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1. Inledning
BAKGRUND

I svensk bostadspolitik svarar staten för de rättsliga och finansiella förutsättningarna medan kommunenerna har ansvaret
för planerning och genomförande. Så har det varit under
mer än ett halvsekel. När den förra bostadsförsörjningslagen
upphävdes 1993 betonades särskilt att detta inte innebar någon
förändring i ansvarsfördelningen. Man utgick från att kommunenerna självmant skulle ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen,
även om staten inte längre lade sig i när det gällde formerna för
planeringen.
Sedan visade det sig att de flesta kommuner inte bara slutade
göra särskilda program för bostadsförsörjningen utan också
att boendefrågorna överhuvudtaget fick en allt lägre prioritet i
många kommuner. Dessutom avvecklades bostadsförmedlingarna i snabb takt under nittiotalet och även övrig service till de
bostadssökande drogs ner. Detta resulterade så småningom i en
ny bostadsförsörjningslag, som trädde i kraft i januari 2011.1
Den första paragrafen i Lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar säger följande:
Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder fär
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall kommunen,
om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av
planeringen.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Lag (2002:104)
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun.
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Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i
kommunens strategiska planering. Med riktlinjer för bostadsförsörjningen kan kommunen tydliggöra sina ambitioner när
det gäller att utveckla boendevillkoren i olika delar av kommunen. Detta är av avgörande betydelse såväl för ekonomisk
och befolkningsmässig tillväxt som för invånarnas välfärd och
trivsel.2
SYFTE

Boendeplanering handlar om att undersöka, analysera och
bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd
av hur kraven och önskemålen från olika delar av befolkningen
förväntas utvecklas. Boendeplanering behövs således i alla
lägen, inte bara i tillväxtkommuner.
Detta program syftar till att utgöra underliggande material för
fortsatt arbete med framtagande av Boendeprogram för Töreboda kommun.
DISPOSITION

Programmet är uppdelat i sex kapitel. Det första kapitlet Inventering är en kartläggning av befolkningsutveckling och den
demografiska sammansättningen i Töreboda kommun. Vidare
redovisas flyttnings- och pendlingsmönster, hur bostadsutbud,
bostadsbyggande och bostadsefterfrågan ser ut.
I det andra kapitlet Analys ges en mer övergripande och sammanfattande översyn av tidigare redovisat material.
Resterande kapitel redovisar rapportens förslag till boendeplanering med början i en bostadspolitisk diskussions åtföljd av
ställningstaganden, framtidsbilder och hur arbetet kan fortsättas.

Inventering/kartläggning
Underlag

Bostadsbestånd och byggande
Befolkning och hushåll
Flyttningar
Näringsliv och sysselsättning
Service och kommunikationer
Skolor och barnomsorg
Äldreomsorg

Utvecklingen hittills?
Nuläge?
Förväntad utveckling
Utveckling i regionen?

Analys
Utmaningar Efterfrågan– nu och framöver
Särskilda behov hos vissa grupper
Utflyttning, tomma lägenheter

Vilka utmaningar står vi inför?
Vilka problem måste lösas?
I vilket tidsperspektiv? Regionalt
perspektiv

Bostadspolitisk diskussion
Mål &
riktlinjer

Lokala bostadspolitiska mål och
riktlinjer för bostadsförsörjningen

Vad vill man uppnå? Hur?
Vilka medel ska användas?

Planering
Åtgärder

Nyproduktion
Ombyggnad
Omvandling
Avveckling och rivning
Andra åtgärder

Vilka åtgärder ska vidtas?
När och var?
Hur mycket och vad?

Genomförande
Effektmål

Indikatorer och nyckeltal

Går utvecklingen i rätt riktning?
När har målen nåtts?

Uppföljning/utvärdering
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2. Inventering
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BEFOLKNING

Folkmängden i Töreboda kommun har historiskt sett länge
varierat mellan 10.000 till 10.500 invånare. I mitten på 1990talet sker en kraftig minskning av antalet invånare i Töreboda kommun. Vid millennieskiftet avtar minskningen och
folkmängden i Töreboda kommun stabiliseras. År 1993 hade
Töreboda kommun 10.511 invånare, år 2012 var antalet invånare
9.009 vilket är en minskning med 1.502 invånare på 19 år.
Folkmängden i Töreboda kommun har fortsatt att minska de
senaste tio åren om än inte lika mycket som under slutet av
1990-talet. Från år 2005 till år 2012 har folkmängden i Töreboda
kommun minskat med 461 invånare.

Folkmängd Töreboda kommun
1999‐2012
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Befolkningen i Töreboda kommun utgörs av många äldre men
även antalet ungdomar i åldern 19-24 år utgör en stor grupp.
Befolkningsammansättningen kan delas upp i tre grupperingar,
de kallas för 40-talister, 60-talister och 90-talister. 40-talister
ibland benämnda efterkrigsbarn föddes mellan år 1943 och 1949.
1940-talets babyboom inträffade efter en långvarig period av låga
födelsetal i samband med 1930-talets depression, merparten av
40-talisterna är år 2013 pensionärer och 65 år eller äldre.
Under åren 1965 till 1975 pågick en relativt långvarig babyboom, de som är födda under denna period är ofta barn till
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Befolkning ett‐årsklasser
Töreboda kommun 2011

40-talisterna. Gruppen 60-talister utgör en hög andel av den
förvärvsarbetande befolkningen och kommer framöver bidra
till att antalet äldre ökar. 90-talisterna som föddes under åren
1989 till 1992 är främst barn till 60-talistgenerationen.
Åren mellan de tre stora befolkningsgrupperna har antalet
födda varit färre, t.ex. kan antalet invånare i åldern 25-39 i Töreboda kommun delvis vara kopplat till antalet personer är få rent
generellt i riket och inte nödvändigtvis att dessa skulle ha flyttat
ut från Töreboda kommun.
De tre grupperingarna som 40-talister, 60-talister och
90-talister tillhör förskjuts med tiden. Sedan år 1999 har antalet
i åldrarna 25-64 år minskat där en viss andel har förflyttats till
gruppen 65 år eller äldre vilka har ökat. De höga födelsetalen

runt 1990-talet bidrog till att antalet barn i åldern 7-15 år var
många vid millennieskiftet, sedan minskade gruppen som
övergick till gruppen 16-18 år och senare 19-24 år.
Det mest utmärkande är att antalet förvärvsarbetande blivit
färre och antalet pensionärer och äldre blivit fler. 90-talistgenerationen genomgår flera grupperingar, från åldern 7-15 till 19-24
år.
Utvecklingen av den demografiska sammansättningen i Töreboda kommun är viktig att beakta och använda som underlag
för samhällservice, skolor, föreningar och äldreomsorg m.m.
Sedan 1970-talet har medelålder vid första barnets födelse för
kvinnor ökat. År 2011 var medelåldern vid första barnets födelse
för kvinnor drygt 28 år. Trenden med att vänta med att skaffa
barn kan förklaras med att i dagens samhälle prioriteras utbildning och karriär i högre grad än familjebildning.

År 2011 utgjorde den äldre delen av befolkningen i Töreboda
kommun en högre andel jämförelsevis med år 1999. Åldersgruppen 25-64 år har minskat med en procentenhet sedan år
1999. Andelen 19-24 år ökade med tre procentehenter sedan år
1999.
Folkmängd Töreboda tätort 1990‐2012
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Andelen i åldern 7-15 år var förhållandevis hög år 1999. 50 % av
befolkningen tillhörde åldergruppen 25-64 år. 20 % av befolkningen var 65 år eller äldre.
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År 2012 hade Töreboda tätort 4.140 invånare, antalet invånare
minskade under slutet av 1990-talet för att sedan öka något
efter millenieskiftet. Mellan åren 2005 och 2012 minskade
antalet invånare i Töreboda tätort med 159 personer.
Folkmängd Moholms tätort 1990‐2012
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Folkmängden i Moholm tätort ökade mellan åren 1990 och
1995 dock har antalet invånare minskat till 631 år 2012.
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Under perioden år 1968 till 2011 har det endast fötts fler under
mitten och slutet av 1980-talet men främst början av
1990-talet, annars har det dött fler än vad som har fötts i Töreboda kommun.

Folkmängd Älgarås tätort 1990‐2012
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In‐ och utflyttningar
Töreboda kommun 1997‐2012

2012

År 2012 hade Ålgarås tätort 393 invånare, antalet invånare minskade mellan åren 1990 och 2005. Mellan år 2005–2010 skedde
dock en ökning av antalet invånare i Älgarås tätort.
Födda och döda Töreboda kommun 1968‐2012
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Under perioden 1968-2011 har det varit främst stor variation i
antalet födda, mellan 1968-1987 var medelantalet födda ca 120
barn per år, under babyboomens år 1988- 1992 var den siffran 152
barn per år med flest födda år 1990, 170 stycken. Efter babyboomens år avtog barnafödandet, under perioden år 2000 till 2010
var medelantalet födda barn per år ca 82 stycken.

Det flyttar ungefär mellan 400 - 500 personer till Töreboda
kommun varje år, det flyttar i genomsnitt något fler från Töreboda kommun, ca 425 – 550 per år. Medeltalet för inflyttningar
gjorda mellan åren 1997-2011 är ca 450 per år, utflyttningarna är
ungefär 490 stycken per år under samma period. Nettoresultatet
under åren mellan 1997 till 2011 har varit varierande, av de 14
år som grafen redovisar har Töreboda kommun haft positivt
flyttnetto under fem år.

Inrikes in‐ och utflyttningar
Töreboda kommun 1997‐2012
650
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Över tid har antalet dödsfall varit jämnare men med större
variation från år till år. Under perioden 1968-1987 var medelantalet dödsfall 140 stycken per år, mellan1988-1992 var antalet
något lägre 138 stycken per år. Mellan åren 2000 till 2010 har
antalet dödsfall varit i medelantal ca 120 stycken per år.
Födda och döda netto
Töreboda kommun 1968‐2012
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De flesta flyttningar sker inrikes och avser så väl in- och utflyttningar. Av 635 inflyttningar år 2012 utgjorde inrikes inflyttningar 450 st (71 %) av totala antalet inflyttningar. Av 632
utflyttningar år 2012 gick 612 (97 %) av dessa inom riket.
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Inrikes in- och utflyttningar ger negativt flyttnetto under
perioden 1997–2012 med avvikande från år 2005 då ett positivt
flyttnetto redovisas.
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In- och utvandringen i Töreboda kommun har medfört
positivt flyttnetto sedan år 1999. År 2001 sker en kraftigt
ökad invandring med 133 utrikes inflyttningar att jämföra med

År 2011 var in- och utflyttningen av personer i gruppen 25-39
år jämn, 139 personer flyttade in och 140 personer flyttade ut.
Den äldre delen av befolkningen, 65 år eller äldre utgör inte lika
många flyttningar som de andra grupperna.

In‐ och utvandring
Töreboda kommun 1997‐2012
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Töreboda kommun förlorar flest invånare i åldersgruppen
15-24, år 2011 visade nettoflyttningen på minus 55 invånare.
Töreboda kommun har positivt flyttnetto i åldrarna 40 år eller

medeltalet utrikes inflyttningar per år under perioden 1997-2011
som är ca 71 stycken. Inflyttningarna från utlandet minskar
sedan och varierar fram till år 2011 mellan 75 till 32 inflyttningar
per år, men ökar 2012 till 175. Utvandringen är tämligen låg med
ett medeltal på ca 18 utflyttare per år under perioden 1997-2012.

äldre, övriga grupper visar på negativt flyttnetto.

PENDLING

Mellan åren 1997-2012 har Töreboda kommun haft positivt
inrikes flyttnetto vid ett tillfälle då med 11 personer, annars
har resultatet visat negativt flyttnetto. I genomsnitt ger inrikes
flyttnetto ett negativt resultat på 90 personer per år. Utrikes
flyttnetto har gett positivt netto under hela perioden med ett
medeltal på ca 52 personer per år.

Gruppen 15-24 år utgör både flest in- och utflyttningar, år
2011 flyttade 158 personer till Töreboda kommun och 213
personer i gruppen flyttade från Töreboda kommun.

År 2012 hade Töreboda kommun en inpendling på 1.005 personer och en utpendling bestod av 1.605 personer. Av pendlarna
utgör män en större grupp än kvinnor, det gäller både in- och
utpendlarna i Töreboda kommun. Störst pendling sker inom
Västra Götalandsregionen, ca 90 % av pendlarna rör sig inom
den, ca 10 % pendlar till andra kommuner utanför länet.
Töreboda kommun har under lång tid haft negativ nettopendling, allt fler pendlar ut från kommunen för sin sysselsättning än
antalet personer som pendlar in. Hög utpendling kan betraktas
som en avsaknad av arbetstillfällen i kommunen och varje
utpendlare som potentiell flyttrisk. Utpendling kan också ses
som ett positivt tecken på att Töreboda kommun erbjuder en
attraktiv bostadsort. Framförallt kan ökad pendling betraktas
som en positiv utveckling av arbetsmarknaden i regionen. Ökad
pendling betyder bättre möjligheter att matcha rätt arbetsgivare
med rätt arbetstagare, något som gynnar både invånare och
näringsliv. Genom en breddad arbetsmarknad blir regionen
attraktivare när fler kan finna ett passande arbete inom LAregionen.
Töreboda kommun tillhör LA Skövde tillsammans med kommunerna Mariestad, Gullspång, Falköping, Hjo, Karlsborg,
Skara, Skövde Tibro och Tidaholm. LA Skövde håller på att
växa samman med LA Lidköping som består av kommunerna
Lidköping, Götene, Vara och Essunga.
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Drygt 950 personer pendlar till Töreboda kommun för sin
sysselsättning, inpendlingen utgörs till 60 % av män och
40 % av kvinnor. Inpendling sker främst från närliggande
kommuner i Västra Götalandsregionen.

HUSHÅLL OCH EKONOMI

Medelinkomsten i Töreboda kommun är lägre vid jämförelse
med både Västra Götalandsregionen och riket.
Knappt 1.600 personer pendlar ut ur Töreboda kommun
för sin sysselsättning, uppdelningen mellan män och kvinnor
är något mindre men män utgör fortfarande en större andel.
Utpendling sker främst till närliggande kommuner i Västra
Götalandsregionen.

Äganderätt är den dominerande upplåtelseformen i Töreboda
kommun, 76 % av befolkningen i Töreboda kommun bor i en
bostad med äganderätt som upplåtelseform. Hyresrätt är en
vanligare boendeform än bostadsrätt i Töreboda kommun.

Drygt 57 % av befolkningen i Töreboda kommun är mellan 20
och 64 år, en följd av detta blir att om man jämför grafen för
20-64 år och den totala så är de väldigt lika. En något högre
andel av 20-64 år bor dock i äganderätt.
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NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING

Det finns flest andel arbetstillfällen i Töreboda kommun i
näringsgrenarna Tillverkning & utvinning och Vård & omsorg.

Merparten av de mellan 0 och 19 år förväntas vara boende
i föräldrahemmet, 85 % av gruppen bor i ett boende med
äganderätt som upplåtelseform. 12 % i åldersgruppen 0-19 år
bor i bostadsrätt medan 3 % bor i en bostad med hyresrätt som
upplåtelseform.

De vanligaste yrkena i Töreboda kommun är vård- och omsorgspersonal och montörer. Totalt arbetar 525 personer som vård- och
omsorgspersonal och 185 personer som montörer. Det är främst
kvinnor som jobbar som vård- och omsorgspersonal, kvinnorna
utgör 93 % i denna kategori medan andelen män arbetar i högre
utsträckning som montörer, där utgör männen 74 %.

I åldersgruppen 65 år eller äldre dominerar fortfarande äganderätt som upplåtelseform dock är den betydligt mindre i förhållande till de andra åldersgrupperna. Det är vanligare att bo i en
bostadsrätt än i en hyresrätt, 23 % av de som är 65 år eller äldre
bor i bostadsrätt medan 12 % bor i hyresrätt.

Andelen barn som har samboende föräldrar i Töreboda
kommun är högre än vid jämförelse med riket. Andelen ensamstående kvinnor med barn är högre än andelen ensamstående
män både för riket och Töreboda kommun.
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BOSTADSBYGGANDE

Nyproduktion av bostäder i Töreboda kommun har under de
senaste 15 åren främst skett i egen regi och i form av villabebyggelse.

År 2008 byggde det kommunägda bostadsbolaget Törebodabostäder 8 nya lägenheter i flerbostadshus.
Under perioden 1995 till 2011 har småhusbebyggelsen utgjort
den största andelen av nybyggnationen i Töreboda kommun.
Totalt har 19 nyproducerade småhus byggts under perioden och
13 nya lägenheter i flerbostadshus.
Under början av år 2013 har det byggts trygghets- och serviceboende på Bergmansgårdensgården med 11 trygghetsboenden
i storlekarna 1 till 4 RoK. De nya bostäderna redovisas inte i
ovanstående graf då de inte har tillkommit i en ny byggnad.

BOSTADSUTBUD OCH BOSTADSEFTERFRÅGAN

Det kalkylerade bostadsbeståndet i Töreboda kommun utgör
till största del av småhus. Andelen bostäder i småhus uppgår till
67 % medan andelen lägenheter i flerbostadshus utgör 33 % av
bostadsbeståndet. Av totalt 4.498 bostäder finns 3.036 i småhus
och 1.462 i flerbostadshus.
Priserna på småhus är en viktig indikator för bostadsmarknaden
i kommunerna. Höga priser på småhus kan ses som att kom-

12

munen erbjuder ett eftertraktat och attraktivt boende. Med
höga priser på småhus är också skillnaden mellan att bygga ett
nytt hus och att köpa ett begagnat mindre vilket uppmuntrar
till nyproduktion.

I förhållande till främst riket är huspriserna i Töreboda
kommun betydligt lägre, år 2011 var medelhuspriser för småhus
i Töreboda kommun 635 000 och för riket var det 2 050 000.
Dock kan de låga huspriserna vara till fördel för Töreboda
kommun då det skulle kunna locka invånare från närliggande
kommuner sdär priserna på småhus är högre.
Törebodabostäder AB
Törebodabostäder är ett kommunägt bostadsbolag som förvalatar 273 lägenheter i Töreboda kommun.

Den allra största delen av beståndet byggdes under 1960talet, 57 % av bostadsbeståndet kom till under denna period.
Under de sk rekordåren byggde Törebodabostäder 155 lägenheter.
Andelen små lägenheter i beståndet är hög hos Törebodabostäder. De stora lägenheterna, 4 RoK eller större är få, endast 11
av 273 lägenheter är har fyra rum och kök eller fler.

År 2008 byggdes 8 stycken nya hyresrättslägenheter centralt
med hiss och god tillgänglighet. Inflyttningen till de nya lägenheterna bestod främst av äldre som redan var bosatta i Töreboda
kommun.
Det finns stor efterfrågan på små lägenheter, antingen stora 1:or
eller 2:or med hög standard och tillgänglighet. Det finns förhållandevis många 3:or i beståndet, dessa lägenheter tillhör de
som är svårast att få uthyrda vilket till stor del beror på kostnaderna. De låga huspriserna gör att fler väljer att bo i villa när de
behöver bo större än i lägenhet i flerbostadshus.
Törebodabostäder uppger att det är störst efterfrågan på centrala lägenheter i Töreboda tätort, man vill ha närhet till torget
och Töreboda buss- och tågstation.
I Törebodabostäders lägenheter bor människor av olika grupper
från studenter, unga och äldre, dock är andelen äldre högre.
Det finns många ensamhushåll som bor både smått och stort,
änkor representerar en hög andel av hyresgästerna i centrala
lägenheter.

De som flyttar in till en ledig lägenhet hos Törebodabostäder
och som inte har varit kund tidigare är oftast nya kommuninvånare eller som tidigare bott utanför Töreboda tätort. De som
säljer villan i Töreboda tätort flyttar i högre grad till närliggande
kommuner, de eftersöker hög standard och tillgänglighet i sina
bostäder. Konkurrenskraftiga bostäder av dessa slag i beståndet
hos Törebodabostäder är få.
Områden för nya bostäder i Töreboda tätort som skulle kunna
attrahera både kommuninvånare och potentiella inflyttare är
centralt belägna lägenheter och nyproduktion längs kanalen.

Del av Törebodabostäders lägenhetsbestånd i Töreboda tätort
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Omflyttningarna hos Törebodabostäder förhållandevis stor,
studenter som hyr terminsvis skapar en viss omflyttning under
vissa perioder medan många av de äldre bor kvar under lång tid.
Under 2012 har Törebodabostäders bestånd varit fullt uthyrt
och det har blivit allt svårare att erbjuda lägenheter.

Fastighetsbyrån
Fastighetsbyrån är den enda mäklaren i Töreboda kommun
med kontor i Töreboda tätort. Det finns ett fåtal andra aktörer
med objekt till försäljning men Fastighetsbyrån är tveklöst den
största.

Under de senaste åren har uthyrningsgraden hos Törebodabostäder varit väldigt hög med få lediga lägenheter för direkt
inflyttning. Detta kan förklaras som en följd av den ökade
bostadsytan per invånare, även om antalet invånare har blivit
färre har antalet uthyrda lägenheter blivit fler. Förhållandevis
nya familjebildningar med icke samboende föräldrar och allt
fler ensamhushåll kan vara en del av förklaringen.

Enligt Fastighetsbyrån är begagnatmarknaden för villor och
bostadsrätter stabil. Anledningen till att försäljningarna uppstår
kan ha olika förklaringar, Man uppger dock att ca 40 % beror på
nya familjebildningar eller dödsbon.

För att få till fler små lägenheter som det är störst efterfrågan
på kan Törebodabostäder plombera rum i större lägenheter
som är svåra att hyra ut där syftet är att det är bättre att få in en
del av hyran än att inte få något alls. Det är dock få lägenheter
som har stängda dörrar och hyrs ut på detta vis. Ca 10 % av
beståndet utgörs av studentbostäder avsedda för studenter vid
Kanalskolan eller Naturbruksgymnasiet Sötåsen, studenter vid
Högskolan i Skövde kan också hyra dessa lägenheter.
Socialförvaltningen på Töreboda kommun förhyr ett antal
lägenheter av Törebodabostäder till LSS-verksamhet och
personer med psykiska funktionshinder men även för flyktingverksamhet.
Nyproduktionen av hyresrättslägenheter hos Törebodabostäder
under de senaste 10 till 15 åren har varit begränsad, under mitten
av 1990-talet till början av 2000-talet stod väldigt många lägenheter outhyrda, under de senaste 5 åren har andelen outhyrda
lägenheter minskat avsevärt till endast ett fåtal lediga för inflyttning. År 2008 byggdes 8 nya lägenheter centralt. Den främsta
anledningen till att ingen mer omfattande bostadsbyggnation
har skett beror på ekonomiska villkor och de lagändringar som
har gjorts där kommunägda bostadsbolag ska agera som vinstdrivande företag.
Produktionskostnaden för nybyggnation är i princip lika hög
i hela landet, det är egentligen endast marken som är billigare
i Töreboda än i t.ex. Stockholm, dock utgör marken endast en
liten del av den totala kostnaden för nyproduktionen. Någon
form av statligt investeringsbidrag eller stöd för nybyggnation
skulle vara den bästa hjälpen för att bygga nytt.
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Det är främst redan tidigare Törebodabor som köper de
bostäder som är till salu hos Fastighetsbyrån. Precis som försäljningen kan köpet vara av olika anledningar. Barnfamiljer
med utökat behov, bostäder i Töreboda tätort är attraktivt för
boende på landsbygden när man önskar ha närmare till diverse
aktiviteter, idrott och skola vilket medför att man inte längre
behöver transportera sig med bil lika mycket.
För köpare från övriga kommuner lockar dock fritidshus i
hög grad. Det är en ganska utbredd grupp av dessa som senare
bosätter sig permanent i fritidshusen eller köper en annan
bostad i Töreboda kommun. Arbetsinflyttning till Töreboda
kommun är låg, dvs det är få inflyttningar till Töreboda
kommun som beror på att den inflyttade har fått jobb i kommunen.
Det finns flera faktorer som är viktiga för villamarknaden och
det är bl.a. kommunikationer, främst Västra stambanan men
också E20. Det är en relativt god inflyttning från övriga kommuner som tidigare besökt Töreboda kommuns turism där
Göta kanal framhävs som ett attraktivt inslag. Prisläget är också
en viktig faktor i Töreboda kommun. Givetvis är arbetsmarknaden och samhällsservice också två viktiga delar som påverkar
bostadsmarknaden i allra högsta grad.
Bristen på attraktiva boenden för äldre i Töreboda kommun gör
att de ofta bor kvar i sina villor eller flyttar till andra kommuner
där utbudet av anpassade bostäder för äldre är större. Det är
främst hög standard och tillgänglighet som efterfrågas och
centralt boende. Flera av de äldre önskar något större lägenheter
för att få plats med sitt bohag och separata tv- och vardagsrum.
Samtidigt är det önskvärt att det är billigt vilket oftast inte är
förenligt och framför allt inte i nyproduktion.

ÄLDRE

Andelen äldre av befolkningen i Töreboda kommun har ökat
sedan början av 2000-talet och förväntas fortsätta utgöra en allt
högre andel av befolkningen under en längre period.
Töreboda kommun erbjuder varje nybliven 75-åring hembesök
för att diskutera livssituationen där bl.a. boendefrågor spelar en
viktig roll. Projektet som påbörjades år 2007 har hunnit intervjua 234 nyblivna 75-åringar, totalt har 438 personer uppfyllt
åldern under tiden vilket ger en svarsfrekvens på ca 53 %.
Ca 58 % av de tillfrågade var samboende medan 42 % var
ensamboende. 30 % av de tillfrågade bor i lägenhet och 70 %
bor i antingen villa eller på gård. Nästan 70 % uppger att de
önskar bo kvar i sitt nuvarande boende inom de närmsta två
till fem åren. På andra plats kommer en bostad med hiss eller i
marknivå.
Boendefrågorna är komplexa att besvara för de äldre då en avgörande roll är i vilket tillstånd man är i. Beskrivning av ett drömboende är inte heller något som bör användas som vägvisande
då det inte behöver vara förankrat i verkligheten. Generella
tankegångar som kan utläsas från 75-åringarna har dock varit att
man önskar ett eget boende med närhet till service och sociala
träffpunkter, man önskar balkong eller uteplats i närhet till
boendet. 75-åringarna önskar hellre att bo på andra våningen än
på markplan då man uppfattar det som mindre tryggt att bo i
”utsatta” lägen. Hyrorna ska också vara rimliga med en standard
som inte är för påkostad.
De flesta av 75-åringarna vill helst bo kvar i sitt nuvarande hem
de närmsta två till fem åren. En del har varit förutsedda och
bytt till en mer lämplig bostad eller så fungerar den nuvarande
i deras livssituation. Oftast är det de som blivit ensamstående
som flyttat till en lämpligare bostad.
Boende i Älgarås och Moholm önskar bo kvar i så lång utsträckning det är möjligt utan att behöva flytta till Töreboda tätort.
En om än liten andel har tankar om att flytta till en annan
kommun av anledningen att man vill ha närmre till anhöriga
och det finns de som menar att det inte finns några boendealternativ som tilltalar dem i Töreboda kommun.
Korttidsboende
Ett korttidsboende är avsett för personer som behöver tillfälligt
ökat vårdbehov eller som avlösning för anhörig som vårdar i
hemmet. En korttidsplats innebär en tidsbegränsad vistelse och
räknas inte som permanent boende. I Töreboda kommun finns
totalt 12 korttidsplatser på Björkängens äldreboende.

Seniorboende
Seniorboende är ett samlingsbegrepp för alla ordinära bostäder
som inte omfattas av särlagstiftning och som är avsedda för
personer över en viss ålder, t.ex. 55 år eller äldre. Denna typ
av boende riktar sig till personer som vill flytta från sin nuvarande bostad till ett mer bekvämt boende som på olika sätt är
anpassad till de förutsättningar som åldrandet medför. Med hög
tillgänglighetsnivå kan man möjliggöra längre kvarboende. I ett
seniorboende ska det även finnas lokaler för samvaro.
Särskilt boende
I ett särskilt boende finns personal bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterska och enhetschef. Omvårdnadspersonal
finns dygnet runt. Boendet är för dem som trots instanser från
hemvården inte kan bo kvar i eget boende.
I Töreboda kommun finns 95 lägenheter i särskilt boende, 63
lägenheter på Björkängen i Töreboda tätort och 32 lägenheter
på Krabbängsgården i Moholm.
Trygghetsboende
Trygghetsboende är en relativt ny boendeform som infördes år
2008, utbudet av denna boendeform är ännu begränsad i riket.
Vid nybyggnationen av Bergmansgården i Töreboda tätort
byggdes bl.a. 11 trygghetsbostäder med 1 till 4 RoK.
Till skillnad från särskilt boende ingår varken matservering,
service, omvårdnad eller sjukvård i ett trygghetsboende.
Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt
utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler, bovärd och
trygghetslarm. Eftersom det finns seniorboenden som i likhet
med trygghetsboenden är funktionellt utformade med gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm är det i vissa fall liten
eller ingen större skillnad mellan de två typerna av boenden.
Åldersgränsen för att flytta in i ett trygghetsboende är dock ofta
högre än för seniorboenden.

Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen som de boende kan nyttja för måltider, samvaro,
hobby och rekreation och där det finns personal dagligen
som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna
tider. Ytterligare krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år, när det gäller makar eller samboende
räcker det med att en av personerna fyllt 70. Trygghetsbostäder kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt. Trygghetsbostäder bör vara planerade så att det
är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning
som kräver hjälpmedel för förflyttning. Funktionskraven i
Boverkets byggregler ska vara uppfyllda under byggnadens
livslängd och eftersom bostäderna kan komma att användas
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av personer med funktionsnedsättning bör brandskyddet
dimensioneras utifrån dessa personers förutsättningar. Spisvakt, sprinkler och automatiskt brandlarm är hjälpmedel för
ett brandsäkert boende.
För trygghetsbostäder där ny- eller ombyggnad skett under
perioden 1 oktober 2009 – 31 december 2014 kan statligt
investeringsstöd ges. Mer information och villkor för statligt
investeringsstöd för ny- eller ombyggnad av trygghetsbostäder finns på Boverkets hemsida och i informationsbladet
Information om investeringsstöd till äldrebostäder – Särskilda
boendeformer för äldre.
Behovet av anpassade bostäder för äldre är stort och kommer öka under en lång period framöver. Trygghetsboenden
kan komplettera och vara ett alternativ till seniorboenden
eller liknande kategoriboenden för äldre.

Nybyggda bostäder är näst intill alltid dyrare än lägenheter från
de äldre delarna av beståndet vilket gör att nyproduktion riktad
till unga sällan är en lösning då hyrorna förmodligen skulle bli
för höga för de ungas betalningsförmåga.

STUDENTER

I Töreboda kommun finns två gymnasieskolor, Sötåsen
naturbruksgymnasium och Kanalskolan. I Törebodabostäders
bestånd finns ca 25 lägenheter avsedda för studenter, dessa
lägenheter kan hyras både av studenter i Töreboda kommun
och även studenter som läser vid Högskolan i Skövde.
Med ökad efterfrågan på utbildningar i Töreboda kommun
finns det högre underlag för studentbostäder.

SÄRSKILT UTSATTA GRUPPER
FLYKTINGAR

Töreboda kommun har ett avtal med Migrationsverket som
reglerar hur många flyktingar som kommunen ska ta emot varje
år samt tillsammans med Mariestads kommun avtalat om att ta
emot ensamkommande flyktingbarn.
Boendet förhyr socialtjänsten ofta genom det kommunägda
bostadsföretaget Törebodabostäder AB.
Med ökat antal flyktingar som får uppehållstillstånd ökar också
deras efterfrågan på bostäder. Familjebildningarna kan vara
både små och stora där hyresrättslägenheter är eftertraktade.
UNGA

Boendesituationen för dagens unga är högst problematisk vilket
påvisas i såväl stordtadsregioner som i övriga delar av landet.
Flera år av lågt bostadsbyggande i kombination med den stora
90-talistgenerationen som ska lämna föräldrahemmet och stå på
egna ben har bidragit till en situation som är komplex.
Unga önskar ofta små och billiga bostäder i centrala lägen. Det
är viktigt för befolkningssamamnsättningen i kommunen att få
fler ungdomar att stanna kvar i kommunen. Goda pendlingsmöjligheter till högskoleorter som Skövde, Örebro, Jönköping
och Karlstad kan förbättra möjligheterna att kombinera högre
studier med att bo kvar i kommunen.
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Psykiskt sjuka
I Töreboda kommun finns ett stödboende för personer med
psykiskt funktionsnedsättning. Verksamheten vänder sig till
dem som på grund av psykisk funktionsnedsättning har beviljats insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.
Ekonomikst svaga
Tidigare nämnda grupper kan generellt ses som ekonomiskt
svaga rent allmänt och även på bostadsmarknaden. Det råder
hög arbetslöshet rent allmänt men framförallt en hög ungdomsarbetslöshet, precis som studenter har unga oftast begränsade
resurser. Flera av de äldre har låg pension och för flyktingar med
permanent uppehållstillstånd tar det ofta lång tid innan de får
arbte och klarar av att försörja sig på egen hand.
Med tidigare generationer som har haft låga inkomster ofta i
samband med missbruksproblem och bidragsberoende fortgår
negativitet. Låg utbildningsnivå, arbetslöshet, låga inkomster
och bidragsberoende kombinerat med missbruksproblem
bidrar till att risken för att det blir tydligt mellan vilka som har
det gott ställt och vilka som inte har det i samhället.

3. Analys
SAMMANFATTNING AV INVENTERING

Invånarantal
Töreboda kommun har sedan mitten på 1990-talet tappat
invånare, och mellan år 1993 till år 2012 förlorade man ca 1.500
invånare. År 2012 hade Töreboda kommun ca 9.000 invånare.
Kommunens befolkning består till hög andel av äldre, denna
grupp består av många 40-talister. Andelen som är i förvärvsarbetande ålder har minskat medan 90-talistgenerationen har
bidragit till att andelen unga vuxna har ökat. Befolkningssammansättningen utgörs av allt fler äldre, en andel som kommer
vara fortsatt hög under en lång tid. Den just nu höga andelen
unga vuxna förväntas så småningom utgöra en stor del av den
förvärvsarbetande befolkningen.
Antalet födda har varit färre än antalet som har avlidit sedan år
1996. I genomsnitt har det avlidit ungefär 40 personer fler än
vad som har fötts mellan åren 2000 till 2012.
Flyttningarna till Töreboda kommun består till största andel av
inrikes flyttningar vilka utgör ca 85 %, dock har inrikes flyttnetto varit negativt för alla åren mellan 1997 till 2012 utöver år
2005. I genomsnitt var inrikes flyttningar till ca 380 personer
per år mellan åren 1997 till 2012, den genomsnittliga inrikes
utflyttningen under samma period var ca 470 per år.
Av totalt 635 inflyttningar till Töreboda kommun år 2012
utgjorde 450 inrikes inflyttningar och 185 utrikes inflyttningar.
Inflyttningen från utlandet till kommunen har överstigit
utflyttningen från kommunen till utlandet sedan år 1997.
Åldersgruppen 15-24 år tillhör de som är mest flyttbenägna,
Töreboda kommun förlorade år 2011 flest invånare i denna
åldersgrupp, vilket gav ett negativt flyttnetto på 55 personer.
Det flyttade ut fler i åldersgrupperna 0-14 år och 25-39 år än vad
som flyttade in år 2011. I åldersgrupperna 40-64 år och 65 år
eller äldre var det dock fler inflyttade till Töreboda kommun än
utflyttade år 2011.
Antalet invånare i Töreboda kommun har minskat sedan mitten
av 1990-talet, i början av 2000-talet stagnerade befolkningsminskningen men sedan år 2005 har befolkningen fortsatt
minska. Befolkningsutvecklingen beror av två orsaker, antalet
födda och döda och antalet in- och utflyttningar. Under slutet
av 1980-talet och början av 1990-talet föddes fler än antalet som
avled i Töreboda kommun, sedan år 1996 har dock antalet som
avlidit varit fler än antalet födda. Under slutet av 1990-talet var

det betydligt fler som flyttade ut från Töreboda kommun än vad
som flyttade till kommunen. Under början av 2000-talet var
inflyttningarna fler än utflyttningarna till Töreboda kommun,
detta bidrog till den stagnerade befolkningsutvecklingen och
hindrade att antalet invånare minskade. Sedan år 2006 har dock
flyttnettot i Töreboda kommun varierat men inte varit högt
nog för att fylla upp det negativa födelsenettot och bidragit till
negativ befolkningsutveckling.
Töreboda kommun har en allt äldre befolkning, andelen äldre
har ökat sedan början av 2000-talet. De äldre kommer succesivt bli fler i antal och även utgöra en högre andel framöver. De
främsta anledningarna till att de äldre blir fler i Töreboda kommun är de höga födelsetalen som kom till efter andra världskrigets slut. Kombinationen av nutidens förhållandevis låga
födelsetal och negativ flyttnetto i de yngre åldrarna har bidragit
till att de äldre utgör en hög andel av befolkningen i Töreboda
kommun.
Arbetsmarknad
Sedan 1970-talet har omfattande förändringar skett på arbetsmarknaden, tidigare levde man och arbetade inom en och
samma kommun. På 1990-talet utgjorde Töreboda kommun
tillsammans med Mariestads kommun och Gullspångs
kommun en gemensam arbetsmarknadsregion. Numer tillhör
Töreboda kommun Skövdes lokala arbetsmarkandsregion tillsammans med nio andra kommuner i Skaraborgstrakten. Idag
kan man i högre utsträckning bo och leva i en kommun men
arbeta i en annan.
År 2012 hade Töreboda kommun en inpendling på 1.005
personer medan utpendlingen bestod av 1.605 personer. Av
pendlarna utgör män en större grupp än kvinnor. Den största
pendlingen sker inom Västra Götalandsregionen, ca 90 %.
Befintligt bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Töreboda kommun utgörs till störst del av
småhus. Andelen bostäder i småhus utgör ca 67 % av det totala
bostadsbeståndet och andelen lägenheter i flerbostadshus utgör
33 % av beståndet. Totalt finns ca 4.500 bostäder i Töreboda
kommun.
Som en följd av den höga andelen bostäder i småhus är andelen
boende efter upplåtelseform representerad av främst äganderätt.
Andelen boende i äganderätt är 76 % av den totala befolkningen, i åldersgruppen 65 år eller äldre bor 63 % i en bostad
med äganderätt. Ett rimligt antagande bör vara att småhus till
en majoritet är upplåten med äganderätt.
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Det kommunägda bostadsbolaget Törebodabostäder förvaltar
267 hyresrättslägenheter i Töreboda tätort. Ca 57 % av bostadsbeståndet hos Törebodabostäder byggdes under 1960-talet.
Andelen små lägenheter utgör en hög andel av beståndet, 60 %
av bostadsbeståndet består av lägenheter med ett rum och
kokvrå eller kök och två rum och kök. År 2008 byggde Törebodabostäder 8 nya lägenheter centralt med god standard och hög
tillgänglighet.
Törebodabostäder uppger att uthyrningsgraden är hög och att
det finns få lediga lägenheter för inflyttning. Det finns efterfrågan på bostäder med god standard och hög tillgänglighet i
centrala lägen, de främsta anledningarna som hindrar från att
bygga nytt enligt Törebodabostäder är de nya lagkrav som finns
på allmännyttiga bostadsbolag och finansiering.
Töreboda kommun har en allt äldre befolkning, andelen äldre
har ökat sedan början av 2000-talet. De äldre kommer succesivt bli fler i antal och även utgöra en högre andel framöver.
De främsta anledningarna till att de äldre blir fler i Töreboda
kommun är de höga födelsetalen som kom till efter andra
världskrigets slut. Kombinationen av nutidens förhållandevis
låga födelsetal och negativ flyttnetto i de yngre åldrarna har
bidragit till att de äldre utgör en hög andel av befolkningen i
Töreboda kommun.
Även om befolkningen har minskat i Töreboda kommun har
uthyrningsgraden hos bl.a. Törebodabostäder varit hög under
de senaste åren, detta beror troligtvis på att antalet ensamhushåll och boendeyta per person har ökat. I de villor som det t.ex.
tidigare bodde familjer med barn till 60-talistgenerationen har
de unga nu lämnat föräldrahemmet och antingen flyttat till eget
boende eller till annan kommun.
De äldre bor i hög utsträckning i småhus men representerar
också en hög andel boende i bostadsrättslägenheter. Vare sig de
äldre bor kvar i sina villor eller flyttar till en lägenhet är deras
val av boende betydande för bostadsmarknaden i Töreboda
kommun. Om de äldre bor kvar i sina villor finns det färre
småhus som kan övertas av nya barnfamiljer, samtidigt som det
finns få alternativa boenden för de äldre är risken stor att de bor
kvar i sina villor eller flyttar till en annan kommun som kan
erbjuda ett boende som de efterfrågar.
Bostadsförmedlare och fastighetsmäklare uppger att det råder
brist på bostäder med hög standard som är tillgänglighetsanpassade i centrala lägen i Töreboda kommun. År 2008 uppförde
Törebodabostäder 8 nya lägenheter i centralt läge med hög
standard och tillgänglighetsanpassade, inflyttningen bestod
i huvudsak av äldre. Under början av år 2013 står Bergmans-
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gården klart för inflyttning med 11 nya trygghetsboenden och
15 servicelägenheter i olika storlekar och utformning. Detta är
ett välkomnande tillskott av boenden anpassade för äldre och
kan förhoppningsvis vara starten på fortsatt bostadsbyggande i
Töreboda kommun.
Den främsta anledningen till att nybyggnation av bostäder i
Töreboda kommun är problematisk är finansieringen av projekten. Med nedskrivningar av fastigheten som följd krävs det
mycket kapital för att få kalkylerna att gå ihop. Någon form av
investeringsstöd eller liknande bidrag skulle förmodligen öka
möjligheterna till nyproduktion i Töreboda kommun.
Slutsatser
I Sverige pågår en tydlig urbanisering med ökad inflyttning till
storstadsregioner och kommunernas centralorter. En annan
form av urbanisering är även tydlig från utlandet, antalet utrikes
inflyttningar har varit högre än antalet utrikes utflyttningar över
en lång period.
För fortsatt planeringsunderlag skulle t.ex. en kartläggning av
flyttkedjor som uppstått i samband med fastighetsförsäljningar i
Kilen-området, nordöst i Töreboda tätort vara intressant. Vilka
har flyttat till området? Vart kommer de ifrån? Hur ser hushållen ut? Vart har de flyttat som lämnat villan? Vilka flyttade?
För att minska andelen av den äldre befolkningen är det önskvärt att antalet unga och barn ökar i Töreboda kommun. Hur
ska man agera för att ungdomar ska bo kvar i kommunen eller
komma tillbaka i ett senare skede av livet när man planerar att
bilda familj?
År 1970 arbetade man och levde inom en och samma kommun
i större utsträckning. Man skulle kunna se det som att varje
kommun var självförsörjande.
År 1990 tillhörde Töreboda kommun Mariestads lokala arbetsmarkandsregion tillsammans med kommunerna Mariestad och
Gullspång.
År 2009 tillhörde Töreboda kommun Skövdes lokala arbetsmarknadsregion tillsamamns med nio andra kommuner.

FLYTTKEDJOR

Ett alternativ är att arbeta för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden i stort för att förhoppningsvis kunna frigöra små och
billiga bostäder i det äldre beståndet. Genom nyproduktion
främst riktad för dem med högre betalningsvilja kan man sätta
igång s.k. flyttkedjor.

Exempel på möjlig flyttkedja:
Ett äldre par väljer att flytta från sin nuvarande bostad som är en
villa när de inte längre vill eller kan ta hand om sitt nuvarande
boende. Paret önskar flytta till en nyproducerad bostad där de
har närhet till service, kommunikationer och rekreation. Till
den lediga villan flyttar en småbarnsfamilj som väntar tillökning
och deras nuvarande bostad som är ett radhus blir för litet. Till
radhuset som blir ledigt för inflyttning flyttar ett yngre par som
planerar att bilda familj inom en snar framtid. Det yngre paret
har tidigare bott i en större lägenhet. Denna lägenhet tas över av
två personer som tidigare har bott i varsina lägenheter men önskar att flytta ihop. De två lägenheterna som de lämna efter sig
kan tas över av två ungdomar som flyttar från föräldrahemmet.
På så sätt har en nyproducerad bostad gett möjligheten för
två ungdomar att flytta till sitt första egna boende. Ju längre
flyttkedjan blir desto större chans är det att ungdomar kan få
sitt första egna boende, blir flyttkedjan kort brister argumentet
om att nya bostadsprojekt riktade till kapitalstarka skulle ge
ungdomar möjligheten till sitt första egna boende.
En flyttkedja avslutas när någon lämnar sitt föräldrahem eller
när inflyttning sker från en annan kommun.
Argumentet om flyttkedjor har oftast fått kritik i storstadsregioner just av den anledning att inflyttning till nyproducerade
bostäder ofta sker från en annan kommun. I mindre kommuner
som Töreboda där omflyttningarna främst sker inom kommunen skulle teorin om flyttkedjor kunna vara användbara.
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4. Framtidsscenario år 2020
Folkmängden i Töreboda kommun prognostiseras minska med
240 personer under perioden 2011-2021 enligt Statisticon AB,
från 9 063 till 8 823 invånare. Orsaken till minskningen är att
flyttnettot i genomsnitt förväntas vara 15 personer per år och
födelsenettot -39 peroner per år, vilket sammantaget ger ett
negativt netto på 24 invånare per år.
I befolkningssammansättningen för år 2011 redovisas 90-talisterna i gruppen 19-24 år. 90-talistgenerationen tillhör de som är
mest flyttbenägna och utgör störst andel av både in- och utflyttning. Till år 2020 har gruppen 20-24 år minskat markant i antal
vilket till största del beror på de lägre födesletalen från mitten
av 1990-talet och framåt. Till år 2020 har 90-talistgenerationen
uppnått en ålder kring 30 år, vilken har ökat men många har
fallit bort under tidens gång.
Fortsättningsvis få invånare i fruktsam ålder bidrar till att
barnafödandet fortsättningsvis ligger på låga nivåer år 2020.
Antalet födda och barn i åldrarna 0-15 år i Töreboda kommun
är år 2020 ungefär lika många eller färre än år 2011.
De två stora grupperna 40-talister och 60-talister bidrar i hög
grad att de äldre blir fler fram till år 2020. Den äldre befolkningen kommer utgöra fler både i antal och till andel. Utöver de
två stora grupperna bidrar ökad medellivslängd och att de äldre
lever längre än tidigare. Med tiden kommer även de som är 80
år eller äldre öka betydande.
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SAMMANFATTNINGSVIS K AN FÖRKLARAS ATT:
ȫȫ

Antalet förskolebarn och skolbarn kommer vara färre
år 2020 än år 2011

ȫȫ

Antalet ungdomar, både i gymnasial ålder och 20-24
år kommer minska.

ȫȫ

Den förvärvsarbetande delen av befolkningen
kommer minska i antal

ȫȫ

Gruppen äldre (65+) kommer öka både i antal och till
andel

5. Bostadspolitisk diskussion
Med utgångspunkt i den sammanställning av statistik och
analys av befolkningsförändringar som presenteras i tidigare
kapitel har följande kapitel utarbetats. Syftet med detta kapitel
är att redovisa kommunens ställningstaganden för utvecklingen
av bostäder i Töreboda och Töreboda som boendeort med
målår 2030.
Arbetetet har skett genom två diskussionstillfällen. Vid den
första träffen i juni 2013 diskuterades befolkningsförändringar
och förutsättningar i en regional och lokal skala med kommunstyrelsen. Efter sammanställning av denna diskussion
bjöd kommunen i september in fastighetsägare och företag till
att gemensamt diskutera kommunens ställningstaganden och
utforma strategier.
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Som tidigare redovisats är Töreboda drabbat av en urbaniseringsprocess, där fler bosätter sig i större städer och i storstadsregioner. Detta är en pågående förändring i större delen av
världen och för Töreboda kommun har detta inneburit detta en
befolkningsnedgång med ca 10% de senaste 15-20 åren.
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6. Kommunens ställningstaganden
Töreboda kommun är mycket medveten om den befolkningsförändring som skett från mitten på 90-talet och ser konsekvenserna av hur befolkningen i ett lokalt, regionalt och nationellt
perspektiv flyttar från landsbygden och mindre orter som
allvarlig. Detta kräver offensiva strategier för att hantera konsekvenserna, både på de platser där befolkningsmängden ökar,
men framförallt där de minskar.

ȫȫ

Törebodas största tillgång är de som bor och verkar i
kommunen.

ȫȫ

Töreboda kommun ska bryta den negativa
befolkningsutvecklingen;
–– Det är en stor utmaning att hantera den lokala och
regionala urbaniseringsprocessen.

Där befolkningen minskar krävs samhällsplanering som synliggör befintliga kvaliteter och, genom att kombinera förutsättningar, stärker den lokala situationen.

ȫȫ

Ett första steg är att satsa på nya bostäder centralt i
Töreboda, nära befintlig service och infrastruktur;
–– Kommunen ska verka för att ge förutsättningar för en
mångfald av boendeformer för alla i befolkningen.

ȫȫ

Töreboda kommun ska skapa långsiktiga
förutsättningar för en levande landsbygd.

ȫȫ

Utvecklingsarbetet ska ske genom utveckling och
förädling av befintliga kvaliteter och värden;
–– Utvecklingen av Töreboda ska ske med utgångspunkt i
de förutsättningar som finns. Det genuina och hållbara
kan inte byggas på kort sikt.
–– Töreboda ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Därmed måste ömsesidiga relationer mellan Töreboda centalort
och den omgivande landsbygden utvecklas. Landsbygden kan
inte betraktas som något i periferin, utan måste ses som unika
kvaliteter och kopplingar till omgivande kommuner.
Genom arbetet med program för boendeplanering har följande
ställningstagen gjorts av Töreboda kommun:

22

7. Framtidsbild
För att utveckla Töreboda kommun som boendeort krävs
planeringsverktyg som ger beredskap för olika scenarier och
som därmed stegvis kan anpassas till förändrade förutsättningar.
Samtidigt är det viktigt att en stegvis förändring sker med
utgångspunkt i en långsiktig framtidsbild som visar på riktning och som samlar de resurser som finns. Både ekonomiska
men framförallt de resurser som finns genom dem som bor och
verkar i kommunen. På så sätt kan en gemensam framtidsbild
skapas som stödjer ambitionen att samverka.
För att ge konkreta riktlinjer för arbetet med att utveckla
bostäder och Töreboda kommun för boende presenteras framtidsbilden genom fem rubriker.

ȫȫ

Säkerställa planberedskap för attraktiva
boendemiljöer

ȫȫ

Identifiera och genomföra strategiska
investeringsprojekt inom kommunal service

ȫȫ

Succesivt genomföra gestaltningsprogram för
Töreboda centrum

ȫȫ

Genom Törebodabostäder bygga nya bostäder

ȫȫ

Kommunen ska aktivt skapa förutsättningar för andra
aktörer att bygga bostäder i Töreboda kommun.
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SÄKERSTÄLLA PLANBEREDSK AP FÖR ATTRAKTIVA
BOENDEMILJÖER

STRATEGISK A INVESTERINGSPROJEKT INOM
KOMMUNAL SERVICE

Det finns inom Töreboda centrum flera obebyggda ”lucktomter” där nybyggnation av bostäder är möjlig. Samtidigt
finns det längs Göta kanal förutsättningar att skapa nya
boendemiljöer på tidigare industrimark och på mark som idag
ligger mellan befintliga bostadsområden. Kommunen avser
att säkerställa att det för dessa områden finns uppdaterade
detaljplaner.

Boendeplaneringen måste ses i direkt relation med utvecklingen av kommunal service och utveckling av samhällets
övriga sektorer. För att som tidigare nämndes synliggöra
befintliga kvaliteter och kombinera lokala och regionala
förutsättningar på ett nytt sätt krävs strategiska investeringsprojekt. Dessa projekt är även viktiga för att utveckla strategier
för boendeutveckling som inkluderar hela kommunen. Kartan
nedan ska ses som en illustration över hur dessa investeringar
måste utvecklas med hela kommunens som utgångspunkt.

PRIORITERINGAR:

PRIORITERINGAR:

ȫȫ

ȫȫ

Områden där kommunen är fastighetsägare:
–– Ny plan för Gastorp 7;
Småhustomter vid Göta kanal i Töreboda
–– Ny plan för del av Kilen 15:18 (Kanalparken)
Nytt område för blandad bebyggelse och upplåtelseformer. Centralt beläget, öster om Göta kanal i
Töreboda.
Områden där kommunen inte är fastighetsägare (om
önskemål finns att genomföra detaljplaneprocesser för):
–– Lucktomter i Töreboda centrum
–– Larsbo mfl; Silobyggnad mm väster om Göta kanal i
Töreboda
–– Utpekade LIS-områden i tematiskt tillägg till Översiktplan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Exempel på områden; Halna–Åsen, Tåtorp, Vassbacken, Hajstorp m fl

ȫȫ

Utökad kollektivtrafik och Resecentrum i Töreboda

ȫȫ

Investera i grundskolelokaler

ȫȫ

Utveckla Törebodas gästhamnar som mötesplatser

ȫȫ

Utveckla Töreshov samt övriga idrottsplatser i Älgarås
och Moholm som mötesplatser

ȫȫ

Bygga gång- och cykelbro över Göta kanal vid
resecentrum

ȫȫ

Utbyggnad av GC-vägar

ȫȫ

Utbyggnad av temalekplatser
Vänern

Kollek
LIS-om

J
GÅRDSJÖ

J

HOVA

SJÖTORP
ÄLGARÅS

LYRESTAD

+ +
++

J

Unden

J B
TÖREBODA

MARIESTAD

ULLERVAD

+

J

Torsö

Ymsen

+

MOHOLM

Östen

TIDAN

+
+

UNDENÄS

Viken
FORSVIK

KARLSBORG
VÄRING

Ny bebyggelse på Larsbo-området
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Strategiska projekt i kommunen

J

Järn

B

LIS-o
Buss

Buss

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR TÖREBODA CENTRUM

GENOM TÖREBODABOSTÄDER BYGGA NYA BOSTÄDER

År 2010 utarbetade kommunen gestaltningsprinciper för Töreboda centrum. Gestaltningsprogrammet är nu under genomförande. Gestaltningsarbetet i samverkan med fastighetsägare,
handel, näringsliv och föreningslivet är viktigt som en del i
att utveckla identitet och mångfald och synliggöra Töreboda
centrum, och därmed bidra till en ökad attraktivitet för kommunen som helhet.

Genom analys av befolkningsförändring, befolkningsscenarier
och målgrupper för boendeplaneringen har behov av centralt
placerade lägenheter med god tillgänglighet och radhus som
hyresrätter identifierats. Kommunen har gett det kommunalägda bostadsbolaget uppdraget att bygga nya bostäder.

PRIORITERINGAR:

PRIORITERINGAR:

Törebodabostäder planerar för följande perioden 2014-2017:
ȫȫ

Töreboda torg

ȫȫ

Parkeringssituationen i centrala delar av Töreboda

ȫȫ

ȫȫ

Börstorpsgatan
–– 2 nya vindslägenheter

Utöka Norra Skaraborgs Resecentrum och utveckla
stråk mot torget

ȫȫ

Kv. Muraren
–– 15-20 nya flerbostadshuslägenheter

ȫȫ

Norra Torggatan

ȫȫ

ȫȫ

Utveckla ett stråk mellan gästhamnen och Torget i
Töreboda

Kanalparken
–– 15-20 nya flerbostadshuslägenheter och 5-10 radhuslägenheter

Kv Muraren resp Kanalparken

Ur gestaltningprogrammet
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AKTIVT SK APA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANDRA AKTÖRER
ATT BYGGA BOSTÄDER I TÖREBODA

Kommunen ska även skapa förutsättningar för fler aktörer,
exempelvis fastighetsbolag och byggherrar, utvecklar projekt i
Töreboda. Detta kan ske genom att med detta Boendeprogram
som grund ta fram marknadsförings- och informationsmaterial,
sända information till intressenter, bjuda in till informationsträffar, medverka på mässor, marknadsföra genom massmedia
och sociala media.
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8. Fortsatt arbete
Som nämnts tidigare är bostadsplaneringen en central del av
samhällsplaneringen. Samtidigt är samhällsplaneringen i hela
sin bredd avgörande för att förstå förutsättningarna för boendeplanering. De ställningstaganden och prioriteringar som redovisats ovan ska därför ses som en del av ett pågående översiktligt
planeringsarbete. Kommunen avser att fortsätta arbetet när den
kommunövergripande översiktsplanen revideras och genom
fördjupad dialog med fastighetsägare, näringsliv och det lokala
föreningslivet. På så sätt kan samverkansprojekt formas där
befintliga resurser samlas och befintliga förutsättningar kombineras.

SAMMANFATTNINGSVIS SKER FORTSÄTTNINGEN PÅ
BOENDEPLANERINGEN GENOM TRE STEG.
1. Utveckla planeringsorganisationen
2. Genomföra revideringsarbetet av kommunens

översiktsplan.
3. Påbörja genomförandet av prioriterade projekt

som redovisats ovan.

Det fortsatta arbetet med program för boendeplanering
kommer därmed att ske med fokus på två olika planeringskalor.
För det första ses arbetet med översiktsplanen att ses som en
fortsättning på redovisat arbete. För det andra behövs en planeringsorganisation som med utgångspunkt i redovisade prioriteringar ovan kan driva genomförandet av utpekade delprojekt.
Förslag är att det fortsatta arbetet ses som två parallella uppgifter för en gemensam planeringsorganisation. Under en
politisk styrgrupp med representanter från alla kommunstyrelsens utskott samt med representanter från Miljö- och
byggnadsnämnd arbetar en liten och effektiv arbetsgrupp. Som
för att skapa bred förankring inom både kommunens förvaltningar och mot näringsliv, föreningsliv och samhällsföreningar
kopplar en eller flera referensgrupper.
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Bilaga: Kartläggning
Kartorna redovisar nuvarande anläggningar och förhållanden i Töreboda kommun.

Kommunal service
Vänern
GÅRDSJÖ

V
HOVA
V
SJÖTORP
F

ÄLGARÅS

Torsö

Gf

LYRESTAD

Unden

G9 Gy F
TÖREBODA
V S

MARIESTAD
V
ULLERVAD

Gy

Ymsen

UNDENÄS

F S

MOHOLM

Gf

Viken

TIDAN
V

Östen

FORSVIK

KARLSBORG

V

VÄRING

V

Vårdcentral

S

Särskilt boende

F

Förskola

Gf

Grundskola F-5

G9

Grundskola F-9

Gy

Gymnasieskola

Fritidsanläggningar
Vänern
GÅRDSJÖ
HOVA

SJÖTORP

Ip B
ÄLGARÅS

Torsö

LYRESTAD

S

Unden

M
B Fr R
K R Is
TÖREBODA
Ip M S

MARIESTAD

ULLERVAD

G

Ymsen

K

Kulturskola/teater/bio

Fr

Fritidsgård

B

Bibliotek

R

Ridhus

G

Golfbana

Ip

Idrottsplats

M

Motionsanläggning

Is

Ishall

S

Simhall/badplatser

UNDENÄS

S
Ip B
MOHOLM
M
Östen

TIDAN

Viken
FORSVIK

KARLSBORG
VÄRING
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Kollektivtrafik
Vänern

J
GÅRDSJÖ

J

HOVA

SJÖTORP

J

Torsö

ÄLGARÅS

LYRESTAD
Unden

J

J B
TÖREBODA

MARIESTAD

ULLERVAD

Ymsen
UNDENÄS

MOHOLM
Viken
FORSVIK

TIDAN

Östen

KARLSBORG
VÄRING

J

Järnvägsstation

B

Buss/resecentrum
Busslinje

Vattennära lägen
LIS-områden

Vänern
GÅRDSJÖ
HOVA

SJÖTORP
ÄLGARÅS

Torsö

LYRESTAD
Unden

TÖREBODA

MARIESTAD

ULLERVAD

Ymsen
UNDENÄS

MOHOLM
Viken

Östen

TIDAN

FORSVIK

KARLSBORG
VÄRING

LIS-område
Vattennära område/ strandlinje
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Handel / Service
Vänern
GÅRDSJÖ

L
HOVA

B

SJÖTORP

L
ÄLGARÅS

L B

Torsö

LYRESTAD

R

B

Unden

R

L B R

L B R
TÖREBODA
R

MARIESTAD

R

R
ULLERVAD

Ymsen

R

L B
UNDENÄS

R
R MOHOLM
L

R
Viken

Östen

TIDAN
L B

R

FORSVIK
R
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TÖREBODA KOMMUN

Postadress: Box 83, 545 22 Töreboda
Besöksadress: Drottninggatan 4, vid torget
tel 0506-180 00
fax 0506-180 21
www.toreboda.se
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