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Bakgrund 

I en motion den 17 december 2018 föreslår Ann-Charlotte Karlsson (S) att 

kommunstyrelsen tar fram långsiktiga utvecklingsplaner för kommunens tätorter och små 

samhällen. Detta i syfte att ytterligare förstärka deras attraktivitet för att leva och bo där 

samt att dessa utvecklingsplaner sedan finns med i det årliga budgetarbetet så medel kan 

avsättas i flerårsplanen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 att bifalla motionen genom att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta utvecklingsplaner för Töreboda, Moholm och 
Älgarås tätorter samt uppdatera befintliga utvecklingsplaner för Töreboda Gästhamn, 
Töreshov, Töreboda kommuns lekplatser och gång- och cykelvägar samt 
gestaltningsprinciper för Töreboda centrum. 
 
Kommunledningskontoret föreslog kommunstyrelsen att uppdraget inleds med 
utvecklingsplan för Älgarås. Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020: 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

projektorganisation och utser presidierna i utvecklingsutskottet, utbildning- 
och kulturutskottet och vård- och omsorgsutskottet som styrgrupp för 
projektet Utvecklingsplan Älgarås.  

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse utbildnings- och kulturchef, teknisk chef, 

äldreomsorgschef, näringslivsstrateg, utvecklingsstrateg, utredningsansvarig 
och plan- och exploateringschef som ledningsgrupp för projektet 
Utvecklingsplan Älgarås. Som sammankallande för ledningsgruppen utses 
utvecklingsstrateg. 

 
3. Kommunstyrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att upprätta ett förslag till 

projektplan samt rekommenderar att ledningsgruppens grundläggande 
arbetsmetod vid framtagande av projektplan ska vara medborgardialog och 
delaktighet från invånare och företag i Älgarås med omnejd. Förslaget ska 
presenteras för styrgruppen senast den 28 februari 2021. 

 
Medborgardialog har hållits vid två tillfällen i Älgarås, den 18 oktober 2021 samt den 31 
mars 2022. 

Ledningsgruppen har arbetat fram ett förslag till utvecklingsplan för Älgarås att gälla för 
2022–2026. Utvecklingsplanen ska revideras minst en gång per mandatperiod. 
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Syfte 

Utvecklingsplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, målsättning, åtgärder och plan för 

fortsatt arbete. Lokal förankring och lokalt ansvarstagande är väsentligt i sammanhanget 

och de goda erfarenheterna ska tillvaratas och utvecklas. Planen ska på så sätt beskriva 

hur Älgarås som tätort ska utvecklas och möta den framtida samhällsförändringen genom 

att bland annat: 

 Lokal förankring och lokalt ansvarstagande är väsentligt för att förändras i en 

positiv inriktning. 

 Invånarnas och medborgarnas önskemål måste i all väsentligt överensstämma 

med de utgångspunkter kommunen antar för ortens utformning.  

 Stärka Älgarås attraktivitet för såväl befintliga som nya invånare. 

 Skapa gemensamma mål kring framtida satsningar 

 Nå ett helhetsperspektiv kring förnyelse och utveckling av bygden 

 Förbättra de lokala företagens situation 

 Möjliggöra åtgärder som främjar attraktionskraften för boende och turism 

 Möjliggöra utveckling inom den fysiska, mjuka och organisatoriska frågor.  

 

Mål 

Målet för 2022-2026 är att genom kontinuerligt utvecklingsarbete, stärka 

kommundelarnas identitet och framtidstro, behålla och utveckla befintligt utbud, skapa 

trivsammare centrum och mötesplatser och därigenom ge ytterligare förutsättningar för 

ökad turism samt öka och samordna marknadsföringen. 

 

Arbetssätt och ställningstagande 

Vilka områden som behöver tydliggöras och följande områden identifierar gruppen som 

områden som behöver beaktas.  

Kommunens vision och mål för hållbar utveckling 

Värdegrund och vision: 

Tillväxt, Trygghet och Tillsammans 

Strategiska styrdokument 

Mål för en god ekonomisk hushållning 

Demokrati, jämlikhet och inflytande 

Mångfald och integration 

Folkhälsa 

Trygghet 

Strategi för Agenda 2030, Töreboda kommun 
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Delaktighet genom lokal förankring 

Utvecklingsplanen ska säkerställa en balans mellan kommunens ambitioner och planer för 

Älgarås. Vi säkerställer att invånarna får ge sin syn på behov och uttrycka önskemål men 

också värdera på vilket sätt var och en kan bidra. Föreningar involveras i dialogen och är 

en viktig del i utvecklingsplanen. Kan vi stärka det lokala föreningslivet? 

Samhällsförening? 

Hur möter vi upp invånarna och deras synpunkter – dialogmöte, enkät, intervjuer, möte 

med föreningar och företag 

Tillväxt 

- Näringsliv, handel och sysselsättning  

- Attraktivt boende och kopplas till service som finns under god livsmiljö 

- Turism 

- Kommunikationer 

- IT-tillgång.  

God Livsmiljö 

- Barnomsorg och utbildning 

- Vård och omsorg     

- Boende och boendemiljöer 

- Intryck yttre miljö 

- Kultur, fritid och rekreation 

- Integration 

Miljö, teknik, säkerhet 

- Miljörisker och hållbarhet 

- Energi 

- VA 

- Avfall 

- Naturresurser 

- Naturmiljöer 

- Kulturmiljöer 

- Miljöanpassat stadsbyggande 

- Trafik 

Utvecklingsplanen ska mynna ut i följande: 

- Välkommande och stort lokalt engagemang 

- Ett naturligt val för människor att vilja bo kvar eller flytta in i Älgarås på grund av bra 

kommersiell service, naturnära boende och en levande tätort 

- Närhet och hög livskvalitet med stor närhet till natur och våra stora insjöar.  

- Ett näringsliv präglat av tradition, långsiktighet och kreativt entreprenörskap.  
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Målinriktade åtgärder som diskuterats och som behöver utvecklas: 

- En fortsatt uppfräschning av det offentliga rummet i tätorten. Skötselplan Älgarås 

upprättas som en del i kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder.  

- Ett levande centrum och utvecklandet av en mötesplats mellan invånare och lokala 

föreningar. I dag allt för utspritt.  

- Tomter för nybyggnation.  

- En tryggad skola och barnomsorg.  

- En aktiv näringslivsdialog och säkerställ en affär.  

- Uppmärksamhet på trygghetsfrågorna – förebyggande arbete, stadsplanering och 

riktade stödåtgärder inom skola och tidiga insatser för asylsökande.  

- Åtgärder ska genomföras i samverkan med partier, folkrörelser, näringsliv och 

medborgare.  

Aktivitetsplan 2022-2026 

Aktivitetsplanen initialt tydliggör insatser som Töreboda kommun sedan tidigare har en 

planering för att genomföra och åtgärda. Det är av stort värde att redan omgående påbörja 

åtgärder som bidrar till förbättringar. Kommunens värdegrund styr engagemanget och 

orten ska utvecklas utifrån sunda värderingar. 

Aktiviteter genomförda under 2021: 

Inleds en medborgardialog för att få en bild av hur man upplever Älgarås genom ett antal 
frågor som tydliggörs i dokumentet ”frågor inför medborgardialogen i Älgarås”. Frågorna 
ska länkas och kan besvaras digitalt men också per brev eller på annat sätt utifrån de 
behov som kommuninvånarna har. Frågorna ställs också till företagen som finns på orten. 
Två fysiska dialoger har genomförts, 18 oktober 2021 samt en återkoppling genom 
medborgardialog den 31 mars. Vidare så har en enkätundersökning genomförts, både 
digitalt och i pappersform.  

Insatser under 2022- 

 Mer öppet bibliotek för att öka tillgängligheten för invånare i Älgarås 
 Flytt av gym och fritidsgård till servicehuset och ska vara genomfört och klart 

innan start av höstterminen 2022. 
 Etablera en grillplats i Älgarås i syfte att bidra till interaktion och möjligt att mötas 

i naturlig miljö året runt. Målsättning att genomföras och slutföras i juni 2022.  

Exempelbild på grillplats:  
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 Diskussion, dialog och beslut om datum för en återkommande Älgaråsdag som ska 
ske återkommande under 2023-2026. Dialog med samhällsförening och andra 
aktörer på plats.  

 Informationsskyltar tillverkas och sätts upp vid infarter. Klart senast februari 2023 
och ska ske i dialog med samhällsföreningen.  

 Satsning på skolgård enligt förslag från eleverna på skolan. 
Utbildningsverksamheten har ansvar och ska omgående se över om det går att 
komplettera innan terminsstart HT 2022.  

 Arbeta för att en samhällsförening tar form i Älgarås under hösten 2022. Fortsatt 
kontinuerlig dialog mellan intresserade och ledningsgruppen.  

 Skötselplan upprättas mellan tekniska, AME och LSS utifrån de arbetsuppgifter 
som har identifierats av produktionsavdelningen. Bidra med tydlighet i 
arbetsuppgifter, vem som utför samt hur vi följer upp detta under 2022-2026.  

 

Turismfrämjande aktiviteter i Älgarås: 

 Etablera 4–6 ställplatser för husbil. Ställplatser bör vara på relativt slät mark och 
kan nås och lämnas dygnet om utan reception. Fler saker som behöver beaktas; 
 
Informationsskylt 
Uppdatera information på hemsida och andra informationskanaler 
Närhet till affär och restaurang 
Betalsätt 
Tillstånd och krav på markberedning, avstånd mm 
 

Exempelbild ställplats för husbil: 

 
 

 Riktad informationsbroschyr om sevärdheter och besöksmål i trakten Älgarås. 
Utvecklas med målet att vara klar årsskiftet våren 2023. Exempel på sevärdheter 
och besöksmål som ska belysas: Älgaråsleden, närheten till Tiveden, kyrkan, 
ställplatser, boendemöjligheter, restaurang, museum, Thure Elgåsen, Korssjön, 
cykelmöjligheter mm. Invånare involveras i beskrivningen av traktens pärlor.  

 Kommunvärdar under sommaren 2023 som satsning på plats i Älgarås. 


