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Vad innehåller dokumentet? 

Detta dokument utgörs av en lista över de aktiviteter som nämns under Fortsatt arbete i översiktspla-

nens utvecklingsprinciper. Listan är tänkt som en enklare handlingsplan, eller som ett underlag för en 

mer utvecklad handlingsplan. Aktiviteterna är av olika slag. I många fall handlar de om att ta fram kun-

skapsunderlag eller styrdokument som behövs för att uppnå de föresatser som fastslagits i översikts-

planen. Aktiviteterna utgör ett stöd för översiktsplanens utvecklingsprinciper och underlättar arbetet 

med att uppnå visionen för Vänersborgs kommun som attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.  

Förutom att listan samlar alla ”fortsatt arbete”-aktiviteter från översiktsplanen tillförs även förslag som 

ska underlätta prioritering och genomförande. Det finns föreslag på vilka nämnder och förvaltningar 

som skulle kunna ansvara för genomförandet samt en viktning när det gäller angelägenhet och ge-

nomförbarhet. Prioritering och uppdragsgivning görs sedan av politiska nämnder. Aktiviteterna bör då 

föras in i kommunens styr- och ledningssystem (Stratsys). Listan ska följas upp och uppdateras årli-

gen av kommundirektörens ledningsgrupp. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen. 

Begreppsförklaring 

Här förklaras begrepp som används i tabellen. 

Nr  

Utgår från var aktiviteten tas upp i översiktsplanen. Första siffran anger utvecklingsprincip och andra 

är ett ordningsnummer. 

Aktivitet  

Formulering som den lyder i översiktsplanen. 

UP  

Hänvisning till vilken eller vilka av utvecklingsprinciperna som är kopplade till aktiviteten. 

Typ av arbete  

Kategorisering av vilken slags arbete eller resultat aktiviteten innebär. 

- FÖP: Framtagande av en FÖP (fördjupad översiktsplanen), vilket är en strategisk plan som handlar 

om ett särskilt geografiskt delområde och som tas fram enligt PBL:s krav på översiktsplan, det vill 

säga med samråd och utställning och antagande av kommunfullmäktige. 

- TÖP: Framtagande av en TÖP (tematiskt tillägg till översiktsplanen), vilket är en strategisk plan som 

handlar om en särskild frågeställning och som tas fram enligt PBL:s krav på översiktsplan, det vill säga 

med samråd och utställning och antagande av kommunfullmäktige. 

- Strategisk plan: Framtagande av ett dokument som innehåller vägledning i form av övergripande 

strategiska ställningstaganden. En strategisk plan ska ange en långsiktig inriktning för hur kommunen 

ska utvecklas inom en viss frågeställning. Antas av politisk nämnd, men är till skillnad från TÖP eller 

FÖP inte framtaget utifrån PBL:s krav på översiktsplan. 

- Riktlinjer: Framtagande av ett dokument som innehåller vägledning i form av tydliga anvisningar om 

hur ärenden ska handläggas eller hur kommunens verksamhet ska bedrivas. Antas av politisk nämnd. 

- Underlag: Framtagande av material som inte antas av politisk nämnd men som utgör stöd för det 

fortsatta arbetet, till exempel genom att sammanställa och analysera information. 

- Löpande arbete: Aktiviteten innebär en inriktning på eller metod för kommunens ordinarie verksam-

het snarare än en process som avslutas och resulterar i ett dokument eller liknande. 
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- Fysiska åtgärder: Genomförande av byggnation, anläggning eller underhåll i den fysiska miljön. 

- Övrigt: Vissa ytterligare typer av arbeten specificeras, exempelvis detaljplan, vattenskyddsbestäm-

melser, påverkansarbete och regionalt planarbete. 

Arbetstitel  

Förslag på titel på huvuddokument i de fall ett dokument ingår i resultatet. Detta ger samtidigt en kon-

centrerad beskrivning av vad aktiviteten handlar om. Streck innebär att inget dokument tas fram. 

Uppdrag  

Förslag på vilken politisk nämnd eller förvaltning som bör ge uppdrag för arbetet. Streck innebär att 

uppdrag inte behövs. KS=kommunstyrelsen, BN=byggnadsnämnden, MHN=miljö- och hälsoskydds-

nämnden, SBN=samhällsbyggnadsnämnden. 

Utförande  

Förslag på vilka förvaltningar som bör genomföra arbetet. KSF=kommunstyrelseförvaltningen, 

BF=byggnadsförvaltningen, MHF=miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, SBF=samhällsbyggnadsför-

valtningen, KFF=kultur- och fritidsförvaltningen, BUF=barn- och utbildningsförvaltningen. 

Remiss  

Förslag på vilka nämnder och eventuellt externa instanser som behöver få chans att lämna yttranden 

innan antagande av dokument. Streck innebär att ingen remiss behövs. KFN=kultur- och fritidsnämn-

den, LST=länsstyrelsen, Externa=berörda myndigheter, organisationer och kommuninvånare. Övriga 

förkortningar, se ovan. 

Antagande  

Förslag på vilken politisk nämnd som antar dokumentet. Streck innebär att inget antagande behövs. 

KF=kommunfullmäktige. Övriga förkortningar, se ovan. 

Angelägenhet  

Bedömning av hur angelägen aktivitetens genomförande är för att göra Vänersborgs kommun attraktiv 

och hållbar enligt visionen. Gradering från 1 till 5 där högre tal innebär högre grad av angelägenhet. 

Genomförbarhet  

Bedömning av hur lätt aktiviteten är att genomföra utifrån kostnad, tidsåtgång och komplexitet (vilket 

påverkar sannolikheten att nå ett tillfredsställande resultat). Gradering från 1 till 5 där högre tal innebär 

lättare att genomförbara. 
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Nr Aktivitet U
P 

Typ av  
arbete 

Arbets-
titel 

Upp-
drag 

Utfö-
rande 

Remiss Anta-
gande 

Ange-
lägen-
het 

Ge-
nom-
förbar-
het 

1.1 Följa upp Grönplanens utpekade 
utvecklingspunkter i kapitel 5 (si-
dan 94). 

1,
4 

a. Löpande 
arbete.  
b. Fysiska 
åtgärder 
c. Un-
derlag/ 
planer 

- a. - 
b. SBN 
c. (kopp-
lat till 
bl.a. 4.1, 
6.2-3) 

a. SBF, 
MHF, BF 
b. SBF 
c. BF, 
MHF, 
SBF 

- - 

4 4 

1.2 Följa upp arbetet med Blåplanen 
genom att ta fram en handlings-
plan för det fortsatta arbetet med 
vattenfrågor och uppfyllande av 
EU:s ramdirektiv för vatten. 

1 Riktlinjer Hand-
lingsplan 
för vat-
tendirekti-
vet 

? SBF, BF, 
MHF 

SBN, 
MHN, 
BN, KS 

? 

5 3 

1.3 Ta fram ett naturvårdsprogram 
som fungerar som underlag för 
kommunens naturvårdsarbete och 
planering.  

1 TÖP Natur-
vårds- 
och fri-
luftsplan 

KS→MH

N 

MHF+BF samtliga 
nämnder 
+ externa 

MHN→ 

KS→KF 
5 2 

2.1 Ta fram en bevarande- och ut-
vecklingsplan för Vänersborgs in-
nerstad. Skapa besluts- och kun-
skapsunderlag som stödjer en väl 
genomtänkt utveckling och beva-
rande av stadsmiljön utifrån ett 
helhetsperspektiv.  

2 Riktlinjer Beva-
rande- 
och ut-
veckl-
ingsplan 

BN BF/Väst-
arvet 

Västar-
vet, LST 

BN → 

KS → KF  

5 4 

3.1 Ta fram en strategi som stöd i ar-
betet att värna jordbruksmark i 
kommunen. Strategin bör komplet-
teras med rutiner för ärenden där 
jordbruksmark är berörd vid explo-
atering och byggnation. 

3 Riktlinjer Jord-
bruks-
strategi 

KS BF+MHF BN, 
MHN, 
SBN 

KS→KF 

5 3 

4.1 Ta fram en friluftsplan för att ge in-
formation om värdefulla friluftsom-
råden samt ge förslag på åtgärder 
som kan förbättra dem, bl.a. rö-
rande underhåll, framkomlighet, 
tillgänglighet och förutsättningar 
för ökad besöksnäring. De nation-
ella friluftsmålen bör vara vägle-
dande i arbetet. 

4 (kopplat  
till 1.3) 

(kopplat  
till 1.3) 

(kopplat  
till 1.3) 

(kopplat  
till 1.3) 

(kopplat  
till 1.3) 

(kopplat  
till 1.3) 
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4.2 Ta fram riktlinjer för hur odling i 
tätort kan underlättas samtidigt 
som rekreationsändamål och 
andra viktiga syften med grönom-
råden stärks. 

4 Riktlinjer Stadsod-
lingsstra-
tegi 

SBN SBF+BF 
+MHF 

BN, 
MHN, 
KS, KFN 

SBN 

3 4 

4.3 Ta fram riktlinjer för utformning av 
skolgårdar. 

4 Riktlinjer Riktlinjer 
för skol-
gårdar 

SBN SBF+BF 
+MHF 
+BUF 

BUN, BN, 
MHN, 
KFN, KS 

SBN 
4 3 

5.1 Göra en samlad inventering av 
badplatser inom kommunen, vil-
ken kan kopplas till en strategi för 
var kommunen bör göra insatser 
för att förbättra kvaliteten och till-
gången till badplats. Strategier för 
att öka tillgängligheten för allmän-
heten till stränderna kring Vänern 
bör också ingå.  

5 (kopplat  
till 1.3/4.1) 

(kopplat  
till 
1.3/4.1) 

(kopplat  
till 
1.3/4.1) 

(kopplat  
till 
1.3/4.1) 

(kopplat  
till 
1.3/4.1) 

(kopplat  
till 
1.3/4.1) 

3 3 

5.2 Fullfölja arbetet med strategisk lo-
kalisering av småbåtshamnar för 
att täcka in även östra delen av 
kommunen. 

5 Riktlinjer Småbåts-
hamns-
strategi 

KS BF SBN, 
MHN, 
BN, KFN, 
KS 

BN→KS

→KF 
3 3 
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Nr Aktivitet U
P 

Typ av  
arbete 

Arbets-
titel 

Upp-
drag 

Utfö-
rande 

Remiss Anta-
gande 

Ange-
lägen-
het 

Ge-
nom-
förbar-
het 

6.1 Verka i olika sammanhang och 
olika instanser och beslutfattare 
för att bristerna i vår infrastruktur 
för järnväg byggs bort och befint-
liga och nya stationssamhällen 
kan utvecklas. 

6 Löpande 
arbete 

- - KSF - - 

5 5 

6.2 Konkretisera markanvändnings-
strategier för utveckling av stat-
ionssamhällen kring befintliga stat-
ioner i FÖP för Vänersborg och 
Vargön. 

6 FÖP FÖP Vä-
nersborg 
och Var-
gön 

Uppdrag 
finns 

BF+öv-
riga 

samtliga 
nämnder 
+ externa 

KF 

5 4 

6.3 Ta fram fördjupade översiktspla-
ner eller motsvarande planerings-
underlag för Brålanda, Frändefors 
och Väne Ryr, med en avsikt att 
utreda möjligheterna till framtida 
stationssamhällen och lägga fast 
utvecklingsprinciper för det där. 

6,
8 

FÖP FÖP Brå-
landa 
(m.fl) 

KS BF+öv-
riga 

samtliga 
nämnder 
+ externa 

KF 

3 4 

7.1 Inventera gamla detaljplaner för 
att bedöma var behovet av uppda-
tering är störst. 

7 Underlag Utredning 
om gamla 
detaljpla-
ner 

BF BF - BN note-
rar 

4 2 

8.1 Göra en översyn av kommunens 
LIS-områden. Om nya LIS-områ-
den ska läggas till behöver dessa 
antas som ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 

8 Underlag 
/TÖP 

LIS-ut-
redning 

KS BF eventuellt 
samtliga 
nämnder 
+ externa 

KS note-
rar 
/KS→KF 2 2 

9.1 Fortsätta arbetet med upprustning 
längs Kulturaxeln. 

9 Underlag, 
planer, fy-
siska åt-
gärder 

(olika) KS, BN, 
SBN 

BF, SBF - - 

3 4 

9.2 Ta fram en målbild för Väners-
borgs centrum. 

9 Strategisk 
plan 

Målbild 
centrum 

KS BF+SBF 
+KFF+KS
F+Forum 

samtliga 
nämn-
der+kom-
muninvå-
nare mm 

KS→KF 

4 4 

9.3 Ta fram en strategisk plan för be-
söksparkering och tillgänglighet i 
centrala delar av Vänersborg. 

9 Strategisk 
plan 

Parke-
ringsstra-
tegi 

KS→BN BF+SBF SBN, 
MHN, 
KFN, KS 

BN→KS

→KF 3 3 

9.4 Inventera och undanröja tillgäng-
lighetshinder. 

9 a. Un-
derlag 
b. Fysiska 
åtgärder 

a. Till-
gänglig-
hetsut-
redning 

a. KS? 
b. SBN 

a. SBF? 
b. SBF 

- a. KS no-
terar? 

5 3 

10.1 Verka för att bättre möta behov av 
pendelparkeringar (cykel och bil) 
vid stationer och större hållplatser. 

10 a. Planer 
(eventuellt) 
b. Fysiska 
åtgärder 

- a. BN 
b. SBN 

a. BF 
b. SBF 

a. (enligt 
PBL) 

a. BN 

2 5 

10.2 Fortsätta verka för ökad tågtrafik 
på befintliga linjer och inrättandet 
av nya stopp för tågtrafiken. 

10 Påverkans-
arbete 

- - KSF - - 
5 5 

10.3 Upprätta markreservat för höghas-
tighetsspår genom Dalsland i sam-
arbete med berörda kommuner 
och Fyrbodals kommunalförbund. 

10 Regionalt 
planarbete 

(påverkar 
framtida 
ÖP) 

- KSF, BF - - 

2 5 

10.6 Utreda viktiga cykelförbindelser 
och lägga fast dessa i FÖP för Vä-
nersborg och Vargön, bland annat 
rörande förbindelser mellan Vä-
nersborgs centrum och Öxnered 
via Sanden och Blåsut. 

10 (kopplat  
till 6.2) 

(kopplat  
till 6.2) 

(kopplat  
till 6.2) 

(kopplat  
till 6.2) 

(kopplat  
till 6.2) 

(kopplat  
till 6.2) 

5 5 
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Nr Aktivitet U
P 

Typ av  
arbete 

Arbets-
titel 

Upp-
drag 

Utfö-
rande 

Remiss Anta-
gande 

Ange-
lägen-
het 

Ge-
nom-
förbar-
het 

11.1 Uppdatera detaljplaner för befint-
liga verksamhetsområden där 
dessa är dåligt anpassade till da-
gens behov, bland annat vad gäl-
ler miljötänkande och framväxt av 
handels- och tjänsteföretagande. 

11 (kopplat  
till 7.1) 

(kopplat  
till 7.1) 

(kopplat  
till 7.1) 

(kopplat  
till 7.1) 

(kopplat  
till 7.1) 

(kopplat  
till 7.1) 

4 3 

11.2 Ta fram ett långsiktigt program för 
verksamhetsutveckling i kommu-
nen. Frågor som kan behandlas 
där är: Vilka behov av verksam-
hetsutbyggnad kan komma i fram-
tiden? Vilken mark bör reserveras 
för det? Hur kan befintliga verk-
samhetsområden göras mer at-
traktiva och hållbara, till exempel 
genom förtätning och förbättrad 
vattenkontakt? 

11 TÖP Plan för 
verksam-
hetsom-
råden 

KS BF+öv-
riga 

samtliga 
nämnder 
+ externa 

KS→KF 

4 4 

11.3 Fortsätta arbetet med att stärka 
kommunens kompetens att stödja 
nya och befintliga företag i sin ut-
veckling. 

11 Löpande 
arbete 

- - KSF, BF, 
MHF, 
SBF 

- - 

5 5 

12.1 Identifiera och utveckla naturliga 
avrinningsstråk och mångfunktion-
ella ytor i kommunen för rening, 
utjämning och avledning av dag-
vatten. Uppdatera kommunens po-
licy och riktlinjer för dagvattenhan-
tering och komplettera med hand-
läggningsstöd och kriterier för dag-
vattenutredningar. 

12 TÖP Dagvat-
tenstra-
tegi 

KS BF+MHF
+SBF 

samtliga 
nämnder 
+ externa 

KS→KF 

5 3 

13.1 Ta fram en strategi för ett fossilo-
beroende Vänersborg 2030 med 
avseende på bland annat trans-
porter, uppvärmning och el. 

13 TÖP Strategi 
för fossil-
obero-
ende Vä-
nersborg 

KS KSF+BF+
SBF+MH
F 

samtliga 
nämnder 
+ externa 

KS→KF 

5 3 

13.2 Utreda förutsättningarna för kom-
munalt övertagande av fjärrvärme-
nät och elnät på lång sikt. 

13 Underlag Fjärrvär-
meutred-
ning 

KS KSF+SB
F 

- KS note-
rar 2 3 

13.3 Genomföra kommunens VA-plan 
(Blåplan del 2) som anger priorite-
ringsordningen av åtgärder och 
VA-utbyggnad samt som har en 
stark koppling till den miljöpåver-
kan bebyggelse ger. 

13 Fysiska åt-
gärder 

- Uppdrag 
finns 

SBF - - 

5 5 

13.4 Ta fram vattenskyddsområden 
med tillhörande föreskrifter för 
kommunens vattentäkter. 

13 Vatten-
skyddsbe-
stämmel-
ser 

Vatten-
skydds-
områden 
med före-
skrifter 

Uppdrag 
finns 

SBF ? KS→KF 

→LST 
5 2 

13.5 Revidera avfallsplanen. 13 Strategisk 
plan 

Avfalls-
plan 

Uppdrag 
finns 

SBF ? KS→KF 
5 5 

14.1 Verka tillsammans med andra ak-
törer för att få till stånd olika för-
bättringar av vägnätet, vilket bland 
annat innefattar förbättrad stan-
dard på E45 genom Dalsland och 
Gestadvägen, väg mellan Onsjö 
och Öxnered, ny avfart från E45 till 
Öxnered. 

14 Påverkans-
arbete 

- - KSF - - 

5 5 

14.2 Utreda en hamn i Wargöns Indu-
stri- & Innovationsområde. 

11 Underlag Hamnut-
redning 

KS KSF+BF+
SBF+MH
F 

- KS note-
rar 3 2 
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Nr Aktivitet U
P 

Typ av  
arbete 

Arbets-
titel 

Upp-
drag 

Utfö-
rande 

Remiss Anta-
gande 

Ange-
lägen-
het 

Ge-
nom-
förbar-
het 

16.1 Utreda behov av sanering av föro-
renad mark. Prioritera vilka områ-
den som i första hand behöver un-
dersökas och vid behov saneras. 

16 Underlag 
/löpande 
arbete 

Markför-
orenings-
utred-
ningar 

- BF, MHF, 
SBF 

- - 

4 2 

16.2 Ta fram översvämningsrisker och 
dimensionerande vattennivåer för 
Hästefjordarna. 

16 (kopplat  
till 12.1) 

(kopplat  
till 12.1) 

(kopplat  
till 12.1) 

(kopplat  
till 12.1) 

(kopplat  
till 12.1) 

(kopplat  
till 12.1) 3 3 

16.3 Se över behovet att uppdatera 
kommunens översvämningspro-
gram utifrån de nya nivåer som 
länsstyrelsen och SMHI har tagit 
fram. 

16 Riktlinjer 
/Handlings-
plan 

Över-
sväm-
ningspro-
gram 

KS KSF - KF 

4 2 

16.4 Uppdatera kartläggningen av tra-
fikbuller och antal personer som är 
utsatta för olika bullerintervall. Uti-
från kartläggningen bör det upprät-
tas mål och strategier för att 
minska hälsopåverkande trafikbul-
ler vid bostäder. 

16 Underlag 
/Riktlinjer 
/Handlings-
plan 

Bullerkar-
tering 
/Bulleråt-
gärdspro-
gram  

BN, alt. 
KS 

BF+MHF
+SBF 

MHN, 
SBN 
(BN) 

BN, alt. 
KS→KF 

3 3 

 


