är
en förutsättning för att få utveckling till stånd.
Utöver ågärderna rekommenderas en dialog med omgivande kommuner samt en fördjupad samverkan med biosfärsområdet och akademins aktörer. Dessa blir följaktligen resurser i framtida projekt och utvecklingsarbeten. På så sätt
kan kvaliteten i projekten säkerställas, liksom tillgång till
kunskaper och perspektiv bidra till ett gott genomförande.
Vidare bör man hålla sig uppdaterad med ny forskning samt
skapa en helhetsbild över vilka Leader- och andra projekt
som kan etableras för att successivt genomföra landsbygdsstrategin. Genom att sätta in projekten i ett sammanhang
kan de ge avsevärt bättre utväxling.

kringliggande miljöer är idag det första man möter när
man kliver av Kinnekullebanan i Hasslerör och Lyrestad.
Stationsområdena utgör kulturhistoriska platser och har tidigare fungerat som mötesplatser i orterna men ger i nuläget ett intetsägande intryck, som inte knyter an till platsens
historia. Dessa stationsområden är dessutom en besökande
tågpassagerares första intryck av orten. Även säkerheten har
brister; spåren är inte skyddade på samtliga stationer och
vid Torveds station saknas till exempel både bommar och
varningssignaler.
Skydd mot väder och vind, cykel- och pendelparkeringar är
funktioner som behövs för att göra stationsområdena mer
ändamålsenliga.
Förslag till åtgärd
•

Mariestads kommun bör göra orterna på landsbygden mer attraktiva med ett enklare gestaltningsprogram gällande, i förekommande fall, tågstationer
samt miljöer i anslutning till service- och målpunkter.

Arbeta med gestaltning i
landsbygdens orter
Det ska vara attraktivt att bo på landsbygden och det är
av vikt att miljön tilltalar såväl boende, bilister, fotgängare,
cyklister och turister. I många av kommunens orter präglas
det offentliga rummet i hög grad av asfalterade ytor avsedda
för bilar. Orternas centrum består generellt sett av bland
annat bostäder, småhandel, stationsområde och turistverksamhet. Livet ”mellan byggnaderna” är viktigt för hur miljön uppfattas. Att omvandla dessa miljöer så att de i stället
är anpassade till människor kräver ett medvetet arbete med
gestaltning.
Frånstötande och utslitna stationshus med otrygga om-
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En upprustning av tätorternas skolmiljöer är önskvärt. Ullervad,
2016.
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Hasslerör, december 2015

Föregångsexemplet Hällekis har anlagt en stationspark med
planteringar och cykelställ med tak, dec 2015

Lyrestad, december 2015

Hällekis station har gjorts mer attraktiv tack vare att området
fick en park samt att stationshuset köptes upp av en privat aktör,
som har gjort om det till en inbjudande och gemytlig affär, dec
2015

I Torved har stationshuset fördelaktigt gjorts om till ett privat bostadshus som nu representerar platsens historia. Dock är
inte platsen ultimat för pendlare då det saknas tak mot väderlek, sittplatser och estetiska artefakter som bidrar till en vacker
stationsmiljö. dec 2015

Hällekis station, juni 2016
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Förbättra kollektivtrafiken på landsbygden
Låg turtäthet i kollektivtrafiken begränsar människors rörlighet eller gör att de blir hänvisade till bilen som transportmedel. Tillgänglighet är en förutsättning för människors deltagande i studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter.
Orter som Tidavad, Odensåker, Ullervad och Torsö har låg
turtäthet, med tre till fem avgångar per dag till Mariestad.
Dessutom ligger de sista avgångarna så tidigt att det inte är
möjligt att ta sig till och från kvällsaktiviteter i tätorten.
Kommunen har inte själv rådighet över kollektivtrafiken, men kan genom samråd med Västtrafik och Västra Götalandsregionen påverka den. En del av samverkan kring kollektivtrafiken sker genom Skaraborgs

kommunalförbund, det vill säga tillsammans med andra
kommuner som har liknande utmaningar. Kommunen
kan köpa till kollektivtrafik som Västtrafik inte erbjuder.
Förslag till åtgärd
•

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

•

Kommunen bör, tillsammans med Västtrafik, fortsätta att marknadsföra närtrafiken

•

Kommunen bör sträva efter ökad turtäthet på landsbygden.

•

Kommunen bör utveckla smarta samåkningsmöjligheter för personer bosatta på landsbygden.

Ut till Laxhall går det endast 5 bussturer per dag och inga efter kl 16.25
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Närtrafikens områden och hållplatser.

Främja entreprenörer på
landsbygden
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. Varje ort har sin egen historia och därför många kulturhistoriska värden att visa upp. Mariestad
är dessutom en del av biosfärsområdet Vänerskärgården
Kinnekulle och har många värdefulla naturmiljöer. Dessa
kultur- och naturvärden kan kreativa entreprenörer på
landsbygden använda för att skapa nya verksamheter.
Brister i infrastruktur och tillgänglighet kan hindra det. .
Enligt Mariestads turistbyrå vill många turister sommartid kunna cykla sträckan Mariestad – Sjötorp.
Exempel på andra brister i tillgänglighet rör Vänern, Tidan
och Göta Kanal där det bland annat saknas iläggningsplatser
för paddlare. Tillgång till vattnet är också ett område som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort.

och kulturvärden inkluderar att identifiera behov av eller
möjligheter för vandringsleder, gång- och cykelleder, kanotleder med platser där kanoterna kan läggas i vattnet samt
informationsskyltar som synliggör upplevelsevärden i området. 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.
Förslag till åtgärd
•

Genomför en kartläggning för att identifiera brister
i tillgänglighet till natur- och kulturvärden.

•

Fortsätt utveckla offentlig upphandling av lokala
varor och tjänster.

•

Informera om landsbygdsprogrammets ekonomiska stöd till entreprenörer som vill driva företag på
landsbygden.

Ett systematiskt arbete för att öka tillgänglighet till natur-
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Fortsätt utbyggnaden av
fibernät på landsbygden
Tillgång till snabb och driftsäker internetanslutning är en
förutsättning för företagande, men skapar också möjligheter
för kommunens välfärdsproduktion, deltagande i kompetensförsörjning med mera. Av nedanstående karta framgår
var utbyggnad behöver ske.

Förslag till åtgärd
•

Den nuvarande satsningen på fiberutbyggnad på
landsbygden bör fortsätta med målet att 90 % avinvånarna i Mariestads kommun skall ha tillgång
till fiberanslutning.

















Plamerad fiberutbyggnad 2013-2016
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Skapa
förutsättningar
för intermodalitet och
hållbart resande
Av strategin framgår att intermodalitet är en förutsättning
för hållbara transporter på landsbygden. Det är viktigt att
kunna kombinera olika slag av transportmedel och att det
till exempel är enkelt och bekvämt att byta till kollektivtrafik också för de 34 % av Mariestads invånare som bor på
landsbygden.
I Mariestads kommun finns en framtidssyn om att styra
över till alternativa bränslen. Denna vision syns bland annat
i form av laddstationer för eldrivna fordon i centralorten.
Det arbetet behöver utvidgas så att även landsbygden får
förutsättningar för fordon drivna på icke-fossila bränslen.

Detta ligger helt i linje med Mariestads satsning på att etablera sig som en föregångare inom förnyelsebar energi.
Anläggandet av pendelparkeringar behöver också fortsätta
och självklart kombineras med utvecklads gestaltning på
landsbygden.
Förslag till åtgärd
•

Utveckla ny teknik som möjliggör intermodalitet
på landsbygden. Både lokalisering och utformning behöver utredas vidare. (Intermodalitet innebär att använda flera transportslag)

•

Anlägg pendelparkeringar på lämpliga platser. De
behöver utformas för att erbjuda trygga och bekväma byten mellan transportslag.

Visionen Electric village bygger på förnyelsebar energi och bör praktiseras på kollektivtrafiken både i centralorten och på landsbygden.
L A N D S B Y G D S S T R AT E G I F Ö R M A R I E S TA D S K O M M U N
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Skapa förutsättningar
för bostäder på
landsbygden
Det saknas bostäder på landsbygden, vilket till exempel gör
det svårt för ungdomar att flytta hemifrån utan att flytta till
tätorten eller för äldre att flytta från hus till annat boende.
Många av orterna på landsbygden har potential att erbjuda
attraktiva bostäder. För att den potentialen skall realiseras
krävs både fysisk planering och investeringar.

Förslag till åtgärd
•

I det kommande bostadsförsörjningsprogrammet är
målet att 15 % av de 2000 bostäder som planeras i
Mariestads kommun skall byggas på landsbygden.

•

På landsbygden behöver särskild vikt läggas vid frågor som rör närhet till infrastruktur, kollektivtrafik
och olika servicefunktioner.

•

Utveckla nya LIS-områden för ett mer attraktivt
läge för fritidshus och permanentboende.

Bebyggelse på Torsö
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Skapa resursförsörjda
strukturer som stödjer
utveckling

tativitet och annat, samt att kommunen avsätter resurser.
Också här är det viktigt att tänka in samverkan och samhandling med andra aktörer.

Mariestads kommun behöver utforma nya eller komplettera befintliga handlingsplaner för att denna strategi skall
förverkligas. Ansvaret för detta åvilar kommunstyrelsen och
bör självklart delegeras till nämnder och andra aktörer på
sedvanligt vis. För att säkerställa genomförandet krävs en
organisation för det. Denna kan lämpligen tillskapas i samverkan med de andra kommunerna inom MTG-samverkan
och sannolikt kan den inledningsvis resursförsörjas genom
medel från Leader Nordvästra Skaraborg.

En viktig resurs för Mariestad är de forskningssatsningar
som kommer att ske kring hållbar utveckling i mindre orter
och på landsbygden, till exempel satsningen på Electrivillage. Här kan innovationer uppstå och omhändertas. Mariestads kommun behöver, i rollen som ”plattform” arbeta
tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen
och olika nationella aktörer för att få till stånd utveckling
inom detta område.
Ett fortsatt kartläggningsarbete med inriktning på olika
slags resurser, markanvändning med flera perspektiv kan
lägga grunden för fortsatt utveckling.

Leader
Under en stor del av denna strategis giltighetstid kommer
det att vara möjligt att finansiera utveckling på landsbygden med hjälp av medel från Leader Nordvästra Skaraborg.
Utvecklingsstrategin för området har tre övergripande mål,
som alla samspelar med denna strategi, om än i varierande
grad:
•

Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet

•

Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och
konsumtion som sker utifrån ett lokalt och globalt ansvarstagande

•

Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

Mariestads kommun föreslås utforma ett lokalt serviceprogram, en beskrivning av kommunens åtaganden inom de
fokusområden landsbygdsstrategin identifierar. Serviceprogrammet baseras på stråken som pekas ut i landsbygdsstrategin. Vidare bör det kännetecknas av ”långtgående samverkan och samhandling mellan det offentliga, privata och
ideella” i enlighet med vad Tillväxtverket rekommenderar.

Förslag till åtgärd
•

Mariestads kommun föreslås etablera strukturer för
samverkan kring utveckling av landsbygden i form
av ett landsbygdsråd. Detta kräver eftertanke kring
representativitet och annat, samt att kommunen avsätter resurser. Också här är det viktigt att tänka in
samverkan och samhandling med andra aktörer.

•

Mariestads kommun föreslås utforma ett lokalt serviceprogram, en beskrivning av kommunens åtaganden inom de fokusområden landsbygdsstrategin
identifierar. Serviceprogrammet baseras på stråken
som pekas ut i landsbygdsstrategin. Vidare bör det
kännetecknas av ”långtgående samverkan och samhandling mellan det offentliga, privata och ideella”
i enlighet med vad Tillväxtverket rekommenderar.

•

Mariestads kommun föreslås prioritera industri,
jordbruk och ekonomiska sektorer som producerar
biologiska resurser och minska näringarna som är
baserade på fossila bränslen.

•

Mariestads kommun föreslås tillsätta resurser som
aktivt kommer arbeta med att utveckla landsbygden.

Mariestads kommun föreslås etablera strukturer för samverkan kring utveckling av landsbygden, till exempel i form av
ett landsbygdsråd. Detta kräver eftertanke kring represen-
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Vy över Hemmingstorp och Torsöbron
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Källförteckning
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Vision 2030, Mariestads kommun

•

Översiktsplan 2003, Mariestads kommun

•

Sammanställning av landsbygden i Mariestads kommun 2013

•

Västra Götalands län landsbygdsprogram 2014-2020

•

Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i
Västra Götaland 2014 - 2018

•

Genomförandeplan för Skaraborg 2014-2016

•

Regeringens skrivelse till riksdagen 2008/09:167

•

EU 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

•

Niedomysl, Thomas (2008), Residential preferences for interregional migration in Sweden: Demographic, socioeconomic, and
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40, no. 5, pp. 1109-1131.

•

Orter med befolkningsökning. Tillväxtanalys rapport 2011:11

•

Jordbruksverkets rapport 2009:2

•

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Utvärdering av Stöd till turism. Rapport 2011:69
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•
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Läs mer

•

Sammanställningar av resultat från sju olika områdesdiskussioner okt 2014 - mars 2015 i Mariestads kommun

•

Strukturbild Skaraborg

•

Vision Västra Götaland – det goda livet

•

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

•

Lokala servicelösningar, Uppföljning av uppdrag att stimulera
framtagande av lokala servicelösningar och initiativ på service-

(RUP)

området, Tillväxtverket 2014.
•

•

Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg

•

Biosfärsvision 2030

•

LIS-områden 2011 (Tematiskt tillägg till Översiktsplanen)

•

Program för boendeplanering Mariestads kommun 2013-2030

Strukturbild Skaraborg, antagen av styrelsen för Skaraborgs
kommunalförbund i februari 2016.

•

Analys av den funktionella geografin i Västra Götaland och dess
omland, Västra Götalandsregionen 2016.
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