
Informationen om översiktsplanen 

Äntligen! Sedan i november 2020 har vi väntat på att få ta emot information om översiktsplanen i 

Skara kommun. Vid varje planerat tillfälle, har genomförandet skjutits upp, beroende av den 

förhatliga pandemin. Nu har visserligen tiden för samråd gått ut, men det finns fortfarande 

möjligheter att lämna synpunkter och att påverka. 

Vad är en översiktsplan? 

Alla kommuner skall ha en översiktsplan. Den innehåller grunddragen för hur bland annat mark och 

vatten skall användas under en lång tid framöver. Det finns också fördjupningar och tillägg till 

översiktsplanen. ÖP ger vägledning för beslut om hur mark och vattenområden skall användas. Den 

skall förmedla kommunens helhetssyn på utvecklingen av den fysiska miljön och redovisa hur 

kommunen tillgodoser riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

Den långsiktiga inriktningen som planen innebär att delar av det som redovisas kan bli verklighet 

långt in i framtiden. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men har genom sitt vägledande syfte 

en viktig roll i kommunens utveckling. Den nuvarande översiktsplanen presenterades 2005 och den 

som nu bearbetas kommer att gälla fram till 2040. 

Vid onsdagens presentation i Stadshusets aula mötte planarkitekterna Linda Fröberg och Axel 

Demker upp. De visade ett material som förklarade syftet med översiktsplanen och hur arbetet med 

den lagts upp. Gästerna från Skara Gille fick en tydlig bild över planen och alla dess delar, samt hur 

man orienterar sig i materialet. Intresset var stort och det ställdes frågor som Linda och Axel gav 

fördjupande svar på. Efter genomgången i aulan gavs möjlighet att se de delar av presentationen 

som finns kvar i ”Infocenter”. Här hittar man fördjupningar i interaktiva skärmar och i detaljerade 

kartor som visar staden i fågelperspektiv. Besöket var mycket uppskattat av det trettiotal 

medlemmar som deltog vid informationen.  

För att ge alla en chans att delta i vår stads utveckling och att påverka, förmedlas en länk till Skara 

Kommuns hemsida där allt material finns tillgängligt. https://www.skara.se/%C3%B6versiktsplan 

Det finns all anledning att ägna en rejäl stund åt att ta del av detta material. 

 
Planarkitekterna Linda Fröberg och Axel Demker gav tydlig information. 

https://www.skara.se/%C3%B6versiktsplan


 
Ett trettiotal medlemmar hade samlats i Stadshusets aula för att ta del av informationen. 

 
I ”Info-center” finns det detaljerade kartbilder som visar vår stad 

i fågelperspektiv. ”Var bor jag?” 
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