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Bakgrund
Grästorps framtida möjligheter som en självständig och livskraftig kommun är beroende av
om kommunen kan behålla befintliga medborgare och att nya invånare lockas att bosätta sig i
kommunen. I verksamhetsplanen för 2013 beslutade kommunfullmäktige att lyfta fram
landsbygdsutvecklingen som ett prioriterat område; Landsbygden är en resurs för att öka
kommunens attraktionskraft och i förlängningen vända befolkningsutvecklingen i positiv
riktning.
Landsbygdsstrategin är dessutom en del i arbetet att med att uppfylla Vision 2020:
”I Grästorp finns energi! Grästorp har Västra Götalands bästa boendemiljö. Invånarna är nöjda med
service och fritidsutbud och det är nära till mycket - allt från jobbutbudet i regionen till golfbanan i
centrum. Förskolan och skolan ligger i topp i nationella undersökningar. Näringslivet sjuder av
entreprenörsanda och de gröna näringarna blomstrar.”

Som ett resultat av detta tog kommunstyrelsen beslut om att anställa en Landsbygdsutvecklare
och ta fram en enhetlig landsbygdsstrategi för Grästorps kommun, med hänsyn tagen till EU:s
landsbygdsprogram.
Förutom att ta fram denna landsbygdsstrategi har det ingått i Landsbygdsutvecklarens
arbetsuppgifter att samordna inventering och samordning av frågor kring fiber och
kommunalt VA på landsbygden i Grästorps kommun. Detta har lett till att cirka 500
landsbygdsboende planerar att samförlägga fiber, vatten och avlopp i ett antal föreningar.
Arbetsmetoden som har använts i föreningsstyrelserna har i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan sammanställts som en handledning till andra byalag i liknande situation.

Syfte
Strategin ska fungera som ett styrdokument för kommunens långsiktiga arbete med
landsbygdsutveckling, samt som komplement till kommunens översiktsplan.
Strategin innehåller prioriterade målområden och definierar konkreta målsättningar för dessa.
Målen bör vara uppfyllda under strategins giltighetstid.
Dokumentet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i kommunen, men också till
boende och andra verksamma parter på landsbygden.

Beskrivning av landsbygden idag
Grästorps kommun är en liten kommun till ytan, men ligger centralt beläget mellan Lidköping
och Trollhättan. Halva delen av befolkningen bor i tätorten, hälften på landsbygden utanför
tätorten. Kommunen har väl utbyggd infrastruktur när det gäller större vägar och järnväg,
vilket medger effektiva resor till arbetsplatser i närområdet, främst Trollhättan, Vänersborg
och Lidköping. Dessutom möjliggör effektiva förbindelser tillgång till den mer avlägsna
arbetsmarknaden i Göteborgsregionen.
Landsbygden är till största delen en ren jordbruksbygd med få men stora jordbruk. Skogsbruk
bedrivs men är förhållandevis litet i omfattning.
Två större naturområden finns inom kommunen; Hunneberg och Dättern. Dessa lockar till
och erbjuder naturturism.

Övergripande mål – Attraktivt boende på landsbygden
En övergripande målsättning för Grästorps kommun är att förbättra livsvillkoren för
landsbygd och tätort och erbjuda god livskvalitet i båda alternativen.
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Kommunen vill främja en levande landsbygd genom att;
- Förbättra möjligheterna att bo och verka på landsbygden
- Verka för nära dialog med landsbygdsboende
- Stötta den inneboende initiativkraften hos landsbygdsboende
- Skapa förutsättningar för ett expansivt näringsliv på landsbygden

Prioriterade målområden
För att kunna arbeta effektivt med det övergripande målet - Attraktivt boende på landsbygden
– har detta indelats i tre prioriterade målområden. För dessa målområden har konkreta och
mätbara mål angivits.

1 - Inflyttande och boende
Målet är att ha boendemiljöer som möjliggör för alla åldrar att bo kvar på landsbygden
samtidigt som den stimulerar till inflyttning. Närhet till kommunal service, vård, omsorg,
barnomsorg samt skola är en grundförutsättning för en levande landsbygd.
Andra faktorer som medverkar till att göra landsbygden attraktiv för boende är;
- Bra infrastruktur såsom vatten, avlopp, el, vägar, cykelvägar, fiber
- Kommunikation såsom telefon, internet och TV
- Pendlingsmöjligheter och kollektivtrafik
- Arbetstillfällen
MÅLSÄTTNING:
- Skapa en förteckning över potentiella tomter och fastighet på landsbygden
- Ta fram en kommunikationsplan för att marknadsföra och matcha dessa tomter och
fastigheter med potentiella landsbygdsboende
- Alla fastigheter i Grästorps kommun ska ha godkända avlopp
- Det ska finnas minst en pendlingsparkering för Expressbuss Linje 1 utmed RV44
- Förbättrade cykelförbindelser mellan landsbygden och Grästorps tätort

2 - Lokalt inflytande och delaktighet
Landsbygden ställs inför många utmaningar ständigt pågående urbanisering och är beroende
av att det finns engagerade människor som identifierar sig som landsbygdsbor och är beredda
att arbetat för att den egna bygden ska fortleva.
Lokala utvecklingsgrupper är ett uttryck som används när t.ex. boende, föreningar, företagare
och kyrkan går samman för att på olika sätt förbättra livsvillkoren på landsbygden. Det kan
innefatta grupper eller nätverk som bildas tillfälligt för att lösa specifika frågor. I de fall
sådana grupper eller nätverk växer fram på kommunens landsbygd, ska kommunen stödja
dessa initiativ.
Någon form ett uttalat forum för specifika landsbygdsfrågor skulle öka känslan av delaktighet
hos landsbygdsboende och bli en naturlig startpunkt för att samla in idéer och åsikter.
MÅLSÄTTNING:
- Införa ett råd - Grästorps landsbygdsråd - som ska användas av kommunens
förvaltning och förtroendevalda som remissinstans, rådgivare när det rör
landsbygdsfrågor men också kunna komma med förslag och initiativ till kommunen
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Grästorps landsbygdsråd ska, med kommunens hjälp, anordna minst en temadag per år
för landsbygdsfrågor.

3 - Företagande och näringsliv
En verkligt levande landsbygd innebär inte bara att människor bor där utan också att det finns
en lokal arbetsmarknad. Arbete spelar en avgörande roll för ett flyttbeslut.
Det lokala näringslivet i Grästorps kommun spelar en stor roll i landsbygdens fortsatta
utveckling. Jord- och skogsbruket, landsbygdens basnäringar, behöver kompletteringsnäringar
som kan bidra till varierad service och en differentierad arbetsmarknad.
I takt med att utbyggnaden av bredband genomförs på landsbygden förväntas
förutsättningarna för det lokala näringslivet förbättras, vilket även bör leda till ett antal
nyetableringar och ökade förutsättningar för distansarbete.
MÅLSÄTTNING:
- 90 procent har av Grästorps kommuns innevånare har tillgång till 100Mbit/s eller mer
- Besöksnäringen inom kommunen har ökat med 10 procent
- Det ska inte gå att hitta några ”blinda fläckar” på kartor över mobiltäckningen i
kommunen
- Minst en nyetablering per år av näringsverksamhet, utanför basnäringarna, på
Grästorps landsbygd

Genomförande och uppföljning
Landsbygdstrategin fastställs av Kommunfullmäktige med en giltighetstid till och med 2020.
Landsbygdsstrategin ska vara styrande för den kommunala verksamheten inom de berörda
områdena. Kommunstyrelsen är ansvarigt för genomförande och dess allmänna utskott för
den löpande uppföljningen.

4(4)

