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       VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

Översiktsplanen visar inriktningen för Skara kommuns fysiska planering.  

Så här läser du översiktsplanen:

KAPITELINDELNING

OM DU VILL SE HUR VI TÄNKER OSS FRAMTIDEN

FÖRORD S.5      2  PLANFÖRSLAG  S.33

OM DU VILL VETA VILKA LAGAR OCH REGLER VI BEHÖVER FÖRHÅLLA OSS TILL

1S. 15  3 S.151 
OM DU VILL VETA HUR SAMARBETET SER UT MED ANDRA KOMMUNER

1S. 15   3 S.151

OM DU ÄR INTRESSERAD AV LIVET I SKARA 2021

1S. 15   4 S. 177  5 S.203    6 S. 217  7 S.230

OM DU BARA HAR TIO MINUTER PÅ DIG

LÄS SAMMANFATTNINGARNA I BÖRJAN AV VARJE KAPITEL. 
VÄLJ BLAND PLANFÖRSLAGETS STÄLLNINGSTAGANDEN PÅ SID 35-150

 1S. 15   2 S.33     3 S. 151  4 S.177    5 S. 203  6 S.217    7S.230
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INVÅNARE
Folkmängd 18 695

Medelålder 43 ÅR

Boende i tätort 76 år

Ensamstående 48%

Röstande i riksdagsval (2018) 88%

Småhuspriser
(Riksgenomsnitt 3267 tusen kr

1886 tusen kr

MARK
Areal totalt 449 km2

 - Jordbruksareal  40%

 - Skog  46%

 - Bebyggelse   6%

 - Övrigt   7%

SKARA KOMMUN I KORTA DRAG

LÄGE 

EN HALVTIMMA TILL

• Tåget

• Skärgård

• Fyra städer

MED TÅG

• 2,5 h till Stockholm

• 1 h till Göteborg

• 1 h till Jönköping 

  MITT I SKARABORG   

     260 000 invånare inom en halvtimmes avstånd 

   MITT I SÖDRA SVERIGE  

      80 procent av Sverige befolkning inom 40 mil 

   Tre nordiska huvudstäder inom 40 mil
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FÖRORD

Översiktsplanen pekar ut en stark och gynnsam riktning 
för Skara, och ska möjliggöra den utveckling som tar bäst 
vara på kommunens unika resurser i ett långsiktigt per-
spektiv.

Den nya planen knyter an till Skara kommuns vision och 
visar på de möjligheter som finns i den strategiska plane-
ringen av den fysiska miljön. Vår ambition är att profilera 
oss som en attraktiv boende- och etableringsort i hjärtat 
av Skaraborg och Sverige. Befolkningsmålet är ambiti-
öst och visar på en strävan att möjliggöra tillväxt och 
innovation, samtidigt som översiktsplanen understryker 
vikten av att bevara de värdefulla kulturella och naturliga 
tillgångar som präglar kommunen. En bärande grund för 
Skaras utveckling är att hela kommunen får utrymme att 
utvecklas, och tätort och landsbygd blir en helhet med 
givande synergieffekter. Översiktsplanen visar bland annat 
hur omsorgsfull förtätning kan stärka tätorterna, och hur 
landsbygden kan utvecklas i strandnära lägen. 

Översiktsplanen ska genom sin strategiska och samti-
digt både pragmatiska och tillåtande natur kunna använ-
das både för kommunens eget arbete med detaljplaner, 
näringslivsfrämjande arbete, myndighetsutövning mm och 
för alla aktörer som råder över eller planerar verksamhet i 
Skara. 

Översiktsplanen ska inspirera och underlätta för alla som 
vill bidra till Skaras utveckling, och möjliggöra för kom-
munen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa 
möjligheter. Framtidens näringar kommer att ställa krav på 
hållbarhet, flexibilitet och effektivitet i helt nya perspektiv, 
vilket översiktsplanen ger utrymme för. Genom att skapa 
förutsättningar för morgondagens innovationer värnar vi 
om denna och kommande generationers goda liv i Skara.

Jag vill framföra ett varmt tack till alla som genom ett 
omfattande och engagerat arbete bidragit till den nya 
översiktsplanen. 

YLVA PETTERSSON

Kommunstyrelsens ordförande

” Översiktsplanen ska inspirera 
och underlätta för alla som vill bidra 
till Skaras utveckling, och möjlig- 
göra för kommunen att på bästa sätt 
ta hand om och möta upp dessa  
möjligheter.” 
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BILAGOR

 MEDBORGARDIALOG 

 KARTBILAGA 

OMSLAGSBILD: 
SNART EN GEMENSAM ARBETSMARKNADSREGION.  

Trafikverket genomför åtgärder på väg 49 som under-

lättar jobbpendling genom hela Skaraborg och kan 

bidra till att Skaraborg blir den fjärde största arbets-

marknadsregionen i Sverige.  

Foto: Patrik Borgenhard

TILL VÄNSTER:  
FLERA GENERATIONER 
Översiktsplanen ska visa riktningen för mark- och  

vattenanvändningen i kommunen för årtionden  

framåt och berör både barn, vuxna och seniorer.
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INLEDNING

Under avsnittet Inledning finns information om vad en  
översiktsplan är, hur arbetsprocessen ser ut och hur den 
 inledande medborgardialogen gick till. 
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LÄSANVISNING

Skara kommuns översiktsplan 2040 är primärt en digital 
webbsida uppbyggd med interaktivt innehåll. Inlednings- 
vis i den digitala versionen kan du ta del av hur du navige- 
rar i översiktsplanen.

Översiktsplanen är indelad i sju delar. I inledningen 
går att läsa om vad en översiktsplan är, syftet och  hur 
framtagandet av samrådshandlingen gått till. I kapitel 1, 
utgångspunkter beskrivs kommunens viljeinriktning och 
planeringsförutsättningar i form av nationella och regio- 
nala mål samt de kommunala strategier som finns. Själva 
planförslaget beskrivs i kapitel 2 och resterande kapitel 
beskriver de förutsättningar som finns idag. Kapitel 3 
beskriver statliga hänsynstaganden, kapitel 4 natur- och 
kulturmiljöer, kapitel 5 näringsliv, turism och besökare. 
Kapitel 6 redovisar för teknisk försörjning och slutligen 
kapitel 7 beskriver transportinfrastrukturen. 

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

ger vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas. 

förmedlar kommunens helhetssyn på ut- 

vecklingen av den fysiska miljön. 

redovisar hur kommunen tillgodoser riksin-

tressen och miljökvalitetsnormer

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 

En översiktsplan är inte juridiskt bindande utan vägle-
dande och används vid beslut om detaljplanering, till-
ståndsprövningar enligt PBL samt miljöbalken. Exempel 
på dessa är bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdis-
penser.

Översiktsplaneringen är en ständigt pågående process, 
då förutsättningarna förändras och nytt underlagsmaterial 
kan leda till nya prioriteringar. Olika samhällsintressen ska 
vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process 
samtidigt som enskildas rättigheter ska värnas. PBL kräver 
att kommunfullmäktige varje mandatperiod tar ställning 
till översiktsplanens aktualitet.

Den långsiktiga inriktningen som planen innebär att 
delar av det som redovisas kan komma att realiseras rela-
tivt långt in i framtiden. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande men har genom sitt vägledande syfte en viktig 
roll i kommunens fortsatta utveckling.

INLEDNING

ÖVERSIKTSPLANENS SYFTE

Syftet med översiktsplanen för Skara kommun är att kom- 
munen utvecklas som hjärtat i Skaraborg; ett nav i delregi- 
onen. Vi utgår från de ekologiska värdena och arbetar för 
att stärka  ekosystemtjänster. Översiktsplanen är kommu-
nens avsiktsförklaring om den framtida markanvändningen, 
avvägd mellan allmänna och enskilda intressen. Vidare 
önskas en hållbar utveckling nås som beaktar kommunens 
sociala, ekologiska och ekonomiska potential, så väl som 
den långsiktiga konkurrenskraften hos kommunens lokala 
näringar. 

PROCESS

UPPDRAG OCH PLANERING
Den senaste översiktsplanen för Skara kommun antogs 
2005. Sedan dess har utvecklingen både i samhället och 
i kommunen förändrats påtagligt. Under hösten 2020 
genomfördes uppstartsmöten och underlag bearbetades 
fram. Programmet för översiktsplanen antogs av kom-
munfullmäktige X. 

SAMRÅD

Översiktsplanen skickades ut på samråd mellan X och X. 
Samrådet använde en pandemianpassad medborgardialog 
främst via digitala kanaler men också fysiska installationer. 
Under samrådet inkom omkring X yttranden från privat-
personer, myndigheter och organisationer. Arbetet med 
att ta fram en samrådsversion av översikts- planen fortgick 
under 2021, varefter en  första version av översiktsplanen 
kunde ställas ut på samråd under vintern 2021-2022.

GRANSKNING

Efter samrådets yttringar sammanställts har översiktspla-
nen kontinuerligt reviderats. Tillsammans med politikens 
synpunkter har inblandade tjänstemän bearbetat ett plan-
förslag som väger samman många olika idéer och förslag, 
allmänna och enskilda intressen.

ANTAGANDE

Samtliga yttranden samlades för ett utlåtande med Skara 
kommuns kommentarer gällande förslag till revideringar 
efter granskningen.

Kommunstyrelsen har den X 2022 beslutat om att anta 
översiktsplan Skara kommun 2040.

GranskningSamrådUppdrag och  
planering

Antagande
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METODBESKRIVNING

I arbetet med Översiktsplanen för Skara kommun 2020, 
har medborgardialog genomförts på flera sätt för att samla 
in kommuninvånarnas förslag och viljeinriktning med 
samhällsutvecklingen. Medborgardialogen pågick mellan 
den 23 september till den 31 december.

FILMER

Åtta personer i olika målgrupp och geografisk anknytning 
har intervjuats kort. Denna intervju har filmats och lagts 
ut på kommunens hemsida för att inspirera andra med-
borgare till att lämna synpunkter. 

DIGITAL KARTA

Medborgare kunde under hösten 2020 gå in till en digital 
karta på Skara kommuns hemsida och skriva in sin syn-
punkt via ett formulär. Sist i formuläret fanns en karta där 
man kunde markera den aktuella platsen som hörde ihop 
med synpunkten.  I formuläret kunde man välja mellan 
favoritplats, bostäder eller utveckling. 

ANALOG SKÄRM

Skärmar med karta över skara kommun samt respektive 
ort har satts upp vid mataffärer eller pizzeria i Varnhem, 
Axvall, Skara samt Ardala. 

De fysiska skyltarna sattes upp 22/9 (Ardala och i Skara: 
IcaMunken, City Gross, Coop) samt Axvall och Varnhem 
några dagar senare. En affischutställning med kartor sattes 
upp på biblioteket 22/9 men hann inte sitta inte upp så 
länge eftersom biblioteket sedan stängde pga corona-
restriktioner. Dessa skärmar flyttades senare till Idrottshal-
len på Vilanområdet. Det fanns också en mindre affischut-
ställning i kontaktcentrets korridor i Stadshuset.
I anslutning till de fysiska kartorna fanns brevlådor med 
”pluppar” som motsvarade kategorierna ”Bostad” ,”Favorit- 
plats” ”Utveckling”, samt frankerade vykort. Man kunde 

markera sin åsikt vid de fysiska kartorna med en ”plupp” 
på kartan och sedan fylla i åsikten på ett frankerat vykort. 
Vykorten har samlats in av Planenheten som manuellt lagt 
in synpunkten i den digitala kartan. Datan från formuläret 
på hemsidan har samlats i en databas (excel).

”VECKANS FRÅGA” PÅ FACEBOOK

Resultatet på enkäten finns i Netigate; Inlägg om enkäter-
na publicerades på Facebook följande dagar. Resultatet av 
dessa frågor bifogas i separat pdf-dokument. 

17/11: Vad är viktigast att bo nära?

24/11: Typ av bostäder (vad saknas)

1/12 Typ av bostäder (seniorboende)

10/12: Typ av bostäder (höjd)

17/12: Favoritplatser

Pressmeddelandet om dialogen var ute den 21 september 
och från och med den dagen var det möjligt att gå in på 
den digitala tycka-till-kartan på www.skara.se. Synpunkter 
kom in via den digitala kartan såväl som på vykort. 

Skyltarna som satt uppe vid de stora livsmedelsbutikerna 
i Skara har uppenbart använts som tidsfördriv och mar-
kerats ”för skojs skull” med en mängd pluppar som gör 
att det inte längre går att urskilja vilka markeringar som är 
seriösa. Om de som lämnat seriösa förslag på dessa tavlor 
också har lämnat sin synpunkt skriftligt via vykort, så har 
detta förts in i excel-dokumentet. 
 
skara.se/oversiktsplan

MEDBORGARDIALOG
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GUL, BLÅ, GRÖN STRUKTUR

  Gul = Jordbruksmark

  Blå = Vatten

  Grön = Skog

RADBYAR 

Sammanhållande bostadsbebyggelse längs med en mindre 
väg. Varje bostadsgård har sin tillfartsväg från vägen som 
passerar genom byn. Förr var gårdarnas odlingsbara mark 
och tamboskapens betesmark bakom själva gårdstunet, 
som i sin tur låg närmast vägen.

TÄTORTSNÄRA BYAR

Sammanhållande bebyggelse för större tomter med plats 
för odling och skrymmande hobbyintresse. Med tätortsnä-
ra by förväntas de större bostadstomterna användas för 
intressen där natur är en förutsättning eller där verksam-
heten kan upplevas störande inne i den stadsplanerade 
tätorten. Tex. att ha höns med tupp, större kompost etc

Syftet med tätortsnära byar är inte stor tomt med mycket 
hårdgjord yta.

FÖRTÄTNING

Att använda ortens mark effektiv med syftet uppnå korta 
avstånd och undvika gleshet utan syfte. En park, natur el-
ler parkering kan ha ett syfte för att tex. tillgodose handel, 
arbetsplatser, rekreation, bulleravstånd, siktlinjer etc. Om 
obebyggd mark vars syfte kan tillgodoses på annat sätt 
eller om platsen upplevs som onödig transportsträcka, kan 
platsen eventuellt bebyggas för att förtäta stadslandskapet. 
En byggnad kan skapa intressanta stadsrum men bör inte 
ske på bekostnad av andra värden. Förtätning sparar mark 
i stadens ytterkanter och drar nytta av befintlig infrastruk-
tur. Parkmark ska vara den mark som exploateras sist 
eftersom den är ett viktigt inslag i människans habitat och 
viktig för dagvattenhantering. Befintliga hårdgjorda ytor 
så som verksamhetsmark och platser för upplag som inte 
längre används kan vara lämpliga ytor för förtätning.

SJÖ

En sjö är en mer eller mindre permanent vattensamling 
av sötvatten i en naturlig sänka i marken. Någon allmänt 
accepterad undre gräns för en sjös storlek finns inte utan 
alla vattensamlingar med en yta på minst en hektar kan 
klassas som en sjö.

VATTENDRAG

Ett vattendrag är sötvatten som rinner genom landska-
pet från högre belägna till lägre områden och som oftast 
mynnar ut i hav eller i en sjö. Vattnet drivs av gravitatio-
nen. Vattendrag delas in i bäckar, åar, älvar och floder. Det 
finns dock inga exakt indelning utan styrs av både vatten-

dragets storlek och flöde, men också av var i Sverige eller i 
världen som vattendraget finns.

DAMM

En damm är en konstgjord sjö eller vattenmagasin, ofta 
av mindre storlek som kan ha många olika syften och 
användningsområden. Några exempel på dammar är dag-
vattendamm, kraftverksdamm, branddamm, fiskdammar, 
ankdamm och trädgårdsdamm.

VÅTMARK

En våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året 
finns under eller strax över markytan. Våtmarker är grunda 
fuktiga miljöer med övervattensvegetation av vitmossa, 
gräs, starr eller andra örter.

MSA-OMRÅDET

Minimum Sector Altitude. Det område som berörs av 
höga objekt så som byggnader, master, vindkraftverk och 
skorstenar. MSA-områden finns för att skydda in- och 
utflygning från flygplatser och landningsbanor både inom 
Militärt försvar och civilsamhället.

LANDSKAP

Landskap används för att beskriva det område eller miljö 
som är aktuell för planering. Det kan vara stadslandskap 
(som även kan kallas urban miljö) naturmiljöer, landsbygd 
osv. Landskapet kan vara öppna böljande fält eller en 
trolsk murrig granskog. Stadslandskap kan vara villamat-
tor, industriområden eller det stadsmässiga med byggnader 
tätt intill gatan med butiker i bottenplan och kontor och 
bostäder på våningarna  ovanför. Olika landskap har olika 
spelregler.  

LEH 

LEH = Lagen (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap.

OMVANDLING

I likhet med förtätning sker omvandling av områden 
när tiderna förändras. Det händer tex. att ett övergivet 
industriområde tas över av kulturarbetare som behöver 
lokalerna som ateljé. Konstnärerna gör området intressant 
och snart köps lokaler upp av investerare som bygger om 
industrilokalerna till bostäder. Detta kallas inom samhälls-
planeringen för gentrifiering. 

RESILIENT/RESILIENCE 

Med resiliens menas den förmåga naturen har att ställa 
om och anpassa sig till nya förutsättningar eller att klara av 
och återhämta sig efter ett trauma som tex. minusgrader i 
april eller att rötterna dränks i vatten vid en översvämning.

BEGREPPSFÖRKLARING ÖVERSIKTSPLAN
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MEDVERKANDE PERSONER

STYRGRUPP

KOMMUNSTYRELSENS BEREDNINGSUTSKOTT

• Ylva Pettersson (m)

• Fredrik Nordström (s)

• Lars Berg (c)

• Håkan Ehn (s)

• Ove Berlin (sd)

MILÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ORDFÖRANDE

• Leif  Brohede (kd)

PROJEKTGRUPP

Mona Nilsson, stadsarkitekt och planchef

Malin Tell, projektledare fas 2 och Tf. Planchef  

Linda Fröberg, projektledare fas 3 och planarkitekt

Anders Aubry, huvudskribent, planarkitekt

Axel Demker, projektledare fas 1, planarkitekt med  
uppdrag som stadsantikvarie

Abbe Sahli, miljöstrateg och kommunekolog

Philip Lennerö, student från GU, kulturgeograf

Helena Långström Schön, kommunikatör

Utöver projektgruppen har flertalet tjänstemän från 
kommunen samt bolag bidragit med sin expertkompetens 
genom arbetsgrupper och workshops.

OM SKARA KOMMUN

Skara kommun ligger i Västergötland, mellan Vänern och 
Vättern, och är en del av såväl Västra Götalandsregionen 
som kommunalförbundet Skaraborg. Kommunen består 
av 429 kvadratkilometer yta och gränsar till Falköpings 
kommun, Skövde kommun, Götene kommun, Lidkö-
pings kommun och Vara kommun. Skara har en central 
placering i Skaraborg och ett bra geografiskt läge vid E20 
mellan Göteborg och Stockholm men även riksväg 49. 
Kommunen erbjuder en karaktärsfull stadskärna med ett 
brett utbud av sevärdheter, entreprenörskap, kultur och 
historia men även närhet till natur och vacker omgivning, 
rikt djurliv, vandringsleder och sex olika naturreservat.

Centralorten Skara är med sina dryga 1000 år på nacken 
en av Sveriges äldsta städer. Förutom Skara finns ytterli-
gare fyra tätorter i kommunen: Ardala, Axvall, Eggby och 
Varnhem. År 2020 hade Skara kommun 18 695 invånare.
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SKARA VISION 2025
                          

TILLSAMMANS SKAPAR VI DET GODA LIVET FÖR INVÅNARNA I SKARA KOMMUN

En välfärd med god kvalitet är självklar. Men vi vill mer än så. Vi vill skapa attraktionskraft! Både inom och 

utanför kommunen. I visionen har vi pekat ut utvecklingsområden där Skara har extra stor potential. Vi ska 

ha mod att prioritera och lägga kraft på det som behövs, nu och framåt:

• I SKARA ÄR VI STOLTA

• LIVSSTILEN SOM KONKURRENSKRAFT

• VI FRÄMJAR ENTREPRENÖRSKAPET

• SJÄLVKLART HÅLLBART

I SKARA ÄR VI STOLTA

År 2025 genomsyras Skara av en stolthet. Som invånare trivs vi med att leva och bo i Skara. Vi inser 
vad det är som gör Skara speciellt. I Skara kommuns organisation är vi stolta över vårt arbete och 
vi motiveras av ett tydligt och visionärt ledarskap. Vi vågar göra prioriteringar och val utifrån vår 
situation. Skara har hittat sin egen väg framåt. Tillsammans bidrar vi alla till att stärka varumärket 
Skara både i och utanför kommunen.

LIVSSTILEN SOM KONKURRENSKRAFT

I Skara är det lätt att få familje- och yrkeslivet att gå ihop. Det är nära till allt och man kan kombi-
nera det goda livet på landet med stadens utbud. Här finns mötesplatser för kreativitet, gemenskap, 
fritid och företagande. Hos oss finns tid att njuta och plats för alla. Det äkta och det okonstlade 
finns ständigt närvarande i den vackra naturen, i våra levande kulturmiljöer och i den närproducera-
de maten. Bra kommunikationer och snabba uppkopplingar tar oss ut i världen och hem igen. Skara 
är en kreativ och livskraftig kommun mitt i Skaraborg som erbjuder en attraktiv livsstil i tiden.

VI FRÄMJAR ENTREPRENÖRSKAPET

I Skara är kreativitet och entreprenörskap givna inslag i vardagen – i alla åldrar. Barn och unga upp-
muntras att prova nya saker och att utveckla sina förmågor och talanger. I Skara finns en mycket väl 
fungerande samverkan och dialog mednäringslivet. Skolan har ett givande samarbete med högre ut-
bildning och arbetsliv. Därför är möjligheten att starta eget företag ett lika självklart val som fortsat-
ta studier och anställning efter studenten. Skara har blivit hela Sveriges förebild för grön innovation 
och landsbygdsnäringar. Det driver på en spännande samverkan mellan landsbygdsentreprenörer 
som syns på många håll i kommunen.

SJÄLVKLART HÅLLBART

I Skara är det självklart att vi skyddar miljön och använder energi och naturresurser på ett effek-
tivt vis. Våra hållbara vanor gör oss till ett föredöme som stärker normer och värderingar. Både på 
landsbygden och i staden finns goda möjligheter till att försörja sig. Skara kommun har en stabil 
ekonomi, och vi tar vara på lokala produkter och tjänster. Vi har en långsiktigt hållbar tillväxt.  
Folkhälsan är god. Det finns ett starkt socialt skyddsnät och ett aktivt civilsamhälle där förenings- 
livet spelar roll. Våra invånare mår bra och deltar i samhället – oavsett bakgrund och livsstil.  
Det får hela Skara att må bra.

TILLSAMMANS GÖR VI DET MÖJLIGT!
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UTGÅNGSPUNKTER

Översiktsplanen fungerar som ett hjälpmedel för att kunna  
förverkliga kommunens vision och som vägledning för 
aktiva val för invånare, näringslivet och allmännyttan. 
Översiktsplanen ska även hjälpa oss att skapa framtidens 
hållbara Skara. 

Äganderätten, tillväxt och hållbarhet genomsyrar den 
nya Översiktsplanen som ger möjlighet till fortsatt posi-
tiv utveckling och strategiskt arbete med en attraktiv och 
hållbar utveckling av hela Skara kommun. 

Skara ska fungera som navet i Skaraborg och kunna 
erbjuda det goda livet både i staden, på landsbygden och 
däremellan.

Översiktsplanen möjliggör förutsättningar att kunna nå 
befolkningsmålet om att växa upp till 24000 invånare till 
2040, från ungefär 19 000 invånare år 2021. 

Detta antas kräva ytterligare 2 000 nya arbetstillfällen 
samt 2 500 bostäder i kommunen. I och med målet om 
fler invånare i kommunen finns även behov  av investe-
ringar i den kommunala verksamheten. För en befolk-
ningsökning på ungefär 5 000 invånare behövs det 10 nya 
förskoleavdelningar, en ny grundskola samt sju nya     hög-
stadieklasser i kommunen. Oberoende av i vilken omfatt-
ning som befolkningen ökar är balans i den demografiska 
strukturen av vikt och att kommunen alltid ska arbeta  för 
ekonomisk och social inkludering.

BEFOLKNINGSMÅL

HÖJA KOMMUNENS INVÅNARANTAL TILL 

24 000
KUNNA ERBJUDA

 

2 500 
    NYA BOSTÄDER I KOMMUNEN

ÖKA ANTALET ARBETSTILLFÄLLEN  
I KOMMUNEN MED MINST

2 000

TILL ÅR 2040 VILL SKARA KOMMUN:

Skaras tidigare översiktsplan, antagen 2006, är till stor del 
redan genomförd. Nu behöver Skara en ny översikts- plan 
där framtiden beskrivs utifrån nya förutsättningar. Det har 
kommit nya politiska förväntningar, mål och strategier och 
Skara präglas idag av andra möjligheter och optimism. Pla-
nering idag lägger allt större fokus på att utveckla hållbara 
samhällen vilket innebär att det krävs strategier för att un-
derlätta användandet av hållbar infra- struktur och service. 
Detta innebär bland annat förtätning av staden och att nya 
områden inte ska tas i anspråk om det inte är nödvändigt 
för hållbar utveckling.

Skara kommun vill se en varierad bebyggelse och erbju-
da attraktiva bostäder för befintliga såväl som framtida 
kom- muninvånare. Vidare ska man arbeta med klimatan-
pass- ning samt utveckla och förtäta de befintliga orterna. 
Skara ska vara en hållbar stad samtidigt som man vill hålla 
lands- bygden levande med målet att runt 15 procent av 
kommunens invånare ska vara bosatta där. I samband med 
detta vill kommunen även kunna erbjuda möjligheter till 
att bosätta sig i närheten av vatten tack vare Skaras många 
sjöar. 

Kommunen ska också i största möjliga mån värna ägan-
derätten.
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UTGÅNGSPUNKTER

SKARA, NAVET I HJÄRTAT AV  
SKARABORG

VI ERBJUDER DET GODA LIVET, PÅ LANDET, I STADEN  
OCH MITTEMELLAN

Skara är en kreativ och livskraftig kommun mitt i Skara-
borg som erbjuder en attraktiv livsstil i tiden. Redan för 
tusen år sedan var Skara ett viktigt nav (i Skaraborg). Skara 
ligger i skärningspunkten mellan E20 och Skaraborgs star-
kaste och viktigaste tillväxtstråk väg 49 och väg 184. Det 
är nära till allt, både för den som bor i kommunen  
eller den som bedriver verksamhet här. Inom 45 minuter 
når man i stort sett samtliga kommuner och kommun-
centra inom Skaraborg, och på så sätt en väldigt stor 
arbetsmarknad. Likväl som nästan alla Skaraborgs 260 000 
invånare når Skara inom 45 minuter. Vilket betyder att  
näringslivet i Skara har tillgång till en bred kompetensbas. 
En välfungerande infrastruktur med starka stråk såväl 
inom Skaraborg som kopplingen mot våra angränsande 
regioner och övriga Sverige. Skara kommun med sina 
unika natur och kulturmiljöer och med sitt rika jordbruks-
landskap bidrar också till ett kluster för gröna näringar, ett 
rikt friluftsliv och en hållbar och utvecklad besöksnäring. 
Översiktsplanen ska möjliggöra för fler människor och 
verksamheter att bo och verka i Skara kommun.

ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSSTRATEGIER

  VI FRÄMJAR ENTREPRENÖRSKAPET

GRÖN KOMPETENSTRADITION, VÄRDEFULLA BESÖKSMÅL,  
INDUSTRI OCH LOGISTIK SKAPAR ETT VARIERAT NÄRINGSLIV

  Skol- och lärmiljöer som främjar lärande och 

trygghet i klimatsäkra inne- och utemiljöer 

 Varierat utbud av utbildning inom gröna 

näringar i attraktiva lärmiljöer

 Lärosäten ges goda utvecklingsmöjligheter 

både i tätort och på landsbygden

 En unik småstadsupplevelse präglad av en 

livskraftig och traditionsburen stadskärna 

med en variation av mötesplatser och  

småskalig handel

 Ett varierat utbud av byggrätter för kontor 

och verksamheter

  Gröna näringar och besöksnäring utvecklas

 En innovativ besöksnäring som tar vara på 

kraften i Skaras förflutna

  En god mark- och planberedskap för att skapa 

förutsättningar för att nya och befintliga 

verksamheter ska ha möjlighet att växa
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UTGÅNGSPUNKTER

  LIVSSTILEN SOM KONKURRENSKRAFT

VARIERADE BOSTADSFORMER OCH EGNA LÄGEN I SAMKLANG 
MED VÅRA UNIKA KVALITETER

  Bostadsbeståndet utökas med bostadsformer 

som skapar rörelse på bostadsmarknaden

Planberedskap skapar möjligheter att möta 

framtida utmaningar

Planering för bostäder och lokaler som främ-

jar delaktighet, jämlikhet och barnperspektiv 

för ung som gammal

Förtätning och exploatering i närhet till 

etablerade bostadsområden eller befintlig 

infrastruktur, avfallshantering och offentlig 

service

Uppmuntrar och möjliggör olika boende- 

former på landsbygden

 Återanvändning och byggnadsvård som  

berikar företag, boenden och besökare

 Gestaltning i den fysiska miljön utgår från 

samspelet med den närmaste omgivningen 

och en arkitektonisk idé

 Kulturhistoriska värden, småskalig handel 

och upplevelser i det offentliga rummet 

skapar ökad livskvalitet

  SJÄLVKLART HÅLLBART

BÄRKRAFT FÖR KOMMANDE GENERATIONER

  Ett rikt och varierat landskap, våtmarker,  

en ökad biologisk mångfald och bevarande 

av åkermark

  God tillgänglighet till hållbara transporter 

och hög trafiksäkerhet för cyklister

  Grön- och rekreationsområden, samman-

hållna grönstrukturer och tätortsnära natur 

växer tillsammans med ny bebyggelse och 

värnar ett gott närklimat

  En ledningsstruktur som möjliggör lång- 

siktigt hållbara energikällor

  Nybyggnation sker utifrån vad som är möjligt 

att försörja med långsiktigt hållbara vatten- 

och avloppslösningar

   Långsiktig och lokal dagvattenhantering är 

vägledande för förtätning och exploatering 

av mark för nya ändamål

  Förändringar till följd av den fysiska plane-

ringen sker med hänsyn till långsiktig håll-

barhet, säkerställande av ekosystemtjänster, 

klimatförändringar och krissituationer
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UTGÅNGSPUNKTER

REGIONALA OCH NATIONELLA MÅL OCH INTRESSEN

BARNKONVENTION SOM LAG

Till skillnad från när den senaste översiktsplanen skrevs, 
så har Barnkonventionen blivit lag i Sverige. Det innebär 
skarpare fokus på barns rättigheter sedan 1 januari 2020.

Allas perspektiv och representation är viktig i den fysis-
ka planeringen men till skillnad från myndiga personer har 
barn färre möjligheter att göra sina önskemål hörda. Barns 
perspektiv är viktiga och bör alltid tas i beaktning genom 
att planerarna aktivt efterfrågar barns synpunkter.

GLOBALA MÅL

De globala målen för hållbar utveckling antogs den 25 
september 2015 och består av 17 mål och 169 delmål. 
Hållbar utveckling inkluderar de tre dimensionerna social 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. 

TANKEN ÄR ATT MAN INNAN 2030 SKA KUNNA UPPNÅ 
FYRA SAKER:

  Att avskaffa extrem fattigdom

  Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen

  Att främja fred och rättvisa

  Att lösa klimatkrisen

NATIONELLA MILJÖMÅL

Genom ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 
etappmål, inom områdena avfall, biologisk mångfald, farli-
ga ämnen och klimat, är tanken att Sverige ska kunna klara 
de globala hållbarhetsmålens ekologiska dimension.

Riksdagen definierar generationsmålet som: ”Det över-
gripande målet för miljöpolitiken är att till nästa genera-
tion lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.”

Miljökvalitetsmålen skildrar den svenska miljöns till-
stånd efter genomfört miljöarbete. Etappmålen i sin tur 
ska underlätta arbetet mot generationsmålet och miljömå-
len genom att identifiera den omställning av samhället 
som önskas.

De mål som Riksdagen beslutat bidrar till struktur för 
det svenska miljöarbetet, däribland Skara kommuns.

REGIONALA MÅL

Skara kommun är en del av Västra Götalandsregionen 
(VGR). VGR antog i februari 2021 den regionala utveck-
lingsstrategin (RUS) som anger riktningen för det regio-
nala utvecklingsarbetet mellan 2021 och 2030. Utgångs-
punkten i strategin är de stora samhällsutmaningarna samt 
det behov som samhället har av att bli mer hållbart och 
konkurrenskraftigt. 

ENLIGT REGIONEN ÄR STRATEGINS MÅL FÖLJANDE

”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för  

omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle”

Den regionala utvecklingsstrategin vägleder bland annat 
kommuner och kommunalförbund i arbetet med regio-
nal utveckling. Respektive kommunalförbund i regionen 
ansvarar för utvecklingsarbete på delregional nivå, mellan 
kommunerna. Skara kommun är en del av Skaraborgs 
kommunalförbund. 

STRUKTURBILD SKARABORG

Under 2014 och 2015 arbetade Skaraborgs kommunal 
förbund tillsammans med Skaraborgs 15 kommuner fram 
en strukturbild för Skaraborg. Strukturbilden lyfter fram 
Skaraborg som en nätverksstad och hur kommunerna själ-
va i samverkan ska arbeta för att verkställa strukturbilden.

Syftet med strategierna är att kombinera lokala resurser 
i Skaraborg och stärka Skaraborgs länkar till kringliggande 
delregioner.

Strukturbild Skaraborg vann Sveriges Arkitekters Plan-
pris 2020. skaraborg.se
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UTGÅNGSPUNKTER

GEMENSAM FYSISK PLANERING I SKARABORG

SJU STRATEGIER PÅ DELREGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ LIGGER TILL 

GRUND FÖR GENOMFÖRANDET AV STRUKTURBILDEN

  STRATEGI 1  

Mötesplatser – en framtida arbetsmarknad 

och kompetensförsörjning av Skaraborg

  STRATEGI 2  

Tillgänglighet – transportinfrastruktur och 

flexiblare kollektivtrafik för en lokal arbets-

marknadsregion

  STRATEGI 3  

Boende – utveckla en gemensam plan

  STRATEGI 4 

LINK-områden – lokal utveckling i natur- och 

kulturnära lägen.

  STRATEGI 5 

Integration – ett samhälle där alla får bidra.

  STRATEGI 6 

Förvaltningssamarbete – tekniska system och 

kommunal verksamhet.

  STRATEGI 7 

Samhällsbyggnadskollegium – en resursför-

sörjd genomförandeorganisation.

Illustrationen beskriver hur Skaraborg kan ses som ett nätverk av befintliga städer och orter som genom kommunikation och samverkan binds samman till en större 
enhet - en nätverksstad.

GEMENSAM FYSISK PLANERING

Skaraborgs kommunalförbund utgör plattform för det ge-
mensamma delregionala utvecklingsarbetet och styrgrupp 
för detta är samhällsbyggnadskollegiet som består av  
tjänstepersoner från de 15 kommunerna samt kommunal- 
förbundet.

Samhällsbyggnadskollegiet har i uppdrag att arbeta med 
gemensam fysisk planering i Skaraborg. Gemensam fysisk 
planering gynnar alla kommuner i Skaraborg då varje 
enskild kommun inte behöver ta fram alla dokument själva 
samtidigt som synergieffekter tas tillvara och risken för 
suboptimering minskar.

Under 2018–2020 har samhällsbyggandskollegiet tagit 
fram två dokument med koppling till fysisk planering; 
Strategi hållbara drivmedel och Program Skaraborgs tu-
ristvägar. Från och med 2020 pågår arbete med en gemen-
sam Strategi för etableringar. Fokus är på nyetablering av 
industri och näringsverksamhet.

STRATEGI HÅLLBARA DRIVMEDEL

Strategin utgör en kombination av el, vät- och biogas för 
att öka möjligheterna för omställning från fossila drivme-
del till förnybara drivmedel.

Strategin kompletterar det arbete som E-WEST gjort 
gällande placering av stråkladdning med platser för desti-
nationsladdning (se karta). Det kan vara kultur- och natur-
historiska platser, friluftsområden, idrottsplatser eller olika 
typer av mötesplatser och liknande. Gemensamt för alla 
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ETABLERINGSSTRATEGI - STRATEGI FÖR STORA 
ETABLERINGAR I SKARABORG

Skaraborgs 15 kommuner arbetar tillsammans genom  
Business Region Skaraborg med att attrahera nya  
etableringar till Skaraborg. Syftet är att skapa fler arbets- 
tillfällen, bidra till fler arbetade timmar och därigenom 
ökade skatteintäkter för Skaraborgs kommuner.

Baserat på Strukturbild Skaraborg arbetar Skaraborgs 
kommuner med gemensam samhällsplanering. 

Områdena är de som är bäst lämpade utifrån de vä-
sentliga samhällsintressena; Förädling av lokala resurser, 
Utökad och stärkt arbetsmarknadsregion och Effektivt 
utnyttjande av befintlig infrastruktur och service.

Syftet med att peka ut områden för större etableringar 
är att stärka de sedan tidigare identifierade resursbaserna 
och dra nytta av de kärnkompetenser som finns i Skara-
borg. 

Den ska användas som underlag vid upprättande av 
översiktsplaner och detaljplaner samt för Business Region 
Skaraborg som säljmaterial. 

platser är att de är välbesökta och avsedda för publik ladd-
ning. Där platserna även kan samutnyttjas för boende- och 
arbetsplatsladdning är det positivt, men inte huvudsyftet. 
Destinationsladdning på dessa platser ska ge möjlighet till 
en hållbar livsstil i hela Skaraborg, även där det  är långa 
avstånd och turtätheten på kollektivtrafiken är låg. Plane-
ring av laddinfrastruktur i Skaraborg sker gemensamt för 
Skaraborgs 15 kommuner för att undvika suboptimering 
och mellankommunal konkurrens.

PROGRAM SKARABORGS TURISTSLINGOR

Programmet syftar till att få Skaraborg att utvecklas som 
besöksanledning för att få fler besökare att spendera mer 
tid i området, besöka fler besöksmål och därmed uppleva 
mer. Programmet pekar ut turistslingor, för både bilvä-
gar och kollektivtrafik, som tydligt knyter ihop många 
av de besöksmål som finns i Skaraborg. Slingorna ska ge 
besökaren en större upplevelse än att bara transportera 
sig. ”Det är vägen, som är mödan värd”. På detta sätt 
kan samverkan i kluster uppstå mellan olika aktörer och 
besöksmålen kan bidra till service och handel i Skaraborgs 
mindre orter och på landsbygden. Utvecklad offentlig 
samverkan och en långsiktighet i investeringsvilja skapar 
möjligheter för privata aktörer att utveckla nya affärsmo-
deller och satsa på nya affärsmöjligheter.
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STRATEGIER

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, FÖP,  
FÖR VARNHEM OCH LJUNGSTORP

Den fördjupade översiktsplanen för Varnhem och Ljungs-
torp är fortfarande aktuell och de förslag som tas upp i 
detta dokument gäller även efter att ny översiktsplan har 
antagits. Dock gäller föreslagna bostadsområden enligt 
översiktsplanen.
skara.se/fop 

CYKELSTRATEGI (2016-)

Skara har en Cykelstrategi från 2016 med en  
planerad giltighetstid på 20 år.  

I CYKELSTRATEGIN HAR KOMMUNEN SATT MÅLEN ATT:

  A: Cykelinfrastrukturen ska vara nytänkande 

och av god kvalitet

  B. En ökad andel av de korta vardags-

transporterna inom tätorterna sker med 

cykel

  C. Det ska vara tryggt och säkert att cykla

  D. Skapa förutsättningar för en cykelturism 

över kommungränser och mot kontinenten

  E. Skapa förutsättningar för motions- och 

rekreationscykling

  F: Användandet av cyklar i kommunens orga-

nisation ska öka

 G. Skapa förutsättningar för arbetspendling 

med cykel mellan Skaras tätorter

skara.se/strategier 
skara.se/cykla

Skara kommun vill möjliggöra ett gott liv åt alla invånare, både idag och på längre sikt. I Skara kommuns vision 
2025 finns fyra områden som kommunen särskilt arbetar med för att nå visionen om ett gott liv för alla som bor, 
lever och verkar i Skara kommun. Till dessa fyra områden har Kommunfullmäktige också beslutat om ett antal 

strategier som pekar ut riktningen framåt.

2019  beslutade Kommunfullmäktige om en ny styrmo-
dell för Skara kommun, vilken innebär en tillitsbaserad 
styrning med få prioriterade politiska mål. I och med den 
nya styrmodellen har också antalet strategier minskats 
ner för att tydliggöra styrningen och minska ner antalet 
styrsignaler. Enligt den nya styrmodellen beslutar istället 
kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden 
där man pekar ut strategiskt viktiga områden för att nå 
Skara kommuns vision och uttalar kommunövergripande 
inriktningar för mandatperioden.

NU GÄLLANDE STRATEGIER

Cykelstrategi 
Bostadsförsörjningsprogram  
Folkhälsostrategi  
Parkeringsstrategi 
Miljöstrategi 
Vindkraftpolicy 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Vindkraftspark på  
Nordbillingen 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Äldreomsorgsplan  

skara.se/strategier                   

UTGÅNGNA STRATEGIER MED RELEVANS FÖR FRAMTA-
GANDET AV ÖVERSIKTSPLANEN. 

Landsbygdsstrategi  
Integrationsstrategi 
Näringslivsstrategi  
Strategi för ökad internationalisering 

skara.se/strategier
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Kommunernas bostadsförsörjningsansvar regleras i lag 
2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsför-
sörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åt- 
gärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommun-
fullmäktige under varje mandatperiod. Nuvarande bo-
stadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 

LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN

Målen för bostadsförsörjningen representerar den långsiktiga ambitionen och viljeriktning som kom-
munen har för bostadsförsörjningen och är vägledande för alla kommunala förvaltningar och bolag. 
Inom parentes anges vilka utvecklingsområden i kommunens Vision 2025 som målen knyter an till.

  De utsatta bostadssociala grupperna ska ha 

samma möjligheter som övriga bostads- 

sociala grupper att etablera sig på bostads-

marknaden.

  Självklart hållbart 
  Vi främjar entreprenörskap

 Stadskärnans och tätorternas olika kvalitéer, 

liksom en ökad variation av bostadstyper, ska 

vara vägledande då nya bostäder planeras.

  I Skara är vi stolta 
  Livsstilen som konkurrenskraft

 Bostadsbeståndet ska möta upp bostads- 

behovet och efterfrågan.

  Livsstilen som konkurrenskraft 
 Självklart hållbart

 4. God planberedskap för olika typer av 

bostads- och boendeformer.

  Vi främjar entreprenörskap 
  Självklart hållbart

 5. Skaraborgs kommuner samverkar kring 

bostadsförsörjning

  Självklart hållbart 
  Vi främjar entreprenörskapet

2019-09-30, KF § 114. Kommunledningsförvaltningen 
beräknas påbörja arbetet med att ta fram ett reviderat 
bostadsförsörjningsprogram för nästa mandatperiod  
hösten-vintern 2021.

I nu gällande bostadsförsörjningsprogram pekades  
ett mindre antal platser för nybyggnad av bostäder ut.  
I programmet konstaterades att utredning av områden för 
ytterligare bostäder, som ska uppföras efter 2022, ska tas 
upp i Översiktsplanen:

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM  
(2019-2022)
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KOMMUNEN SKA 

  Ge tätorter och områden med samlad be-

byggelse högre kvalitet genom välavvägd 

förtätning som kompletterar och varierar 

bostadsbeståndet.

  Mål 2 och 3
  Verka för ett bostadsbestånd som tar hänsyn 

till Skara stadskärnas estetiska, funktionella 

och sociala kvalitéer och som stödjer en än-

damålsenlig utveckling av stadens struktur.

  Mål 2, 3 och 4

  Verka för en långsiktig planering av bostads-

beståndet i samklang med planering för ut-

byggnad av samhällsservice och infrastruktur.

  Mål 1, 3, 4 och 5

  Verka för ett brett och omfattande utbud 

av olika upplåtelseformer, bostadstyper och 

aktörer på den lokala bostadsmarknaden.

  Mål 2 och 4

   Verka för en utbyggnad av bostadsbeståndet 

med hänsyn till en god resurshushållning.

  Mål 1, 2, 3 och 5

  Genom sitt bostadsbolag agera föregångare i 

nya områden och bygga i ett tidigt skede.

  Mål 2 och 3

   Genom sitt bostadsbolag vara ett gott 

exempel för andra aktörer och öka andelen 

tillgängliga bostäder

  Mål 1 och 3

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR ARBETET UNDER MANDATPERIODEN

Ställningstagandena för bostadsförsörjningen ger uttryck för kommunens inställning och 
kontinuerliga arbete med bostadsförsörjning under mandatperioden. Ställningstagandena 
representerar således inriktningen på kort sikt.

  Verka för att privata aktörer kontinuerligt 

bygger bostäder i Skara.

  Mål 1 och 3

  Föra en aktiv dialog med Skaraborna kring 

boendefrågor.

  Mål 2 och 3

   Föra en aktiv dialog med näringslivet och 

andra aktörer om hur vi möter alla gruppers 

behov av bostäder.

  Mål 1, 3, 4 och 5

  Tillhandahålla bostadsområden för nybygg-

nation med olika kvalitéer som motsvarar 

bostadsbehovet och efterfrågan.

  Mål 1, 2 och 3

  Ha en aktiv marknadsföring av kommunen 

som boendeplats och hålla bostadsområden 

som inte är utbyggda vårdade.

  Mål 2 och 3

   Föra en dialog kring bostadsförsörjning i 

delregionalt plankollegium.

Mål 5

skara.se/strategier
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FOLKHÄLSOSTRATEGI (2021-2023)

Folkhälsostrategin är en del av Skara Vision 2025, som bland annat pekar på att alla ska arbeta 
tillsammans för att kunna skapa det goda livet för Skaras invånare. Människan ska sättas i fokus 
och invånarna ska kunna leva ett gott, trivsamt och tryggt liv såväl som känna glädje, menings-
fullhet och tillit. Folkhälsostrategin syftar till att, genom prioriterade områden, visa vägen för hur 
folkhälsoarbetet ska bedrivas i Skara kommun. På så vis kan man utforma de mest nödvändiga 
insatserna. 

STRATEGIN BESTÅR AV TRE STRATEGISKA INRIKTNINGAR I ARBETET FÖR FOLKHÄLSOARBETET I SKARA

JÄMLIKA, JÄMSTÄLLDA OCH GODA LEVNADSVANOR  
OCH LIVSVILLKOR 

    Främja jämlika, jämställda och goda livsvill-

kor oavsett socioekonomiska förutsättningar, 

identitet eller funktionsvariationer och på så 

sätt minska de påverkbara hälsoklyftorna.

   Inspirera invånarna till goda och hälsosamma 

levnadsvanor.

   Miljöer i Skara ska främja fysisk aktivitet, 

trygghet och gemenskap.

GOD SAMHÖRIGHET OCH TILLIT MELLAN MÄNNISKOR  
OCH TILL SAMHÄLLET 

    Främja barn- och ungdomars möjligheter att 

påverka och ha inflytande.

   Förebygga och tidigt upptäcka alla former 

av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, 

inklusive hedersrelaterat våld.

   Stärka den sociala gemenskapen bland äldre, 

för att på så vis motverka ofrivillig ensamhet 

och psykisk ohälsa samt ge äldre möjlighet 

att påverka sin livssituation.

skara.se/strategier

FULLFÖLJDA STUDIER – BARN OCH UNGA SKA HA  
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GOTT LIV 

   Stärka barns och ungdomars psykiska och  

fysiska hälsa genom att motverka och före-

bygga orsaker och konsekvenser till ohälsa 

bland barn och unga.

   Främja barn och ungas hälsa genom hälso- 

främjande och förebyggande insatser för att 

minska bruket av alkohol, tobak, narkotika 

och spel.
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PARKERINGSSTRATEGI (2019-)

Parkeringssituationen i kommunen kan generellt förbättras 
och frågor kring var och hur vi kan parkera handlar både 
om tillgänglighet och hur kommunen som helhet kan 
utvecklas. I samband med att framtiden ställer högre krav 
på tillgänglighet och hur vi nyttjar marken togs en vägle-
dande parkeringsstrategi fram. Strategin syftar till att, med 
utgångspunkt i definierade behov, säkerställa en långsiktig 
försörjning av parkeringsmöjligheter i Skara. Man ska möj-
liggöra en tätare stadsbyggd på gåendes villkor och stödja 
hållbara resmönster samtidigt som det ska finnas god till-
gänglighet för bil och förutsättningar för en växande stad.

skara.se/strategier

STRATEGIN SKA GE FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR  
SOM INVOLVERAR 

  Tidsbegränsade/reserverade parkeringar

  Förstärka pendlingskedjor

  Fysiska åtgärder och investeringar

PARKERINGSSTRATEGIN SKA BIDRA MED EN ANALYS AV 

 Effekter av pågående och planerade projekt, 

exempelvis stadshus, bostadsbyggande

 Kommande förutsättningar kopplat till 

pågående teknikutveckling Prioriterade 

parkeringsbehov

DE PARKERINGSBEHOV SOM FRÄMST SKA ADRESSERAS 
I STRATEGIN ÄR 

  Boendeparkering

  Handelsparkering

  In- och utpendling

  Tillgänglighet för personer med  

funktionsnedsättning.

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH DELMÅL 

 Parkeringsstrategin ska vara enkel att förstå 

och bidra med en tydlighet i hur och var 

man får parkera i staden. Man ska intuitivt 

parkera rätt.

  Parkeringsplatser ska gestaltas trygga och 

attraktiva. Sammanhållna parkeringsytor ska 

vid gestaltningsåtgärder prioriteras.

  Rådande regelverk kring parkerings- och 

angöringsplatser ska följas.

  Kommunen, privata fastighetsägare och 

andra, relevanta aktörer ska samarbeta för 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

att parkera i staden och röra sig inom och 

utanför kommunens gränser.

  Kommunen ska verka för att gång- och cykel 

blir ett självklart och attraktivt alternativ för 

att resa inom kommunen.
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MILJÖSTRATEGI (2017 - 2025)

En miljöstrategi är kommunens övergripande styrande 
dokument för miljöarbetet och innehåller inriktning och 
målsättning för det långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbe-
te. Med en miljöstrategi skapas strukturer för vad kommu-
nen vill uppnå och på vilka områden det praktiska miljöar-
betet ska fokuseras. En tydlig struktur med lokala miljömål 
underlättar så att alla kommunala verksamheter arbetar 
samlat och mot samma mål.

De lokala miljömålen utgår från den önskade miljösta-
tus som finns angiven i de internationella, nationella och 
regionala miljömålen och Skara kommuns övergripande vi-
sion. De lokala miljömålen har tagits fram för kommunens 
egna bolag och förvaltningar, men kan användas av alla. I 
miljömålsdelen, som är kärnan i miljöstrategin, presenteras 
de sex fokusområdena och de lokala miljömålen. För varje 
fokusområde finns det ett huvudmål och ett antal delmål.

Nedan listas de sex fokusområdena och de övergripande 
miljömålen för varje fokusområde.

FOKUSOMRÅDE 1 – KLIMAT, ENERGI OCH LUFT

 Minskad energianvändning och minskade 

utsläpp av växthusgaser

FOKUSOMRÅDE 2 – TRANSPORTER 

 Minskade utsläpp från persontransporter 

samt fler som väljer cykel, gång eller  

kollektivtrafik

FOKUSOMRÅDE 3 – BEBYGGD MILJÖ 

 Hållbar bebyggd miljö i hela kommunen

FOKUSOMRÅDE 4 – MILJÖGIFTER 

 Minimerad risk för allvarlig skada på männ-

iskors hälsa och natur

 
FOKUSOMRÅDE 5 – NATURVÅRD 

 Värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer 

bevaras och förvaltas väl

 
FOKUSOMRÅDE 6 – INKÖP OCH LIVSMEDEL 

 Välja varor, kemikalier och byggmaterial med 

låg negativ miljöpåverkan

MILJÖPLAN
En miljöhandlingsplan för perioden 2020-2025 har också 
tagits fram. Miljöplanen innehåller de åtgärder kommu-
nen planerar att arbeta med för att nå miljömålen i Skara 
kommuns miljöstrategi. Miljöplanen är precis som miljö-
strategin indelade i sex fokusområden och åtgärderna är 
framtagna för att genomföras av kommunen.

skara.se/strategier
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År 2005 antogs Skara kommuns förra översiktsplan.  
Denna innehöll en provisorisk Vindkraftpolicy för kom-
munen. 2007 gjordes ett tillägg till Översiktsplanen 2005 
där följande anges.

Områden väster och norr om bred orange linje har 
generellt sett goda förutsättningar för etablering av vind- 
kraftverk. Hänsyn måste i varje enskilt fall tas till andra 
intressen så som landskapsbild, boend och bebyggelse, 
friluftsliv, försvarsintressen etc.

Områden öser och söder om bred orange linje är gene-
rellt sett olämpliga för etablering av vindkraftverk, både 
pga. den värdefulla miljön och i stora delar av området  
– lägre vindenergi.

Riktlinjerna är inte bindande för politisk prövning. 
Nämnden både får och skall avvika från dem när det finns 
sakliga skäl, beroende på förutsättningarna i varje enskilt 
fall.

Den gränslinje som anges i översiktsplanen är Läns- 
styrelsens gräns för områden med vindenergi över 4 000 
kWh/m2 räknat per år och på 100 m höjd. Gränsen 
visar alltså vindenergins storlek, inte kommunens slutliga 
bedömning av gränsen mellan olämpliga och lämpliga 
områden.

2012 tog kommunen fram en Fördjupad översiktsplan 
för Nordbillingen som komplement till den Vindkraft- 

policy som beskrivs i ÖP 2005. Ambitionen är att kort 
efter att översiktsplanen antagits fortsätta med ett tema-
tiskt tillägg för Vindbruk gällande hela kommunen (se 
ställningstagande i planförslag).

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, FÖP, FÖR VINDKRAFT (2011)



30      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

UTGÅNGSPUNKTER

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS  
2019 - 2022
SAMHÄLLSKYDD MELLERSTA SKARABORG, SMS (2019)

Kommunen har sammanställt en risk- och sårbarhetsana-
lys (RSA) i enlighet med MSBFS 2015:5 4 §. Arbetet styrs 
av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgär-
der inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
vid höjd beredskap (LEH). För varje ny mandatperiod ska 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) revideras

Ett syfte med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska 
används som underlag vid planering och beslut om åtgär-
der för att minska sårbarheten i verksamheten och stärka 
kommunens krishanteringsförmåga. Analysen innehåller 
bland annat en beskrivning av hur kommunens krishante-
ringssystem är organiserat. 

Följande verksamheter har identifierats som samhällsviktig 
verksamhet och förvaltningsvisa åtgärder pekas ut i RSA 
2019-2022. 

Socialtjänstens olika former av omsorg om 

brukare som inte kan ansvara för sin egen 

hälsa och/eller skydda sig själva från att 

skadas.

Omsorg om barn och skolbarn upp till årskurs 

6 vars föräldrar arbetar inom annan sam-

hällsviktig verksamhet. Den pedagogiska 

delen av verksamheten kan avvaras tillfälligt 

i händelse av kris men barnen är i behov av 

omvårdnad. I denna analys inkluderas även 

särskoleverksamhet. 

Renhållning, dricksvattenproduktion, av-

loppshantering och snöröjning som upprätt-

håller viktiga delar av samhällets infrastruk-

tur. 

Räddningstjänsten, vars huvudsakliga uppgift 

är att skydda liv, hälsa och miljö. 

   Energi avseende både fjärrvärme och el. 

 

SKARA KOMMUNS ÄLDREOMSORGSPLAN
I äldreomsorgsplanen har omsorgsnämnden gjort en nulä-
gesbeskrivning, omvärldsanalys samt framtidsanalys med 
behov och utmaningar i framtidens äldreomsorg. Äldre-
omsorgens främsta utmaning är demografiutvecklingen 
med ett större antal äldre, samtidigt som arbetskraften 
minskar. En prognos över befolkningsutvecklingen i Skara 
visar att det kommer ske en ökning av antalet personer 
över 80 från 2019 till 2025 med ca 23 %. Ett ökat antal 
äldre kommer att innebära ett ökat behov och högre kost-
nader, om inte stora förändringar görs i verksamhetens 
inriktning och i lagstiftningen som styr verksamheten. För 
att klara utmaningen måste äldreomsorgen bland annat 
arbeta med teknikutveckling. Det ökade antal äldre leder 
också till ett ökat behov av platser på särskilt boende. Om-
sorgsnämnden strävar efter att arbeta effektivare tillsam-
mans med grannkommunerna, till exempel med Götene, 
Lidköping och Vara tillsammans med grannkommunerna, 
till exempel med Götene, Lidköping och Vara för att öka 
kvaliteten och tryggheten för den enskilde, minska dub-
belarbete och minska kostnaderna. Äldreomsorgsplanen 
fastställdes av Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 110.
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UTGÅNGSPUNKTER

CHALMERSSTUDENTERNAS PROJEKT
Under höstterminen 2015 var Skara kommun värd för 
en kurs i hållbar stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur i 
Göteborg. Under tretton veckor arbetade trettioen  
mastersstudenter med inventering, analyser och förslag 
på hur kommunen kan utvecklas med fokus på hållbar 
utveckling genom planering och gestaltning.

Studenternas arbete bestod av två delar där den första 
innehöll en analys av Skara och arbete med hållbara  
planeringsstrategier. Den andra delen bestod av fördjup-
ningsprojekt vilka resulterade i tio projekt med idéer och 
förslag för Skara.

DE TIO FÖRDJUPNINGSPROJEKTEN VAR

 SHARE (YOUR) ABILITY

Ingen vinner förrän alla har vunnit 

 BO TILLSAMMANS PÅ ÄLDRE DAGAR

Kollektivboende för seniorer i Varnhem

 FRÅN NÄSTGÅRDS

Samarbete och design för lokal mat- och  
energiförsörjning

 EKOHUSET

 PÅ SPÅRET

Att överbrygga barriärer och gränser i Skara

 FÖLJ STRÖMMEN

Vattenhantering och offentliga platser längs Drysan

 HÅLLBARA HÄSTKRAFTER

Ett hållbart regionalt hästcentrum

 NATURLIGTVIS!

Naturupplevelser för kunskap och känsla

 EKOBY I VARNHEM

 KULTURHUB

skara.se/projekt


