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Inledning –  
Utvecklingsinriktningen är en sammanställning av de 

långsiktiga strategierna för Arvika kommuns utveckling 

med sikte på 2045. Dokumentet utgör grunden för 

översiktsplanen och det fortsatta arbetet. Utvalda delar 

av detta dokument kommer i nästa steg att ingå i 

översiktsplanens planbeskrivning. Det är framförallt 

kapitlen Utgångspunkter, Utvecklingsinriktning och 

Hållbarhetsbedömning som kommer att ingå i 

planbeskrivningen i nästa skede.  

 

Utgångspunkten för översiktsplanen och 

utvecklingsinriktning är den politiska viljeriktningen i 

kommunen samt sammanställningar och analyser av 

viktiga förutsättningar. Exempelvis övergripande mål, 

förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur 

och allmänna intressen. Det som bedöms vara mest 

relevant för beskrivning av kommunens 

utvecklingsinriktning framgår av detta dokument.  

 

Även genomförda medborgardialoger har utgjort ett 

viktigt underlag för utvecklingsinriktningens utformning. 

Utvecklingsinriktningen innehåller både strategier och 

en strategikarta. Dessa fokuserar på funktioner och 

funktionella samband där ett helhetsperspektiv tas 

kring strategiska frågor som kan sträcka sig över 

kommun- och landsgränser samt mellan regioner och 

grannländer. Utvecklingsinriktningen visar de 

övergripande strukturerna för bebyggelse, 

kommunikationerna samt för natur och rekreation. 

Dokumentet är uppbyggt på följande sätt: 

 

 
Här beskrivs vad en översiktsplan är, hur en översiktsplaneprocess går till samt under vilken process 

utvecklingsinriktningen tagits fram.  

 

 
Här redovisas utgångspunkterna för utvecklingsinriktningen som tidiga medborgardialoger, trend- och 

omvärldsanalys, kommunens vision samt globala, nationella, regionala och kommunala mål och 

styrdokument. Även en redogörelse för kommunens orter och ortskaraktärer redovisas här.  

 

 
I detta kapitel redovisas översiktsplanens utvecklingsinriktning som består av en framtidsbild, strategier och 

strategikarta.  

 

 
Här beskrivs en tidig hållbarhetsbedömning av framtidsbild och utvecklingsstrategierna utifrån 

grundläggande principer för långsiktigt hållbar utveckling. 

  

PROCESS 

UTGÅNGSPUNKTER 

UTVECKLINGSINRIKTNING 

HÅLLBARHETSBEDÖMNING 



 

4 

INNEHÅLL 
 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................................................. 5 

PROCESS .................................................................................................................................................................. 6 

Vad är en översiktsplan? ....................................................................................................... 7 

Genomförande .................................................................................................................... 10 

UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................................................................................ 11 

Mål och riktlinjer ................................................................................................................. 12 

Omvärldsanalys ................................................................................................................... 17 

Medborgardialoger.............................................................................................................. 19 

Nyckelfaktorer ..................................................................................................................... 21 

Ortsbeskrivning och ortskaraktärer ..................................................................................... 22 

UTVECKLINGS-INRIKTNING ..................................................................................................................................... 27 

Framtidsbild  ....................................................................................................................... 28 

Strategikarta  ....................................................................................................................... 33 

Utvecklingsstrategier ........................................................................................................... 35 

HÅLLBARHETS-BEDÖMNING .................................................................................................................................. 48 

Hållbarhetsprinciper ............................................................................................................ 49 

Utvärderingsmetod/genomförande av bedömning  ............................................................. 49 

Hållbarhetsaspekter ............................................................................................................ 50 

Översiktlig hållbarhetsbedömning ....................................................................................... 50 

SAMMANFATTNING…………………………………………...5 

PROCESS……………………………………………………………..6 

UTGÅNGSPUNKTER………………………………..............11 

UTVECKLINGSINRIKTNING………………………………...27 

HÅLLBARHETSBEDÖMNING...…………………………….48 

https://arvikakommun.sharepoint.com/sites/msteams_a42536/Delade%20dokument/General/02.%20Samråd/Utvecklingsinriktning/Utvecklingsinriktning.docx#_Toc93903746
https://arvikakommun.sharepoint.com/sites/msteams_a42536/Delade%20dokument/General/02.%20Samråd/Utvecklingsinriktning/Utvecklingsinriktning.docx#_Toc93903748
https://arvikakommun.sharepoint.com/sites/msteams_a42536/Delade%20dokument/General/02.%20Samråd/Utvecklingsinriktning/Utvecklingsinriktning.docx#_Toc93903753
https://arvikakommun.sharepoint.com/sites/msteams_a42536/Delade%20dokument/General/02.%20Samråd/Utvecklingsinriktning/Utvecklingsinriktning.docx#_Toc93903780
https://arvikakommun.sharepoint.com/sites/msteams_a42536/Delade%20dokument/General/02.%20Samråd/Utvecklingsinriktning/Utvecklingsinriktning.docx#_Toc93903794


 

5 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

 

Utvecklingsinriktningen visar på en utveckling av de större kommunikationsstråken (riksväg 61, länsvägar, 

Värmlandsbanan och ny järnvägssträckning Sthlm-Oslo 2.55). Utvecklingsområden förslås dels i anslutning 

till dessa stråk men även i anslutning till centralorten, serviceorter och i viss utsträckning i anslutning till 

orter (se definition och förklaring under kapitel Utvecklingsinriktning). Det är viktigt med utveckling av 

bytespunkter för kollektivtrafiken med både nya och befintliga mobilitetsnoder samt andra bytespunkter 

för att skapa bra möjligheter till kollektivt resande. Gång- och cykeltrafiken behöver utvecklas i flera delar 

av kommunen, dels inom central- och serviceorterna, samt mellan centralorten och serviceorterna. En 

utveckling av de lokala kopplingarna är en viktig förutsättning både för ny och befintlig bebyggelse samt 

för kommunikationer. Centralorten , serviceorterna och orterna har unika karaktärsdrag vilka beskrivs i 

dokumentet. Utifrån dessa unika kvaliteter kan platserna utvecklas in i framtiden utifrån sina 

förutsättningar. I sydväst och i norra delen av Arvika kommun finns större samband för grönstruktur som 

är viktiga ur flera aspekter. I kommunen finns flertalet värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden som 

är viktiga att värna, utveckla samt skapa bättre tillgänglighet till. 
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PROCESS 

 
 

  

PROCESS 
I detta kapitel beskrivs vad en översiktsplan är, hur en 

översiktsplaneprocess går till samt under vilken process 

utvecklingsinriktningen tagits fram. En beskrivning av det 

fortsatta arbetet mot en samrådshandling för 

översiktsplanen görs också under detta kapitel.  
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PROCESS 

Vad är en översiktsplan? 
 

Samhällsbyggandet i Arvika beskrivs genom flera olika 

dokument som sätter riktningen för hur kommunen ska 

utvecklas fysiskt, hållbart och geografiskt. 

Översiktsplanen (ÖP) utgör det första steget i den 

kommunala planprocessen. ÖP är hela Arvikas samlade 

styrdokument för planering, lovgivning och 

infrastruktursatsningar. ÖP anger kommunens 

övergripande inriktning för mark- och 

vattenanvändningen, hållbarhetsarbetet och den 

önskade fysiska utvecklingen.  

 

Alla kommuner ska ha en aktuell ÖP som omfattar hela 

kommunen och den ska antas av kommunfullmäktige. 

ÖP som dokument är inte juridiskt bindande, men den 

lägger grunden för allt efterföljande arbete inom 

samhällsbyggandet genom exempelvis; fördjupade 

översiktsplaner (FÖP), detaljplaner, bygglov, eller andra 

investeringar.  

Kommunens viljeriktning omsätts därmed i detaljplaner 

och bygglov, som är juridiskt bindande. Planprocessen 

styrs av plan- och bygglagen (PBL) som också anger vad 

som ska ingå. PBL är också samordnad med andra lagar 

som till exempel miljöbalken som också påverkar 

översiktsplanen. 

 

ÖP har en bred användning och en viktig funktion inom 

kommunen samt för andra aktörer såsom staten, 

regionen, näringsliv, privatpersoner och domstolar. 

Översiktsplanen bör ha ett sektorsövergripande 

perspektiv och se på utvecklingen ur ett 

helhetsperspektiv för att utgöra ett bra underlag.  

 

ÖP är kommunens långsiktiga planeringsdokument. 

Denna samrådshandling tar sikte mot år 2045 och med 

utblick mot 2060. Områden och platser som pekas ut 

för utveckling kan därför i många fall ligga en bit fram i 

tiden. Samtidigt hanterar även ÖP det som sker i ett 

kortare framtidsperspektiv. Vissa områden kan därmed 

vara aktuella för fortsatt planering, så som detaljplaner, 

direkt när planen antas.  

Arvikas första stadsplan upprättades år 1811. Sedan 

dess har flera stadsplaner och på senare tid 

kommunövergripande översiktsplaner tagits fram. När 

den ÖP som nu tas fram vinner laga kraft så ersätter 

den tidigare översiktsplan (laga kraft 2008).  

 

ÖP har en central roll i kommunen för den långsiktiga 

utvecklingen genom att den anger en vägledning för hur 

den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

ÖP ska innehålla och redovisa en långsiktig 

övergripande utvecklingsstrategi, grunddragen i den 

avsedda mark- och vattenanvändningen, hur 

kommunen ska ta hänsyn till allmänna intressen samt 

hur riksintressen ska tillgodoses och hur 

miljökvalitetsnormer ska följas.  

 

Översiktsplanen hanterar en mängd olika allmänna 

intressen och anspråk som ska samordnas med 

kommunens framtidsplaner för utveckling och olika 

behov som finns. De allmänna intressena kan ibland ha 

motstående anspråk vilket därmed kräver att en 

avvägning görs. Detta avvägande görs i ÖP, vilken vilka 

intressen som ska väga tyngst i vilket läge. 
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PROCESS 

Planprocess översiktsplanering 

Steg 1: Utarbetande av planförslag - Ett samrådsförslag 

arbetas fram av tjänstepersoner i dialog med 

förtroendevalda. Här är vi nu!  

Steg 2: Samråd - När ett förslag tagits fram hålls ett 

samråd där kommunen informerar allmänheten och 

andra berörda om planens utformning. Samrådet syftar 

till att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge 

dem som berörs av översiktsplanen möjlighet att 

komma in med synpunkter.  

Steg 3: Bearbetning av planförslag - Efter att samråd 

genomförts finns det utrymme för revideringar av 

planförslaget samt sammanställning av inkomna 

synpunkter i en samrådsredogörelse.  

Steg 4: Granskning - När förslaget justerats informerar 

kommunen om de förändringar som gjorts i planens 

förslag till utformning och det finns ytterligare möjlighet 

för allmänheten och andra berörda att lämna 

synpunkter.  

Steg 5: Bearbetning av planförslag - Efter granskningen 

finns det utrymme att justera de sista detaljerna på 

förslaget med hjälp av de synpunkter som kommit in 

under utställningen och inkomna synpunkter 

sammanställs i ett särskilt utlåtande.   

Steg 6: Antagande - Kommunfullmäktige beslutar om 

att anta översiktsplanen. 
 

  

Utarbetande av 
planförslag 

Här är vi nu!

Samråd

Bearbetning av 
planförslag

Granskning

Bearbetning av 
planförslag

Antagande
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PROCESS 

Boverkets modell för översiktsplanering 

Arvika kommuns översiktsplan utgår från Boverkets 
förslag till upplägg i enlighet med ÖP-modellen 2.0 (nu 
kallad 2.1). Boverkets modell syftar till att kommunerna 
i Sverige ska tillämpa en gemensam och enhetlig 
struktur för översiktsplanering som i nästa led ska 
förenkla digitaliseringsarbetet. Modellen, som bygger 
på tre aspekter, blir en bra grund att luta sig mot i 
planeringen. De tre aspekterna heter 
utvecklingsinriktning (detta dokument), mark- och 
vattenanvändning samt riksintresse, LIS och andra 
värden.  

Utvecklingsinriktningen syftar till att ta fram och peka ut 

den långsiktiga och övergripande planen för utveckling 

av bebyggelse, kommunikationer samt natur och 

friluftsliv. Utvecklingsinriktningen får sedan i nästa steg i 

processen agera vägvisare och utgöra ramarna för den 

framtida användningen av kommunens mark- och 

vattenområden. Riksintressen, områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och andra 

värden som måste redovisas i den fortsatta planeringen 

utgör också en del i Boverkets modell och det slutliga 

förslaget till översiktsplan.  

I detta dokument förekommer ett flertal begrepp som 

hör till planering, dessa utgår huvudsakligen från 

Boverkets begreppsrekommendationer. 

 

 

 

 

  

Utvecklingsinriktning 

- Bebyggelse 

- Kommunikationer 

- Natur och friluftsliv 

Detta dokument! 

 

Mark- och 

vattenanvändning 

- Mångfunktionell  

- bebyggelse 

- Sammanhängande  

- bostadsbebyggelse 

- Verksamheter och industri 

- Transportinfrastruktur 

- Teknisk anläggning 

- Areell näring 

- Grönområde och park 

- Natur och friluftsliv 

- Landsbygd 

- Vatten 

 

 

Riksintresse, LIS &  

andra värden 

- Riksintresse 

- LIS-områden 

- Andra värden 
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PROCESS 

Genomförande  
Projektplanen för “Hela Arvika översiktsplan” 

godkändes i januari 2021. Denna lade sedan grunden 

för den intensiva process som, med bred förankring och 

ihållande engagemang, skulle göra det möjligt att 

arbeta fram en utvecklingsinriktning inom drygt ett år. 

Vilken i förlängningen kommer ingå i en komplett 

samrådshandling för ÖP. 

 

I processens början togs den nya visionen fram genom 

en bred dialog med näringsliv, föreningar och 

medborgare. Visionen; “Ett Arvika som glöder” ligger nu 

till grund för översiktsplanen. Politikerna har med 

visionsarbetet som utgångspunkt kunnat peka ut 

riktningen för ÖP genom utvecklingsstrategierna “öka 

kontakten” och “balansera utvecklingen.”  

Den målande “Framtidsbilden” är en utveckling av 

visionen men med ett fokus på stads- och 

landsbygdsplanering. 

 

Grunden i utvecklingsinriktningen kommer dels ur en 

serie möten med politiker från alla partier. På dessa 

möten låg fokus på att diskutera, prioritera, 

komplettera och gemensamt ta ställning till de 

viktigaste strategiska sambanden för kommunens 

utveckling.  

 

Dessutom har en arbetsgrupp med representanter från 

olika verksamheter inom kommunen under flera möten 

arbetat med trendspaning, nulägesanalys, 

målinventering, utvecklingsinriktning och hållbarhet.  

 

Sist men inte minst har en grundlig medborgardialog 

genomförts.  Medborgarnas röster har samlats i en 

digital enkät, genom dialog med skolbarn, samt under 

den så kallade demokrativeckan då tjänstepersoner 

reste till kommunens alla delar för att möta människor 

och samla kunskap. 

 

För att säkra hållbar utveckling används ett ramverk och 

strukturerad procedur som stöd i det strategiska 

planeringsarbetet. Ramverket är grundläggande 

principer för social och ekologisk hållbarhet och har 

använts för att forma det önskade framtida hållbara 

samhället. I proceduren analyseras nuläget med stöd av 

principerna för att identifiera kommunens utmaningar 

och tillgångar i förhållande till framtidsbilden. Gapet 

mellan nuläge och den önskade framtiden har 

synliggjorts i processen. Strategisk utvecklingsinriktning 

med ställningstaganden formades sedan för att kunna 

nå ett långsiktig hållbart samhälle. 
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UTGÅNGSPUNKTER 
 

 
  

UTGÅNGS-
PUNKTER 
Här redovisas utgångspunkterna för utvecklingsinriktningen 

som de tidiga medborgardialogerna, omvärldsanalys, 

kommunens vision samt nationella, regionala och 

kommunala mål och styrdokument. Det finns även ett 

avsnitt om globala mål och hållbar utveckling kopplat till 

Agenda 2030. 



 

12 

 

UTGÅNGSPUNKTER 

Mål och riktlinjer 
Från lokalt till globalt finns flertalet mål som utgör 

utgångspunkter för kommunal översiktlig fysisk 

planering. I enlighet med plan- och bygglagen (3 kap. 4 

§ PBL) ska kommunen redogöra för på vilket sätt hänsyn 

tagits till aktuella och relevanta nationella och regionala 

mål, planer, och program. Sammanställningen utgör ett 

urval som utgår från de sakområden som kommunen 

har tydlig rådighet över samt har möjlighet att påverka 

inom översiktsplaneringen. 

 

Globala mål för hållbar utveckling 
FN:s generalförsamling antog 2015 en ny 

utvecklingsagenda – Agenda 2030 för hållbar utveckling 

– med 17 globala hållbarhetsmål och 169 tillhörande 

delmål. Agenda 2030 utgör en vision och en önskvärd 

utveckling av samhället. Sverige har som FN-medlem 

anslutit sig till målen. I begreppet hållbar utveckling 

integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: den 

sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Arvika 

kommun arbetar inom flera områden för att bidra till 

att målen uppnås fram till 2030, genom att konkretisera 

hållbarhetsmålen till lokal kontext.  

I översiktsplanen används vetenskapligt förankrade 

principiella ramvillkor. Det är åtta hållbarhetsprinciper, 

utformade för att ändra samhällets ohållbara 

utveckling. De guidar oss hur vi ska tänka för att nå 

långsiktig hållbar utveckling. Principerna säkerställer att 

de ekologiska och sociala systemvillkoren beaktas vid 

strategiska val. 

Hållbarhetsprinciperna och de globala hållbarhetsmålen 

i Agenda 2030 har varit en viktig utgångspunkt vid 

framtagandet av utvecklingsinriktningen och har även 

legat till grund när strategierna konsekvensbedömts. 

I avsnittet hållbarhetsbedömning finns mer om hur 

strategierna bidrar till att vi går mot hållbarhet och 

uppnår de globala målen. Där beskrivs också vilka frågor 

som anses särskilt viktiga att arbeta vidare med i den 

kommande processen. 

Nationella och regionala mål  

Nationella  

Nationella miljömålen  

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sverige har 

16 miljökvalitetsmål som tar sin utgångspunkt i det 

övergripande generationsmålet. Generationsmålet är 

vägvisaren som anger vad som måste göras inom en 

generation för att de uppsatta miljökvalitetsmålen ska 

kunna nås.  

Sveriges miljömål är därmed vägvisare för det nationella 

miljöarbetet och pekar ut riktningen mot hållbar 

utveckling och arbetet med Agenda 2030.  

Nationell plan för transportsystemet 

Trafikverket tar på uppdrag av regeringen fram ett 

förslag till nationell plan för transportsystemet, senaste 

version som är på remiss avser perioden 2022–2033. 

Planen omfattar åtgärder för att underhålla statlig 

infrastruktur och utveckla de statliga väg och 

järnvägarna. De åtgärder som föreslås ska bidra till att 

skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i dag 

och för framtiden. 

 

De två trimningsåtgärder som redovisas nedan beräknas 

kosta mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförd under planperiodens första halva. 

 

Trimnings- och miljöåtgärder: 

• Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, 

signalåtgärder (mellanblocksignaler) 

• Värmlandsbanan, Edane, ny passage av 

järnvägen 

 

Namngiven investering under planperioden: 

• Värmlandsbanan, Laxå-Arvika - ökad kapacitet 

(pågående) 
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UTGÅNGSPUNKTER 
Nationella mål för friluftslivspolitiken  

Den nationella friluftspolitiken finns för att säkerställa 

invånarnas möjlighet att vistas i naturen samt utöva 

friluftsliv. Detta görs med allemansrätten som grund.  I 

hela Arvika finns idag goda förutsättningar för att kunna 

utöva friluftsliv i vidsträckta naturreservat samt i 

tätortsnära naturområden. Friluftslivet tangerar flera 

olika områden så som naturvård, folkhälsa, jord- och 

skogsbruk och landsbygdernas utveckling. Dessa 

tillsammans har stor inverkan på friluftslivets 

förutsättningar att utvecklas och bevaras. 

Folkhälsomålen 

Den nationella folkhälsopolitiken består av åtta mål och 

syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god och jämlik hälsa i hela befolkningen, målet är att de 

påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en 

generation. Den fysiska planeringen kan genom rätt 

utformning bidra till att vi skapar miljöer som främjar 

folkhälsan. En annan del i arbetet för en bättre folkhälsa 

berör människors delaktighet och inkludering i 

samhällsprocesser.   

Nationella kulturmiljömålen 

De nationella målen belyser vikten av att utveckla och 

bevara våra kulturmiljöer. Genom att ta ett 

helhetsgrepp kring våra kulturmiljöer, exempelvis 

genom ett kulturmiljöprogram, så innebär det att de ges 

bättre förutsättningar att bevaras och utgöra en del av 

samhällsutvecklingen. Det statliga kulturmiljöarbetet 

utgår ifrån att tillgängliggöra och öka förståelsen för 

våra kulturmiljöer samtidigt som de autentiska värdena 

i byggnaderna och i värdefulla miljöer kan bevaras.  

Gestaltad livsmiljö 

Begreppet gestaltad livsmiljö är såväl ett synsätt som 

den fysiska miljön i sig. Begreppet utgår från en 

helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där 

arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett 

sammanhållet område med människan som 

utgångspunkt. Utveckling och förvaltning av livsmiljön 

ska ske med hänsyn till människans möjligheter, behov 

och önskemål – i dag och i framtiden. Politikens 

övergripande mål är att stärka frågornas genomslag i 

samhället och därmed bidra till en långsiktigt hållbar 

och väl gestaltad livsmiljö. 

 

“Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 

jämlikt och mindre segregerat samhälle med 

omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 

förutsättningar att påverka utvecklingen av den 

gemensamma miljön.” 

Regionala  

Regional utvecklingsstrategi – Värmlandsstrategin 2040 

Regionens vision: ”Ett hållbart Värmland som förändrar 

världen”. 

Värmlandsstrategin beslutades av Regionfullmäktige i 

juni 2021. Alla regioner tar fram en regional 

utvecklingsstrategi på uppdrag av regeringen. Strategin 

utgör en grund för beslut, styr satsningar och tilldelning 

av projektmedel och företagsstöd. Vid förhandlingar 

med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar 

den som ett underlag för hur medel och satsningar ska 

fördelas.  

Värmlandsstrategin består av 5 delar: 

Nuläge – vilka styrkor har Värmland idag som vi kan 

bygga vidare på? 

Perspektiv – Gemensamma utgångspunkter. Ska 

fungera som ”glasögon” när strategin läses.   

Insatsområden – Fyra till antalet och utgör 

prioriteringar av målen som ska uppnås: 

• Förbättra livsvillkoren 

• Höja kompetensen  

• Utveckla attraktiva platser 

• Stärka konkurrenskraften  

Genomförande – Fokus ligger i Värmlandsstrategin på 

vad vi ska göra tillsammans inte hur. Här beskrivs tre 

viktiga förändringsnycklar för framtidens Värmland: 

• Vi samverkar på nya sätt 

• Vi utforskar proaktivt  

• Vi leder modigt 
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Värmlandsstrategin lyfter också att grunden till 

utveckling startar med god tillgång till kommunal, statlig 

och kommersiell service i hela regionen. 

Därtill redovisas digital infrastruktur som ett område 

som ska prioriteras. Tillgången till säker, tillförlitlig och 

platsoberoende digital infrastruktur inklusive förbättrad 

mobiltäckning stärker såväl tillväxt som jämlikhet.  

En annan utvecklingsfråga som regionen lyfter särskilt 

är utvecklingen av förbindelsen Sthlm-Oslo 2.55. En 

snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Oslo. 

Denna förutsätts inverka på regionens förutsättningar 

för arbetsmarknad, transporter och näringsliv.  

Länstransportplan – Länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2018–2029  

Region Värmland är ansvariga för att ta fram en 

länstransportplan som bland annat omfattar 

investeringar i statlig infrastruktur av regional 

betydelse, åtgärder för statlig medfinansiering av 

kommunal infrastruktur, åtgärder som kan påverka 

transportefterfrågan och val av transportsätt samt 

åtgärder för en effektivare användning av befintlig 

infrastruktur. Den länstransportplan som är aktuell i 

nuläget avser perioden 2018-2029. En länstransportplan 

för perioden 2022-2033 är ute på remiss (från 7 

december 2021), remissen ska besvaras senast 1 mars 

2022. Av planen för 2018-2029 framgår ett antal 

utpekade åtgärder vilka följande berör infrastruktur i 

kommunen: 

• Riksväg 61 - Graninge Speked. Breddning och 

mötesseparering. Denna etapp är nu 

färdigställd och slutbesiktigad, hösten 2021. 

I remissförslaget för 2022-2033: 

• Region Värmland prioriterar riksväg 61. 

Tillsammans med övriga riksvägar och 

europavägar knyter den ihop länet och utgör 

Värmlands förbindelse med omvärlden. 

• Region Värmland har tillsammans med 

Trafikverket och länets kommuner tagit fram en 

målstandard för bl.a väg 61 om innebär 2+1 och 

mötesseparering utmed sträckan Karlstad-

Riksgränsen. 

• En långsiktig målsättning är att förbättra hela 

järnvägsstråket mellan Oslo och Stockholm 

genom att komplettera med två nya banor 

mellan Arvika och Oslo och mellan Kristinehamn 

och Örebro. 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017–

2021 

Region Värmland är regional kollektivtrafikmyndighet 

och ansvarar för att ta fram ett regionalt 

transportförsörjningsprogram. Programmet redovisar 

behov och mål för kollektivtrafikens utveckling och 

utgör grund för beslut om allmän trafikplikt. Under 2021 

pågår framtagandet av ett nytt regionalt 

trafikförsörjningsprogram. 

Regional cykelplan för Värmland 

Region Värmland och Trafikverket har tagit fram en 

regional cykelplan som fastställdes 2013. Syftet med 

den regionala cykelplanen är att beskriva nuläget för 

cykelinfrastrukturen, vilka behov och brister som finns 

samt på vilket sätt cyklingen i länet kan öka. 

 

Dessa tillvägagångssätt lyfts fram: 

• Samhällsplanering/Fysisk planering  

• Ökad vardagscykling  

• Hela resan-perspektivet  

• Cykling för rekreation och turism  

Värmlands kommuner har i arbetet med den regionala 

cykelplanen redovisat önskemål om ca. 370 kilometer 

cykelväg mellan länets tätorter.  

Regional energi- och klimatstrategi 

Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram en energi- och 

klimatstrategi vars syfte är att ge vägledning till hur 

Värmland ska ta sig framåt mot Sveriges nationella 

klimat- och energimål.  

 

De målbilder som lyfts fram i strategin är: 

• Ett robust och flexibelt energisystem, 

• Ansvarstagande konsumtion 

• Fossilfria och effektiva transporter  

• Långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. 
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Kommunala mål 
Utöver nationella och regionala mål finns också 

kommunala mål som översiktsplanen tar avstamp från.  

 

Ett Arvika som glöder 
Arvika kommuns vision visar på kommunens önskade 

inriktning och handlar om den unika glöden som tar 

Arvika in i framtiden. 

 

Arvika kommuns verksamhetsidé  
Tillsammans med visionen skapar kommunens 

verksamhetsidé den styrmodell som utgör grunden i allt 

arbete. 

 

Strategisk plan 
Den strategiska planen berättar vad kommunen 

behöver göra för att nå visionen på lång sikt och utgör 

basen för kommunens verksamhetsplanering.   

 

Arvika kommuns budget 
Utgör ramverken för den kommunala verksamheten och 

anger riktning för utvecklingen inom kommunen. 
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Visionen – Ett Arvika som glöder  
Visionen - "Ett Arvika som glöder" handlar om den 
unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 

Visionen är en förenande kraft som inspirerar och pekar 
på de kvalitéer som är viktiga för Arvika på vägen in i 
framtiden. Visionen pekar på ett sätt att leva och verka 
snarare än ett mål att uppnå, vilket är tänkt att bidra till 
trygghet och utveckling i en tid av ständig förändring. 
Visionen består av tre delar, är tidlös och ska vara 
kompassen för Arvika både i vardagen och i de stora 
besluten. 

Berättelsen om glöden i Arvika 
I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar 

och täta grönskande skogar, finns en stark glöd som 

sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, 

som på få andra platser. 

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika 

kring varma eldar och väldoftande grytor för att dela 

gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den 

även idag. Gemenskapen och den goda stämningen 

smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje 

och inspirerar. 

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i 

Arvika. Hårt arbetande människor har genom kunskap, 

skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och 

gjuteriernas smältugnar lagt grunden för den stora 

verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas 

identitet. Glöden har också tänt högt flygande gnistor 

och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, 

konstnärer och musiker. 

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har 

stor potential att spela en viktig roll för utvecklingen in i 

framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, 

drivkraft och innovationsanda som finns bland de som 

lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla 

av nya idéer och spännande möjligheter, att lokala 

eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara 

delaktiga i att få saker att hända. 

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 

Ett Arvika som glöder  

GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar. 

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala 

krafterna och den kreativitet och innovation som finns 

både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa 

oss fram och lära av varandra och av andra. Vi 

uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och 

inspirerar till livslångt lärande. Vi strävar efter att vara 

goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår 

omvärld. 

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och 

lyser upp. 

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i 

samhället efter sina unika förutsättningar, men utan att 

hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle 

där tilliten är stark, alla hjälps åt, organisationer 

samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter 

alla med respekt och en vilja att förstå. Det är ett 

samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god 

hälsa och välmående står i fokus. I Arvika skapar vi 

möjligheter till livsglädje för alla. 

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt. 

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en 

självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar ansvar 

för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra 

på ett långsiktigt sätt. Det är ett samhälle i balans, som 

lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att 

använda förnyelsebar energi, att skydda vår miljö och 

att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi. 

 

Visionen antogs av Kommunfullmäktige 29 november 

2021.  
  

Figur 1 Ett Arvika som glöder 
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Omvärldsanalys
Stora trender i omvärlden ändrar kontinuerligt 

förutsättningar och omständigheter för människor och 

samhällen. En förståelse för hur dessa krafter påverkar 

och vad som driver dem framåt är viktigt för att kunna 

förhålla sig till utvecklingen runt om i världen och dess 

effekter på lokal nivå. Vissa av samhällstrenderna bidrar 

till att skapa nya möjligheter för utvecklingen i Arvika 

kommun medan andra blir utmaningar som behöver 

hanteras. De olika trenderna har också olika stor 

påverkan på Arvika kommun. Vissa har stor direkt 

påverkan på kommunens utveckling och människors 

vardagsliv medan andra har lägre eller indirekt 

påverkan. 

Det är så klart omöjligt att med säkerhet förutspå 

framtiden eller ge en heltäckande bild av hur den 

kommer att te sig, men genom att studera pågående 

trender i samhället kan vissa antaganden göras. Dessa 

antaganden kan sedan arbetas in i de riktlinjer och 

strategier som pekas ut i översiktsplanen och bidra till 

att säkerställa att Arvika kommun är lite bättre rustade 

inför en osäker framtid. 

Samhällstrender 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 

hösten 2021 med utgångspunkt i fem övergripande 

områden som har stark påverkan på Sverige och världen 

– globalisering, demografi, klimat, teknik och 

värderingar –tagit fram tio trender som antas kunna 

påverka den lokala utvecklingen i svenska kommuner 

och regioner framöver. Dessa tio trender är kärnan för 

den omvärldsanalys som ligger till grund för arbetet 

med översiktsplanen HELA Arvika. 

• Ett ökat behov av livslångt lärande som 

innebär att kommuner och regioner behöver 

arbeta för att stärka kompetens som redan 

finns samt skapa goda förutsättningar för att 

attrahera relevanta kompetenser till den lokala 

arbetsmarknaden. 

• Användare driver teknisk utveckling vilket 

innebär att kommunens invånare, företag och 

besökare ställer ökade krav på olika typer av 

digitala tjänster. 

• Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 

genom att digitalisering möjliggjort för hem- 

och distansarbete i större utsträckning. Detta 

bidrar till att utflyttning från storstäder ökar och 

attraktionskraften hos mindre orter blir en 

viktig del i att locka nya invånare. Det väcker 

också frågor kring var människor ska betala 

skatt och var man tar del av välfärdstjänster. 

• Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 

eftersom människor vill bo på platser och 

arbeta på företag som bidrar till att förbättra 

miljön och klimatet. De företag och platser som 

ligger i framkant har konkurrensfördelar. 

• Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 

vilket påverkar förtroendet för välfärdssystemet 

och ställer ökade krav för etiska 

förhållningssätt. 

• Ökad polarisering och utsatthet bidrar till ökat 

missnöje och större grupper som lever i 

ekonomisk och social utsatthet. 

• Det lokala och regionala handlingsutrymmet 

utmanas genom en ökad statlig styrning genom 

statsbidrag och regeringsbeslut. 

• Tillitens betydelse uppmärksammas alltmer då 

den minskar i vissa grupper, även om Sverige 

generellt sett ligger på en hög nivå 

internationellt. Tillit är viktigt för frågor som 

demokrati och trygghet. 

• Komplexa samhällsutmaningar kräver nya 

arbetssätt då det finns risk för att vissa frågor 

ramlar mellan stolarna när komplexiteten i 

problemen är hög. Därför behöver nya 

arbetssätt och samverkan utvecklas. 

• Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

beror på att vi ser fler bränder, översvämningar, 

pandemier och terroristattacker i samhället. 

Kostnaderna för att hantera och förebygga den 

här typen av problem är höga, men kan bli 

oöverstigliga om inget görs. 
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Vad innebär detta för Arvika kommun? 
Genom analys av vilken påverkan dessa trender skulle 

kunna få specifikt på Arvika kommun har konstaterats 

att alla tio bedöms kunna påverka kommunens 

utveckling in i framtiden. Med utgångspunkt i att några 

av trenderna bedöms kunna ge påverkan av större 

omfattning eller vikt i kommunen samt att vissa har 

större bärighet på de frågor som berör översiktsplanen 

har ett urval gjorts. Urvalet identifierar perspektiv som 

behöver ges extra uppmärksamhet vid formulering av 

ställningstaganden och riktlinjer i översiktsplanen och 

den fortsatta planeringen. 

Arvika kommun behöver rikta extra uppmärksamhet till 

att olika grupper i samhället inkluderas i utvecklingen, 

både vad gäller tillgång till den fysiska miljön samt i 

dialoger och samtal. Detta innefattar också att bidra till 

ökad tillit i samhället genom transparens, öppenhet och 

utveckling av mötesplatser. Frågor kopplat till 

polarisering i samhället behöver också lyftas 

tillsammans med utbyggnadsområden och fördelning av 

satsningar över kommunen, samt med koppling till 

vilken typ av bostäder och infrastruktur som utvecklas. 

Ett annat perspektiv som behöver ges extra 

uppmärksamhet i utvecklingen är ökad ohälsa bland 

invånare i kommunen. Strategier för att motverka detta 

behöver inkluderas i arbetet. 

Hållbarhetsarbetet och dess frågor behöver lyftas och 

prioriteras i all utveckling. Detta behöver synas i de 

ställningstaganden och riktlinjer som definieras i 

översiktsplanen samt arbetas in i olika processer och 

arbetsmetoder som driver fram utvecklingen. Här 

behöver också en ökad beredskap och motståndskraft 

för att kunna hantera klimatförändringar och kriser 

inkluderas. Förebyggande åtgärder och möjligheter till 

ökad självförsörjning av till exempel energi och mat bör 

utvecklas. 

Genomförandeperspektivet behöver uppmärksammas 

för att bedöma konsekvenserna av olika insatser och 

säkerställa prioriteringar av utvecklingssatsningar. 

Samverkan och samordning mellan olika aktörer 

behöver stärkas för att öka kvaliteten vid hantering av 

komplexa utvecklingsprojekt. Här finns också en 

potential i att samordna för att dra nytta av olika typer 

av externa möjligheter till finansiering av utvecklingen. 

För Arvika kommun kan det också finnas stor potential i 

att nya livsmönster påverkar platsbundenheten. Att 

arbeta med kommunens attraktionskraft med 

utgångspunkt i lokala kvaliteter för att utveckla 

möjligheterna för de som redan bor här och för att 

locka nya invånare till kommunen. Att arbeta för att 

stärka och dra nytta av de nya möjligheter som kommer 

med möjligheterna att till exempel bo i Arvika och jobba 

i Oslo. 
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Medborgardialoger 

Genomförande 
En viktig del i arbetet med översiktsplanen har varit att 

få med medborgarna i processen så tidigt som möjligt. 

En bred dialog genomfördes därför under sommaren 

och hösten 2021. Kommunens tanke var att fånga så 

många medborgare som möjligt genom olika former av 

dialoger. Resultatet finns i sin helhet att läsa i 

Dialogsammanställning.  

 

Sammanfattningsvis har detta resultat inkommit utav 

de olika dialogerna: 

Visionsarbetet   

Genomförande 
I samband med arbetet att ta fram visionen om ett ”Ett 

Arvika som glöder” genomfördes workshops med 

representanter från föreningslivet och näringslivet vid 

två tillfällen med respektive grupp. Syftet var att 

tillsammans prata om HELA Arvikas framtid och vilken 

utveckling vi siktar emot. Delar av de tankar och idéer 

som kom in vid dessa tillfällen har också bärighet på de 

ställningstaganden som görs i översiktsplanen.  

Resultat 
35-40 representanter från näringslivet och 

föreningslivet deltog. Resultatet visar att man ser att 

Arvika kommun har en stor potential genom en nära 

gemenskap, många drivande eldsjälar och ett starkt 

föreningsliv. Samverkan mellan olika aktörer lyftes som 

en viktig fråga för fortsatt utveckling i kommunen. 

Näringslivet pekade på vikten av goda kommunikationer 

och att det behöver finnas bostäder och 

fritidsaktiviteter för deras anställda. Närheten till natur 

och vatten ses som en stor kvalitet som behöver värnas 

och en viktig del av kommunens identitet. 

Webbenkät  

Genomförande 
En webbenkät skickades ut till allmänheten under juli 

och augusti, syftet med webbenkäten var att få veta vad 

kommuninvånarna uppskattar med platserna där de 

bor, hur de ser på framtiden och vad de önskar kan 

förbättras. Informationen kring enkäten spreds via 

sociala medier samt via affischer runt om i kommunen. 

Man skickade även ut till föreningar och företag som 

uppmanades att sprida informationen kring enkäten. 

Det fanns även en artikel i Arvika Nyheter.  

Resultat 
353 svar inkom på enkäten. Resultatet visar att 

invånarna uppskattar att de har nära till vacker natur 

samt till skog och sjöar. Många tror också att det är just 

det som lockar andra till vår kommun. Arvika stad 

upplevs som en småstadsidyll som bör bevaras. Svaren 

visar att det är viktigt att kommunen även satsar på 

platser utanför Arvika tätort. Bättre kommunikationer 

för alla färdsätt inom och utom kommunen anses vara 

en förutsättning för framtiden. Även närhet till service 

och handel är viktigt. Det finns en gemenskap, vilket gör 

att man trivs. Trygghet, lugn och ro är också viktiga 

aspekter som nämns. Man önskar ett rikt kultur- och 

fritidsliv för alla åldrar. I framtiden tror man att man 

kommer jobba mer hemifrån samt resa och leva 

miljövänligare.  

Demokrativeckan  

Genomförande 
Under demokrativeckan besökte representanter från 

Samhällsbyggnadsavdelningen Gunnarskog, Mangskog, 

Vikene/Brunskog, Arvika, Klässbol, Glava, Sulvik och 

Edane. Syftet var att nå ut till fler i arbetet med 

översiktsplanen. Invånarna fick markera på en karta 

deras smultronställen och platser som de önskar och ser 

en potentiell utveckling av. Information om 

demokrativeckan spreds via affischer på aktuella platser 

samt på sociala medier.  

Resultat 
Det var cirka 160 personer som besökte 

representanterna från Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Dialogen visade att det finns en starkare gemenskap på 

vissa platser än på andra runt om i kommunen. Naturen 

med sjöar och skogar visade sig även i denna dialog vara 

något som är viktigt. På vissa platser lyftes även 

kulturen fram som betydelsefull samt föreningslivet. 

Man är stolt över att bo på landsbygden och det är 

viktigt att den service som finns är kvar, och i vissa fall 

önskar man även att den ska utvecklas. Gemensamt för 

alla platser är att man tycker att kommunikationerna 

för alla trafikslag kan bli bättre. På vissa platser saknar 

man mötesplatser, exempelvis en lek- eller badplats. 

Man ser också att det finns möjligheter för utveckling av 

sjönära tomter på vissa platser. 
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Barn och unga 

Genomförande 

Förskola  

Dialog har genomförts med tre förskolor, Regnbågen 

och Båten i Arvika tätort samt Bäckleken i Klässbol. 

Förskolan Regnbågen arbetar under perioden hösten 

2021 – sommaren 2022 med att bygga en modell över 

Arvika. Barnens modell visar hur de vill att Arvika stad 

ska se ut och vara när de är vuxna. Representanter från 

Samhällbyggnadsavdelningen följer barnens arbete 

genom besök där modellen och framtidens Arvika 

diskuteras. I arbetet med modellen kopplas många 

frågor inom läroplanen och barnkonventionen, såsom 

material, symboler, människors rätt till bostad, 

religioner, tillgänglighet och mycket mer.  

Förskolorna Båten och Bäckleken besöktes under 

hösten av representant från 

Samhällsbyggnadsavdelningen i samband med 

detaljplanearbete, där intervjuer av barn och pedagoger 

genomfördes samt observationer av barnens lek. I 

samband med besöken ställdes även frågor mer riktade 

mot översiktsplanearbetet.  

Förskoleklass samt låg- och mellanstadiet  

Under oktober månad besökte representanter från 

Samhällsbyggnadsavdelningen elever i åk. 0–6. De 

skolor som besöktes var Graningeskolan åk. 0, 

Edaneskolan åk. 1, Dotteviksskolan åk. 2, 

Agnetebergsskolan åk. 3, Glava skola åk. 5–6 samt 

Gateskolan åk. 6. Dialogen genomfördes med hjälp av 

övningen ”fyra hörn”. Där eleverna fick svara på frågor 

som handlade om favoritplatser, fritidsintressen, hur 

man tar sig till olika platser, hur man bor samt hur man 

vill bo i framtiden genom att gå till det hörn som 

representerade deras svar. Till varje svarsalternativ 

fanns en bild för att enklare koppla svaret till frågan, 

därefter intervjuades eleverna kring de svar man valt. 

Gymnasiet  

Under sista veckan i september genomfördes en ÖP-

vecka på de tre gymnasieskolornas Instagram, 

Solbergagymnasiet, Taserudsgymnasiet samt Stage & 

perform – Estetiska skolan. ÖP-veckan började med en 

informationsfilm om arbetet kring översiktsplanen samt 

vikten av deras deltagande i dialogen. Därefter ställdes 

frågor kring vad de uppskattar, hur de ser på framtiden 

och vad de önskar i kommunen via menti.com.  

Resultat 

Förskola – Regnbågen   

Barnens modell över staden innehåller mycket skog, 

växter, djur och barn. Husen är färgglada och på de 

flesta taken finns solpaneler. De önskar fler cykelvägar 

och bättre belysning som drivs av solenergi. 

Tillgänglighet för alla människor är något barnen tycker 

är viktigt. Samhällsfunktioner som barnen byggt är 

räddningstjänst, polisstation och sjukhus. Alla 

människor ska ha rätt till sin tro och staden kommer 

därför att inrymma en moské, kyrka, synagoga, 

hinduistiskt tempel och buddistiskt tempel.  

Förskola – Båten och Bäckleken 

Resultatet av dialogen visar att bra och trygga gång- och 

cykelvägar leder till att fler går eller cyklar till och från 

förskolan, vilket minskar bilåkandet och bidrar till barns 

rörelsefrihet.  

Förskoleklass samt låg- och mellanstadiet  

Dialogen visar att barnen åker slalom i Rackstabacken 

och längdskidor på Vik eller i naturen i närheten av där 

man bor. Skridskor åker man på sjöar, uppspolade ytor 

eller i ishallen. På sommaren badar många i närliggande 

sjöar. Något man saknar är lekplatser för större barn. 

Barn som har långa avstånd till skola, kompisar och 

aktiviteter blir oftast skjutsade. De som har nära cyklar 

eller går och behöver man korsa en trafikerad väg så 

följer en vuxen med. De som åker skolbuss är till största 

delen nöjda med det. Det finns en önskan om att kunna 

röra sig mer på egen hand och man vill därför ha ett 

utbyggt gång- och cykelnät. Speciellt för de som bor på 

landsbygden där man hänvisas till bilvägen. Man 

upplever dock en trygghet i trafiken, men höga 

hastigheter och avsaknad av belysning ger en känsla av 

otrygghet. På frågan om hur man önskar bo som vuxen, 

väljer många att bo så som man gör idag, då det är 

tryggt och man har nära till sina nära och kära. De som 

vill bo i större städer ser utbudet av många aktiviteter 

och butiker som en lockande kraft. Generellt saknar 

många aktiviteter i sitt närområde så som skatepark, 

lekpark för alla åldrar och fotbollsplaner. 
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Gymnasiet  

Totalt inkom 70 stycken svar. Gymnasieleverna 

upplever Arvika kommun som bra, mysigt, lugnt och 

tryggt. Det man saknar är aktiviteter för ungdomar samt 

fler butiker och restauranger. Eleverna nämner att man 

vill ha en utveckling, och dom ser särskilt fram emot 

hamnområdets genomförande. Man tycker att det är 

viktigt med rena och fina miljöer i kommunen. I den här 

åldern tar sig ungdomarna fram på flera olika sätt 

beroende på avstånd. I framtiden ser många att de  

kommer åka bil eller kollektivt. För kortare resor så ser 

man att man kommer cykla eller gå. De ser att frågor 

rörande återbruk och hållbarhet är viktiga frågor för 

framtiden och att vi kan transportera oss miljövänligt. 

Nyckelfaktorer 
Utifrån medborgardialogen har ett antal nyckelfaktorer 

identifierats. En nyckelfaktor är det som många sagt är 

viktigt och betydelsefullt för den plats man lever och 

bor på. Nyckelfaktorerna ska vara utgångspunkten för 

innehållet och återspeglas i översiktsplanen. De 

fungerar som en checklista för att stämma av att de 

viktigaste delarna från medborgardialogen finns med i 

de ställningstaganden som strategier som 

översiktsplanen pekar ut. De är en stor del av 

underlaget i framtidsbilden som beskriver framtidens 

Arvika kommun.  

 

• Närhet till natur, skog och sjöar 

• Småstadsidyll 

• Lantligidyll 

• Bättre kommunikationer för alla färdsätt 

• Närhet till ett bra utbud av service och handel 

• Ett aktivt föreningsliv 

• Mötesplatser för alla åldrar 

• Trygghet 

• Lugn och ro 

• Gemenskap 

• Gemytligt 

• Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla åldrar 

• Utveckling i hela kommunen 

• Miljövänligare livsstil 

• Stolthet över att bo på landsbygden 
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 Ortsbeskrivning och ortskaraktärer  

När alla de tankar och synpunkter som kom in under 

medborgardialogen samlats och bearbetats har det 

tydligt visat sig att Arvika kommun är en palett av flera 

olika nyanser. Under arbetet har det utkristalliserat sig 

olika karaktärer som representerar det som är speciellt 

och unikt med respektive bygd inom kommunen. Dessa 

karaktärer bildar tillsammans en kommun med stor 

potential. Därför är det viktigt att i utvecklingen mot 

”Ett Arvika som glöder” ta tillvara och bygga vidare på 

styrkorna i de olika bygderna.  

 

 
Arvika  
I centralorten Arvika är det nära till det mesta. 

Vardagen kan levas lite enklare när jobb, skola, natur, 

kulturutbud och fritidsaktiviteter ligger inom nära 

avstånd. Med sina ca 14 000 invånare kombinerar 

Arvika den lilla stadens fördelar, som närhet och 

personlig service, med ett gott utbud. Arvikas 

stadskärna ligger på norra sidan av Kyrkviken, som är en 

avgränsad del av sjön Glafsfjorden.  

Jössefors är en tidigare bruksort som inhyste flertalet 

industrier samt ett träsliperi och sågverk. Flera av dessa 

industrier finns kvar idag och vissa har de senaste åren 

expanderat sina verksamheter. I Jössefors finns även ett 

B&B, beläget i en 100 år gammal före detta skola. 

 

Närhetsbygden Arvika  
Arvikas rutnät, naturen ett stenkast bort, torghandeln, 

stadsparken och Sågudden är alla viktiga delar i Arvikas 

identitet. Lägg därtill Rackstadmuseet, föreningslivet, 

musik- och folkhögskolan Ingesund och det aktiva 

näringslivet med både små, nischade, till världsledande 

företag så har du HELA paletten Arvika framför dig. För 

att Arvika ska kunna bli en ännu bättre plats att leva på 

så önskar Arvikaborna att vattnet i Kyrkviken i framtiden 

ska vara badbart, att fler mötesplatser skapas och att 

staden i större utsträckning planeras för gående och 

cyklister.  

Förändringsbygden Jössefors 
Jössefors är en bygd i förändring. Byggandet av gång- 

och cykelvägen mellan Jössefors och Arvika har skapat 

förutsättningar för bygden att växa och leva. Därtill är 

föreningslivets driv och engagemang starkt i Jössefors. 

Med gemensamma krafter möjliggör föreningar för att 

både unga och äldre kan vara en del av en meningsfull 

fritid och utöva moderna träningsformer. Det finns en 

stolthet i Jössefors över att vara en del av en bygd som 

lever och som är under förvandling. Här verkar inga 

hinder finnas, bara möjligheter. Genom en bra dialog 

med kommunen, där kommunen kan vara med och 

möjliggöra drömmar och idéer så finns stora 

möjligheter till att Jössefors som bygd fortsätter 

utvecklas in i framtiden.  

Brunskog 
Brunskog ligger öster om Arvika längs riksväg 61. I 

Brunskog bor ca 2000 invånare varav ca 700 personer 

bor i Edane tätort. Kommunikationerna till Edane är 

goda – både med tåg och buss. Här finns två förskolor 

och en skola till årskurs sex. Här finns dagligvarubutik, 

drivmedelsstation, bank, restaurang, många företag, en 

aktiv företagarförening, kyrka och flera 
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idrottsföreningar. Här finns fotbollsplaner och strax 

utanför Edane ligger en golfbana.  

I Vikene finns förskola, dagligvarubutik, 

drivmedelsstation och kyrka.  

I bygden finns Brunskogs Hembygdsförening och 

Brunskogs Husmodersförening som tillsammans arbetar 

med arrangemang i området kring hembygdsgården. 

Det största och mest kända arrangemanget är 

Gammelvala som under en sommarvecka lockar 

tiotusentals besökare. 

Trivselbygden Edane  
Edane har genom dialog med platsens invånare 

beskrivits som en trivsam plats att bo på. Inflyttningen 

av barnfamiljer, ett centrum med ett bra serviceutbud, 

närheten till centralorten, naturen runt knuten och 

möjligheten till tågpendling utgör var och en viktiga 

faktorer som gör livet i Edane enklare att leva och till en 

trivsam plats att bo på. Föreningslivet är aktivt och både 

förskola och skola finns inne i serviceorten. För att det 

ska bli ännu bättre att bo här i framtiden så är det 

framförallt gång- och cykelvägar som efterfrågas, fler 

byggbara tomter, mötesplatser över 

generationsgränserna, fler servicefunktioner samt att 

farliga järnvägspassager åtgärdas.  

 

Kultur- och hantverksbygden Vikene  
Vid besök i Vikene/Brunskog så blir det tydligt att 

kulturen och hantverkstraditionen har en särskilt stark 

ställning. Varje år arrangerar Brunskogs 

Hembygdsförening och Brunskogs Husmodersförening 

den välbesökta Gammelvala som samlar och engagerar 

merparten av de boende i bygden. Med gemensamma 

krafter så blir det ett lyckat arrangemang! Även i Vikene 

värdesätts både boende och vistelse nära naturen högt 

och alla de välrustade vandringslederna är något man är 

särskilt stolt över. Något som saknas i bygden är lokaler 

för föreningslivet där hantverket får stå lite extra i 

fokus. 

Framtidsbygden Brunsberg 
Värmlandsbanan passerar genom Brunskog och stannar 

vid stationen i Brunsberg. Här har det den senaste tiden 

etablerat sig mindre, men unika, företag som förädlar 

livsmedel och tillverkar produkter i liten skala. 

Framtiden har flyttat in i Brunsberg och tagit med sig en 

anda som andas tro på platsens unika kvaliteter. Det 

finns därtill en stor potential i att järnvägen korsar 

bygden och att närheten till service finns inom nära 

avstånd. Bygden bedöms ha stor potential att motsvara 

den efterfrågan som nuvarande och framtida invånare 

efterfrågar genom sitt strategiska läge utmed 

Värmlandsbanan. 

Gunnarskog 
Norr om Arvika ligger Gunnarskog. Gunnarskog gränsar 

till grannkommunerna Eda, Torsby och Sunne men även 

till Norge. Här bor ca 2000 invånare och ungefär 300 av 

dessa bor i Stommen. I Stommen finns skola, 

äldreboende, kyrka och hembygdsgård. Skolan är en F-6 

skola där över 100 elever går. Här ligger äldreboendet 

Gunnebo. I Stommen finns en deltidsbrandkår, en 

obemannad drivmedelsstation samt pizzeria. Här ligger 

Larstomta Vandrarhem som har öppet året runt. 

Vandrarhemmet har även ställplatser för husbilar. 

Dagligvaror finns hos butiken i Stora Årbotten.  

Gemenskapsbygden Gunnarskog 
Dagligvarubutiken i Årbotten är en stark mötesplats i 

den södra delen av serviceorten. Hit åker människor 

dels för att utföra det givna; fylla på matförrådet, men 

även för att samtala med bekanta och höra det senaste. 

Människorna som genom dialog på plats samtalar med 

kommunen vittnar om att bygden är levande och stark 

och att det finns en stor efterfrågan på hus och gårdar. 

Föreningslivet, kyrkan och bygdegårdarna är aktiva och 

bidrar till gemenskapen. Det som saknas i bygden är 

framförallt byggbara tomter i sjönära lägen och 

mötesplatser som inbjuder till kontakt över 

generationsgränserna. 

 

Samlingsbygden Tvärud  
Norr om Stommen, där väg 862 i väst/östlig riktning går 

mellan Charlottenberg och Bergatorp ligger Tvärud, 

Allstakan och Bortan. Vägen utgör en viktig förbindelse 

för den norra delen av Arvika kommun och försörjer 

boende med infrastruktur till serviceorterna dels inom 

Arvika kommun; Stommen och Årbotten samt 

Charlottenberg i Eda kommun och Gräsmark i Sunne 

kommun. Tvärud ses som en samlingspunkt, genom att 

bland annat Equmeniakyrkan är aktiv här och skapar en 

mötesplats i bygden samt att platsen utgör en viktig nod 

för resande med kollektivtrafik. Tvärud har möjlighet att 
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utvecklas in i framtiden genom att fortsatt vara en plats 

att samlas vid och som en knutpunkt för resandet i den 

norra delen av Arvika kommun.  

Glava 
3 mil sydväst om Arvika ligger Glava. Här bor ungefär 

700 invånare varav närmare 200 bor i nära anslutning 

till serviceorten. Tillgången till service är god. Här finns 

dagligvarubutik, drivmedelsstation, frisör, pizzeria, 

flertalet idrottsföreningar, kyrka samt en 

bygdeförening. Glava skola finns också här, bestående 

av förskoleklass och klass 1–6. I skolans närhet ligger 

förskolan Lönneberga. Här finns också Glava 

brandstation. I Glava finns äldreboendet Lövåsen, 

gruppboendet Yrevall samt Källarbacken som är ett 

boende för särskild service enligt LSS.  

Under sommarmånaderna ökar butikens omsättning, till 

stor del beroende på den stora tillströmningen av 

turister till Glaskogens naturreservat. Glaskogen är ett 

av Värmlands mest besökta turistmål. Hit kommer 

besökare från hela världen.  

I Lenungshammar ligger Glaskogens camping och 

Infocenter. Här finns husvagns-/husbilsplatser men även 

möjlighet att hyra stuga eller rum. I campingens närhet 

ligger Café Carl. 

Rekreationsbygden Glava 
Tystnaden, naturen och närheten till det orörda är 

viktigt för de boende i Glava. Men även det starka 

föreningslivet, mataffären och bensinstationen utgör 

viktiga servicefunktioner som får bygden att leva. 

Glaskogen som varje sommar får besök från hela 

världen, Sölje herrgård som lockar stora artister och 

glasbruket som vittnar om bygdens historiska tyngd. 

Alla dessa delar gör Glava till en plats att finna ro och 

kraft på - en rekreationsbygd. I Glava med omnejd finns 

också många aktiva lantbrukare, vilka ser till att det 

storslagna landskapet hålls öppet och förblir brukat.  

Något som saknas i Glava idag är tillgången till sjönära 

boende och de fina kulturmiljöerna som finns runtom i 

bygden behöver märkas ut ännu mer så att fler får 

uppleva dem. Bebyggelsestrukturen är idag flerkärnig 

vilket försvårar kollektivt resande.  

Bruksbygden Stömne 
Det tidigast anlagda bruksföretaget i denna del av 

Värmland etablerades i Stömne. Stömne järnbruk var 

mest utvecklat under 1860–1870-talet. I Stömne ligger 

en herrgård med anor från 1500-talet. I direkt 

anslutning till herrgården ligger även ett naturreservat. 

Reservatet skyddar Sveriges nordligaste förekomst av 

sammanhängande ekbestånd. Syftet med reservatet är 

även att bevara kultur- och naturmiljön i anslutning till 

Stömne herrgård med ekhagar, blandskogar, bäckravin 

och åkrar, samt att främja allmänhetens naturstudier 

och friluftsliv. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk 

av skyddade områden, Natura 2000.  

Stömne är en viktig nod för kollektivtrafiken och den 

sydvästra bytespunkten innan trafiken korsar 

kommungränsen mot Säffle. Potentialen i att 

vidareutveckla platser som hyser kvaliteter likt Stömnes 

är viktiga för att Arvika kommun ska kunna utvecklas på 

ett hållbart sätt in i framtiden.  

Mangskog  
I Mangskog, ungefär 2,5 mil nordost om Arvika bor 

närmare 600 personer. Mangskog gränsar till 

grannkommunerna Sunne och Torsby. I bygden finns 

förskolan samt skola som är en F-6 skola. Här finns en 

dagligvarubutik. 

I Mangskog finns elljusbana, fotbollsplaner, utegym, 

friluftsbad, idrottshall, skjutbana samt tennisbana. Det 

är också nära till skidspår i såväl Ängen som 

Byamossarna. I bygden finns flera engagerade 

föreningar bl a hembygdsföreningen.  

Kultur- och engagemangsbygden Mangskog 
”Det var dans borti vägen på lördagsnatten…” 

Enligt sägnen ska Gustaf Fröding ha fått inspiration till 

visan vid ett av sina många besök i Mangskog. Vägen 

som åsyftas ska vara den kulturväg som går mellan 

Mangskog och Edane på Mangens östra sida. 

Mangskogsborna är mån om sin historia och berättar 

gärna om den och för traditionen vidare. Bygden lever 

och människor flyttar in, efterfrågan på hus är större än 

tillgången. I Mangskog är föreningarna och kyrkan de 

drivande och engagerande krafterna som får saker att 

hända och får bygden att leva. Traktorfotboll? Jo, det 

kan du få uppleva i Mangskog! 

Det Mangskogsborna saknar är tillgången till sjönära 

boenden och allmänna mötesplatser som uppmuntrar 

till möten över generationsgränserna. 
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Stavnäs/Högerud 
Söder om Arvika utefter länsväg 175 ligger Stavnäs med 

Klässbol som tätort. Stavnäs gränsar till 

grannkommunerna Grums och Säffle. I Stavnäs bor 

1500 personer varav nästan 300 stycken bor i Klässbol. I 

Klässbol finns en livsmedelsbutik. 

I Klässbol finns ett av kommunens största besöksmål – 

Klässbols Linneväveri. Nära linneväveriet finns cafét 

Kaffekvarnen. Här finns förskola, skola (F-6) och i byn 

Prästhög finns ett föräldrakooperativ. I Klässbol ligger 

äldreboendet Lingården. Vid skolan finns en idrottshall 

samt en utomhusrink. I Klässbol finns även motionsspår 

och fotbollsplaner och vid hamnen ett populärt 

friluftsbad. I Stavnäs finns två kyrkor - Stavnäs och 

Högeruds kyrka, skjutbanor och en mindre slalombacke.  

I Stavnäs finns ett flertal föreningar och en aktiv 

utvecklingsgrupp – Klässbolsbygdens utvecklingsgrupp. 

Utvecklingsgruppen äger den lokal som inrymmer 

dagligvarubutiken. Närheten till Glafsfjorden innebär 

goda möjligheter till att ha båt. Båthamnen i Klässbol 

har ca 95 båtplatser. Även i Hungvik finns en båthamn.  

Entreprenörsbygden Klässbol 
Klässbol är en av de bygder i Arvika kommun som har 

flest registrerade företag och enskilda firmor. 

Linneväveriet som en av flera aktörer i Klässbol bedöms 

ha stor potential för att i ännu större utsträckning väva 

samman bygdens olika funktioner och styrkor så att 

bygden växer och lever. Hamnen, sockenstugan och 

Stavnäs IK utgör viktiga platser för möten i bygden. Nu 

på senare tid finns det återigen en dagligvarubutik i 

Klässbol som har blivit en viktig mötesplats för boende i 

och runt Klässbol .  

Det många beskriver när kommunen besöker Klässbol är 

att det finns en känsla av att vara bortglömd, satsningar 

har hittills gjorts på andra platser i kommunen. Detta 

bidrar till att det ibland saknas stolthet över sin bygd. 

Men tillsammans, med gemensamma krafter och med 

satsningar från kommunen så tror många att detta kan 

vända. Platser för möten över generationsgränserna 

saknas och de unga i bygden saknar en plats att vistas 

på.  

Älgå/Ny 
Väster om Arvika finns området Älgå/Ny som gränsar till 

Eda kommun. Här bor nästan 1700 personer. I tätorten 

Sulvik som ligger 1 mil väster om Arvika längs rv 172 bor 

ca 300 personer. Resterande befolkning bor på 

landsbygderna runt om. Här finns två kyrkor – Älgå 

kyrka och Ny kyrka. 

I Sulvik ligger en dagligvarubutik samt en 

drivmedelsstation. Här finns en förskola och en skola 

med förskoleklass, åk 1–6 samt fritidsverksamhet. Här 

finns även äldreboendet Solgården. Här finns också en 

hamn och ett populärt friluftsbad.  

I Älgå, som ligger ca 1 mil söder om Sulvik finns en aktiv 

hembygdsförening. Vid hembygdsgården finns 

laddstolpe för elbil samt en båtbrygga och i närheten av 

Älgå kyrka finns en gammal spiksmedja som är ett 

populärt turistmål. I Älgå finns också en fotbollsplan och 

elljusspår. 

 I Ottebol, ca 6 km norr om Sulvik finns en affär med 

gamla anor. Numera stannar några av Värmlandstrafiks 

tåg vid stationen i Ottebol.  

Fiskevik ligger längs riksväg 61. Här finns en förskola, 

fotbollsplan och en privat camping belägen vid sjön 

Nysocken.  

De norra delarna av området Älgå/Ny har nära till 

service i Åmotfors som ligger i grannkommunen Eda. 

Här finns förutom dagligvarubutik och bank även en 

järnvägsstation med hög turtäthet.  

Generationsbygden Sulvik 
För de boende i Sulvik och bygderna därikring så är 

dagligvarubutiken en viktig funktion och mötesplats. 

Här är naturen alltid nära och goda bad- och 

rekreationsmöjligheter finns alldeles runt knuten. För 

de boende i bygden är det viktigt att skolan och 

förskolan finns. Skolan har nyligen renoverats och det 

upplever många som en bra signal för framtiden, att 

Sulvik är en bygd det satsas på. Något som gör att 

många känner sig extra stolta över sin bygd är närheten 

till grannar, sammanhållningen i bygden och att många 

yngre väljer att flytta hit. 

För att det ska bli ännu bättre att bo i Sulvik så önskas 

det att korsningen vid väg 172 och väg 648 görs säkrare 
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för gående, cyklister och motorfordon. Det finns även 

önskemål om ökad turtäthet av kollektivtrafiken och att 

befintliga badplatser rustas och hålls säkra och trygga.  

Stationsbygden Ottebol 
Ottebol ligger beläget vid södra änden av Nysockensjön. 

Lanthandeln som finns på orten saluför allt från det du 

använder dagligen så som bröd, till det du inte visste att 

du hade behov av, exempelvis träskor. Lanthandeln ger 

bygden extra liv och glöd och har funnits i dryga 60 år 

på platsen.  

Värmlandsbanan passerar genom Ottebol och gör sedan 

hösten 2020 återigen stopp här. Gemensamma, 

drivande krafter i bygden bidrog till att återigen få till 

ett tågstopp i Ottebol efter några år där tågen inte 

stannade. Järnvägen har både nu och historiskt haft stor 

betydelse för bygden. Med det i åtanke så uppfattas 

Ottebol som en bygd med kraft och engagemang och 

där järnvägen kan vara en viktig pusselbit som tar 

bygden in i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nysockensj%C3%B6n
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UTVECKLINGS-
INRIKTNING 
Avsnittet inleds med en redovisning av framtidsbilden för Hela Arvikas översiktsplan, året är 

2045. Framtidsbilden följs upp av utvecklingsstrategin och tillhörande karta.  Utvecklingsstrategin 

beskriver hur Arvika kommun genom långsiktiga ställningstaganden och med stora penseldrag ser 

på framtida utbyggnadsriktningar, orters funktioner och styrkor, på kopplingar samt vart 

kommunen vill prioritera utvecklingsinsatser. Utvecklingsstrategin beskriver även hur Arvika 

kommun vill att natur och friluftsliv samt övergripande kopplingar för grön- och blåstruktur ska 

hanteras. Viktiga funktioner och områden som är av värde för såväl rekreation och folkhälsa, för 

natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och flera andra ekosystemtjänster lyfts fram. Även hur 

kommunens skyddade natur samt områden som innehåller höga naturvärden ska hanteras i 

framtiden redovisas här. Arvika kommuns syn på framtida kommunikationer visar de viktigaste 

förbindelserna och kopplingarna för människor eller gods såväl på land som i vatten. Fokus ligger 

på att redogöra för de viktigaste transportsambanden och kopplingarna inom kommunen och 

regionen.  
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Framtidsbild  

Berättelsen om HELA Arvika 
  

Året är 2045 och morgondiset ligger lågt över 
Glafsfjorden. Solen trevar sig upp i fjärran, men redan 
nu glimrar det till när strålarna söker sig genom de täta 
grönskande skogarna och når Arvikas sjöar, en efter en. 
Snart ska diset skingras och ge plats åt glöden.  
  
I Kyrkviken har en grupp människor tagit sitt sedvanliga 
morgondopp från den nya badbryggan i hamnområdet 
och några av dem tar sig nu upp ur vattnet längs den 
lågt lutande rampen. Vattnet är, efter arbetet med att 
minimera utsläpp, renare än på länge och snart i balans. 
Efter doppet serverar de varandra kaffe vid ett av de 
utomhuskök som uppförts på flera platser runt om i 
hela Arvika. Solen värmer medan de pratar om hur 
kommunen tillgängliggör naturupplevelser av olika slag 
för alla, utifrån var och ens unika förutsättningar. Det 
syns tydligt att människor mår bra av att ta del av de 
hälsofrämjande effekter som naturen har och en av 
badarna berättar att antalet stressrelaterade 
sjukskrivningar i kommunen de senaste åren har 
minskat.  
  
De täta skogarna delar sig på sina ställen och ett väl 
värnat öppet landskap med åkrar, ängar och vattendrag 
ger överblick och en ökad kontakt genom de kopplingar 
som skapar ett sammanhållet Arvika. Redan i denna 
arla morgontimme rullar cyklar längs de stråk som 
kopplar ihop de omsorgsfullt förtätade serviceorterna 
med varandra, något som givit förutsättning för ett 
minskat anspråk av dyrbar markyta för transport. Diset 
ligger lågt över en äng och under några stora ekar står 
ett par rådjur och betar medan solen går upp. Det är 
inte bara cyklar som ljudlöst förflyttar sig mellan orter 
och landsbygder. Vid sidan av ängen och den 
intilliggande åkern står några skolbarn och en pensionär 
och väntar på bussen. Eftersom skolbussen sällan är full 
kan även andra nyttja turerna och på ett hållbart vis 
färdas till kommunikationsnoder, naturområden och 
andra mötesplatser. En förälder stannar sin elbil vid 
busshållplatsen och ut hoppar ytterligare ett barn, 
precis i tid för skolskjutsen. Barnen är i full färd med att 
prata om ditt och datt och ett av barnen berättar för 
sina klasskompisar om sin frukostgröt vars havre odlats 
på åkern intill när de stiger på den förarlösa skolbussen. 
Ett annat barn tar vid och berättar om den gången som 

räddningstjänsten släckte en åkerbrand orsakad av 
extremtorka medan de knäpper säkerhetsbältena. Tack 
vare räddningstjänstens nya satellitsystem kunde de 
lokalisera branden, snabbt ta sig till rätt plats och 
förhindra att branden spred sig. När alla stigit på 
svänger bussen ut från hållplatsen och på vägen mot 
serviceorten passerar den en plats med laddpunkt som 
bidragit till att knyta samman orterna med 
landsbygderna. Allt fler bilburna väljer elbil eller fordon 
med andra hållbara bränslealternativ och år 2045 är det 
enkelt och smidigt att färdas hållbart i hela Arvika.   

  
När morgondiset skingras lämnar en cyklist sitt barn på 
förskolan i serviceorten. Förskolan ligger i en av de nya 
byggnaderna som vänder sig mot ortens 
centrumbildning och samverkar med ett äldreboende. 
Barnet rultar glatt fram över förskolegården, stannar 
till, och vinkar när barnet genom fönstret skymtar en av 
de boende som, genom hologram, pratar med 
vårdpersonal. Här möts barn och vuxna över 
generationerna, något som skapar gemenskap. Andra 
verksamheter som idrott, skola och kultur har också 
lokaliserats här för att bidra till samnyttjande mellan 
funktioner och för att skapa en levande mötesplats 
över hela dygnet vilket bidrar till en ökad trygghet. Vid 
sporthallen passerar ett par ungdomar förbi scannern 
med ansiktsigenkänning vid entrén för att gå på ett 
träningspass medan några pensionärer samlas utanför 
entrén, iklädda träningskläder, och tar sikte på 
motionsslingan i grönområdet intill. Ibland möts 
ungdomarna och boende på äldreboendet på 
utegymmet och delar med sig av övningar och 
träningstekniker. I en av de upplysta lokalerna på 
bottenvåningen, vid sidan av sporthallen, förbereds 
förmiddagens babyrytmik. Under eftermiddagen byter 
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samma rum skepnad och fylls med läxläsande skolelever 
eller stickentusiaster på veckans stickcafé.  
  
Cyklisten rullar vidare och når slutligen sitt mål för 
dagen. Kommunens arbete med att öka kontakten med 
hela Arvika innefattar en satsning på att kommunens 
tjänstepersoner finns tillgängliga i serviceorterna på 
regelbunden basis, för att nå ut till fler. Cyklisten trivs 
med variationen som uppdraget innebär och hejar på 
en av jägarna som just anlänt och håller upp dörren åt 
dem. Jaktföreningen hyr en av föreningslokalerna i 
byggnaden och ett annat disponeras av ortens 
fotbollslag. Den flexibilitet som kommunens flerkärniga 
struktur kräver tillgodoses här. I den öppna verkstaden 
är några ungdomar igång med sitt projekt att bygga om 
en EPA till självkörande. De samarbetar med en 
biltillverkare och projektet har skapat stort engagemang 
hos de unga i kommunen. Cyklisten minns en artikel i 
lokal media om hur kommunen, genom samnyttjande, 
lyckats spara resurser som istället kunnat användas till 
att etablera cykelservicepunkter runt om i hela 
kommunen. Genom strategiska placeringar av 
samnyttjande verksamheter i serviceorterna, med 
närhet till kommunikationsnoder och stråk tillgodoses 
närhetsprincipen till samhällsfunktioner. Det har 
bidragit till att bryta segregationen i kommunen och öka 
kontakten mellan människor i hela Arvika.  
  
I en restaurerad lada på sin tomt, förbereder sig en 
frilansande journalist för ännu en dag på 
hemmakontoret, eller grannskapskontoret som de 
kallar det. Kaffet kokar på vedspisen som är 
iordningställd för att, som komplement till solcellerna 
på ladans tak, bistå vid eventuell elbrist. Journalisten 
var en av många som under 2000-talets första pandemi 
lämnade stadslivet för ett liv nära naturen. Gården är 
självförsörjande och grannskapskollegorna ägnar varje 
ledig stund åt att förbereda trädgårdslandet inför den 
kommande odlingssäsongen. De är överens om att 
trädgårdsarbetet och skördarna av det bidrar till ett 
ökat välmående för dem alla. Det som till en början var 
en gammal lada på tomten har blivit en gemensam 
mötesplats för de som kände behov av att komma från 
hemmakontoret utan att nödvändigtvis pendla till 
staden. Ett av journalistens barn bor i närheten med sin 
familj och arbetar med marknadsföringsuppdrag från 
grannskapskontoret. Kampanjerna åt företag som 
jobbar med skogsindustrin i Arvika och Stockholm har 
kommit att få stort genomslag. Här på 
grannskapskontoret delas inte bara kontorsplatser, 

mötesrum, verkstad och internet från kommunens 
välutbyggda fibernät, utan framför allt delas 
branschöverskridande erfarenheter och kunskap. 
Lagom till att journalisten tar det kokande kaffet från 
vedspisen stiger ett par grannskapskollegor in genom 
dörren, redo att ta sig an dagen.  
  
De blöta spåren efter morgonbadarna har just torkat 
när ett tåg från Oslo rullar in på järnvägsstationen intill 
hamnen. Sedan dubbelspår och höghastighetståg 
tillkommit på sträckan mellan Karlstad och Oslo har 
kommunikationen mot omlandet stärkts. En av 
tågresenärerna har spenderat förmiddagen arbetandes 
på tåget och kommer för att ha möte med ett lokalt 
företag som arbetar med hållbar energiproduktion. 
Olika lösningar på energilagring av förnybar energi har 
utvecklats i samverkan mellan energiproducenter, 
verkstadsindustri, kommun och forskargrupper. 
Stationshuset reser sig stolt med sin monumentala 
placering och resenären skymtar Trefaldighetskyrkan 
bortom torget. På torget finns verksamheter och 
mötesplatser i markplan, tillgängliga för alla, som 
tillsammans skapar ett levande Arvika. Resenären gläds 
av hur de välbevarade kulturmiljöerna samspelar med 
ny bebyggelse i den småskaliga blandstaden. 
Resenären vänder sig om, möter solen med kisande 
ögon och slås av hur väl hamnområdet vävts samman 
med staden, utan att kontakten med vattnet gått 
förlorad. Det som byggs nu är en del av framtidens 
kulturmiljö. Mötet mellan staden och hamnområdet är 
ett lyckat bevis på det. Resenären noterar den 
restaurang i hamnområdet som kvällens middag ska 
intas på, innan tåget rullar hemåt. Efter flera möten har 
ett givande samarbete etablerats mellan de båda 
företagen och resenären som börjar känna sig bekant 
med kommunen rör sig nu vant mot elbilarna som står 
parkerade intill parken. Bilen låses upp genom en app 
och resenären kör iväg mot dagens möte på 
näringslivscentrum.  
  
Elbilen rullar tyst förbi en av Arvikas större 
tillverkningsindustrier som fått utmärkelser för sitt 
hållbarhetsarbete och fortsätter längs vägen som är 
kantad av skog. Granskogen består i allt högre grad av 
träd i olika åldrar och med inslag av ett flertal olika 
lövträd, vilket har ökat skogarnas värde såväl ekologiskt 
som ekonomiskt. Det är inte bara den ökade 
mångfalden i skogen som skapat mervärden för 
skogsbruket. Sedan skogen sköts med nya hållbara 
brukningsmetoder har produktionsvärdena för 
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skogsbruket ökat. Elbilen svänger in på en nylagd väg 
och snart skymtas den nya träbyggnad som 
näringslivscentrum flyttade till när de, efter stadig 
expansion, inte längre fick plats i den gamla lokalen. 
Byggnaden förhåller sig på ett ödmjukt sätt till den 
omkringliggande skogen, men kommunicerar samtidigt 
den innovation som ständigt pågår innanför. Resenären 
möts av byggarbetare som är i full gång med att flytta 
en vägg för att göra plats för en expanderande 
verksamhet. Tack vare det flexibla system som 
byggnaden är uppförd i kan förändrade behov enkelt 
tillgodoses över tid. Materialet kan dessutom 
återbrukas på ett hållbart vis i framtiden. Ut ur dörren 
kommer ägaren till ett verkstadsföretag som just 
deltagit i ett samtal kring utsläppsneutral export till den 
globala marknaden. Samtidigt passerar en av 
byggnadens förvaltare förbi med en grupp människor 
från en annan organisation i regionen. De är här på 
rundvisning eftersom de vill uppföra en byggnad med 
ett liknande system. Förvaltaren berättar om hur 
fönster från ett av kommunens vårdhem bevarades när 
vårdhemmet revs för att återanvändas här i 
näringslivscentrums träbyggnad.  
  
Samtidigt pågår ett möte i stadshuset. Där diskuteras en 
förfrågan om en ny exploatering där såväl skog som 
jordbruksmark riskerar att gå förlorad. Ett par politiker 

förklarar att kommunen här har tänkt flera steg i förväg 
och ber en tjänsteperson att presentera en annan tomt, 
färdigplanerad och dessutom bättre lämpad för 
exploatörens ändamål. En lyckad överenskommelse 
med två nöjda parter nås. Genom medvetna 
prioriteringar och god samverkan med exploatörer ser 
kommunen till att näringslivet har goda förutsättningar 
att, precis som hela Arvika, växa på ett hållbart sätt, 
utan att naturen och dess resurser får stå tillbaka. 
  
Några kollegor intar lunchen på torget utanför kontoret. 
Ett par gånger i månaden står lokala matinnovatörer här 
med foodtrucks och kollegorna passar på att njuta av 
maten medan en av matproducenterna berättar om sin 
passion för insektsodling, torkning och fermentering. 
Kommunens satsning för att främja lokal 
matproduktion skapar tillfälle för producenter att 
servera sina produkter till hela Arvika. Några av 
kommunens patrullerande poliser stannar till för att 
småprata med såväl unga som gamla och ställer sig 
även dem till kön för att inta sin lunch i gott sällskap. 
Det är inte enbart lunchen som för människor till den 
här platsen. På grönområdet intill förbereds en 
workshop för en av områdets skolklasser. Barnen 
anländer på rad tillsammans med lärarna, redo att måla 
framtidsbilden av Arvika 2065 tillsammans med 
tjänstepersonerna. Kommunens proaktiva arbetssätt 
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har skapat förutsättning för ett ökat deltagande i olika 
processer för alla. I hela Arvika värdesätts demokratins 
kraft och i mötet och medskapandet ökar tilliten till 
varandra. Genom att lyssna på varandra och öka alla 
samhällsgruppers inflytande, till exempel barn och unga 
samt grupper som tidigare inte hörts och därför riskerat 
hamna i utanförskap, skapas ett mer jämlikt samhälle.  
 
Samtidigt passerar en lärare ett av kommunens 
välanvända vindskydd under sin lunchpromenad genom 
skogen. Vindskyddet är rustat med utomhuskök och 
eldplats och en bit bort finns en liten 
återvinningsstation. En av kommunens många 
återställda våtmarker intill sjön lockar besökare som vill 
ta del av det rika fågellivet och få se såväl mindre 
vadare och doppingar, som större rovfåglar. De tyska 
vandrarna stannade läraren för att fråga om liknande 
vindskydd på andra platser i närheten och berättade om 
den klara stjärnhimmel som de fick uppleva under 
natten och hur de skymtade den ovanliga tretåiga 
hackspetten i gryningen. Skogen omkring är väl 
omhändertagen och varierad. Läraren möter 
skogsägaren som berättar om hur allt fler skogsbrukare 
känner till och värnar nyckelbiotoper sedan 
användningen av certifieringar inom skogsbruket ökat. 
Även volymen skog har ökat sedan modeller för bundet 
kol erbjuder skogsägarna visst bidrag de år som skogen 
ökar i kubik. Väl tillbaka vid landsbygdsskolan möts 
läraren av några av de elever som ska delta vid kvällens 
konsert i den nya konsertsalen på Ingesund. Konserten 
är en del av kommunens samverkansprojekt som, med 
körsång och musik som verktyg, initierats för att skapa 
möten över generationerna och lokala förebilder för de 
unga. Några av ungdomarna är nervösa och pratar i 
mun på varandra. Läraren försäkrar dem om att allt 
kommer att gå bra, påminner dem om att det ska vara 
lustfyllt och att de, trots allt, har några lektioner till att 
ta sig an tillsammans innan dess.  
  
På den glimrande sjön skär en båt tyst genom vattnet. 
Några passagerare njuter av färden ute på däck och en 
av dem summerar den gångna arbetsdagen till ljudet av 
vågorna. Den eldrivna båten som tar dem över fjorden i 
eftermiddagssolen bidrar inte bara till friskare luft, utan 
även en behaglig ljudbild. En grupp skolelever står i en 
klunga på däck. De cykel- och båtpendlar till skolan och 
det spritter i benen på dem när de jämför växlar, 
pedaler och andra cykeldelar under färden. En lång rad 
av paddlande ungdomar drar förbi på en bits avstånd. 
Några av eleverna vinkar och ropar efter sina vänner 

vars kanotträning dragit igång efter dagens sista lektion. 
Föreningslivet har fler aktiva medlemmar än någonsin 
vilket märks på barnen och ungdomarna, vars 
välmående och skolresultat förbättrats i takt med det 
växande engagemanget. Engagerade ungdomar växer 
med det ansvar som rollen som ungdomsledare medför 
och de yngre barnen får viktiga förebilder i vardagen. 
Jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande genom 
likvärdig och tillgänglig utbildning för alla är en viktig del 
av kommunens arbete med att göra skolan till en 
central del av sin omgivning.  
  
Vattnet skvalpar när båtens passagerare går i land. De 
möts av flera som väntar på att få stiga på båten och 
korsa vattnet i motsatt riktning. Sedan kollektivtrafiken 
började med båttrafik har bemanningsbrist i flera 
näringar i kommunen minskat. Några av passagerarna 
den här eftermiddagen arbetar inom äldreomsorgen 
och kan nu via vattenvägen smidigt och enkelt ta sig till 
sina jobb. Hälsningar hörs från alla håll, passagerarna 
önskar varandra trevlig kväll och strax är bryggan så när 
som på tom. Flera av de som stigit av båten tar sikte på 
skolan där kvällens kurser strax sätter igång. 
Samarbetet mellan näringslivet och utbildningsaktörer 
har spelat en viktig roll för hela kommunens utveckling 
och kurser i cirkulär ekonomi, permakultur och 
integrerad odling och artificiell intelligens inom vården 
drivs av verksamma i näringslivet.   
  
Skuggorna blir längre i eftermiddagsljuset. När en 
tågförare hoppar på cykeln efter sitt arbetspass behövs 
cykellamporna. Än är inte sommaren här men 
tågföraren har acklimatiserat sig och uppskattar 
årstiderna nu. De första åren som klimatflykting var 
mörkret under vinterhalvåret det svåraste att vänja sig 
vid. På vägen hem stannar föraren till för att hämta upp 
veckans beställning från lokala producenter. I vanlig 
ordning möts flera bekanta ansikten under tiden som 
respektive producent lämnar över varor. Tågföraren styr 
stegen mot den jägare som har lovat att lägga undan en 
av sina omåttligt populära älgkorvar. Hämtmat erbjuds 
till den som inte hinner laga middag ikväll. Ett par av 
kollegorna från grannskapskontoret handlar några 
portioner till kvällens arbete med att laga ett av 
grannskapets ladugårdstak. Med gemensamma krafter 
bistår de varandra i utbyte av tjänster och kunskap.  
  
En lantbrukare är lika glad som alltid av att se sina 
stamkunder, tågföraren är en av dem, när de plockar 
upp veckans varor. Lantbrukaren berättar som vanligt 
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för alla som råkar lyssna om sina snart vuxna barn som 
ser framtiden här i kommunen. Annat var det när 
lantbrukaren var ung men nu, nu främjar den starka 
bebyggelseutvecklingen i kommunen det lokala 
serviceutbudet. Företagandet i hela kommunen 
blomstrar och skapar fler arbetstillfällen. Tillgången på 
ekologiska och närproducerade varor och livsmedel 
ökar dag för dag. Skogsindustrin växer och frodas. För 
att inte tala om den framgångsrika verkstadsindustrin 
som är klimatneutral sedan flera år! Med en svepande 
rörelse ser lantbrukaren sig menande omkring. På 
lekplatsen intill har småbarnsföräldrarna svårt att slita 
sina barn från leken. Bostadshusen omkring vittnar om 
kommunens stora satsning på lokal energiproduktion i 
form av solceller på nästintill varenda byggnad. Sedan 
det tillkommit fler varierade boendeformer i hela 
Arvika har många unga vuxna tagit möjligheten att bilda 
familj nära naturen. Det ökade utbudet på 
boendeformer, såväl hyresrätter som bostadsrätter, 
lockar allt fler att bo kvar i kommunen. När 
förutsättningarna ändras, och människorna med dem, 

finns alternativa sätt att bo på i kommunen. Här ser 
såväl den yngre som den äldre generationen sin framtid, 
i somliga fall i generationsboenden där en del ytor delas 
för en större gemenskap och enklare vardag till en lägre 
kostnad. Ny bebyggelse placeras strategiskt i anslutning 
till befintlig och service för att minimera påverkan på 
värdefulla grönområden och biologisk mångfald. 
Dessutom prioriteras utveckling av tätortsnära 
grönområden för rekreation, och artrika miljöer 
integreras vid planering av nya bostäder och 
verksamheter.  
  
Solnedgången står fond till den här kvällen i hela Arvika. 
Sakta bryter gruppen av människor upp för att ta med 
barnen till aktiviteter, lyssna på konserten på Ingesund, 
laga middag med grannarna eller ta kvällspasset på 
sjukhuset. Solen målar hela Arvikas sjöar i oändliga 
nyanser av orange, rött och gult och på Glafsfjorden 
bryts speglingarna när båten skär genom vattnet. Året 
är 2045 och hela Arvika glöder. 
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Strategikarta  
Strategikartan och utvecklingsstrategierna visar 

tillsammans de stora dragen i kommunens långsiktiga 

vägval och prioriteringar gällande utvecklingen av 

bebyggelse, kommunikationer samt natur och friluftsliv. 

För bebyggelse redovisas prioriterad utbyggnadsriktning 

samt orters funktioner och kopplingar på en 

övergripande nivå. För kommunikationer redogörs för 

de viktigaste kopplingarna och mobilitetsnoderna samt 

de övergripande sambanden för kommunens gröna och 

blå områden och stråk.  
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Utvecklingsstrategier 
Översiktsplanen är ett verktyg som hjälper till att styra 

utvecklingen i kommunen mot att uppnå det som anges 

i Arvika kommuns vision om glöden och framtidsbilden 

som beskrivs i berättelsen om HELA Arvika. Visionen och 

framtidsbilden beskriver vad siktet är inställt på att 

uppnå medan utvecklingsstrategierna, i kombination 

med kartan för utvecklingsinriktningen, visar på 

strategiska ställningstaganden för hur Arvika kommun 

bör utvecklas för att uppnå det som visionen och 

framtidsbilden beskriver.  

Genom tidiga dialoger och workshops som genomförts 

med näringslivet, föreningar, politiker, tjänstepersoner 

och invånare i Arvika kommun har två 

utvecklingsstrategier tydligt utkristalliserat sig. Dessa 

två är öka kontakten och balansera utvecklingen.     

Den första, öka kontakten, handlar om att det ska vara 

enkelt och trivsamt att leva i Arvika kommun. Att skapa 

en utveckling som uppmuntrar till och underlättar för 

gemenskap, tillit, samverkan och delaktighet. Den 

handlar om att skapa möjligheter för möten mellan 

människor och närhet mellan platser och funktioner. 

Den andra strategin, balansera utvecklingen, innebär 

att vi lever och utvecklar Arvika kommun inom de 

ekologiska gränser som vår planet klarar av och att vi 

gör det på ett sätt som inte äventyrar vår eller våra 

barnbarns framtid. En balanserad utveckling handlar 

också om att vi använder våra ekonomiska medel klokt 

för att kunna utveckla HELA Arvika kommun på ett bra 

sätt. 
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Öka kontakten 

Mellan människor 

Arvika kommun ska bidra till att alla har möjlighet att 

delta i samhället utifrån sina unika förutsättningar.  

Kontakten mellan människor skapas och upprätthålls 

genom att normbrytande och tillåtande mötesplatser 

finns i hela kommunen. Organisationer som till exempel 

den lokala bygdegården, föreningen för motorburna, 

biblioteket, musikskolan, fotbollsföreningen, ridklubben 

och spelföreningen bidrar alla till att Arvika blir en plats 

för alla. Även andra platser där människor vistas i 

vardagen är viktiga mötesplatser, som till exempel 

skolor och arbetsplatser. Genom dessa platser och 

verksamheter kan människor mötas och utbyta 

erfarenheter med andra vilket också kan bidra till att 

nya plattformar, nya lärdomar och fler kontaktytor 

skapas. Mötesplatserna behöver verka i och spegla hela 

Arvika. Därför behövs samverkan mellan kommunen, 

företag, föreningar och andra organisationer, där 

kommunen är en samlande kraft. Genom att bidra till 

att skapa kontaktvägar mellan och satsa på de lokala 

krafterna i kommunen, öppnas det upp för kreativitet 

och innovation som bidrar till att Arvika kommun blir en 

plats som många kan känna sig hemma i.  

Mötesplatser som är öppna för alla bidrar till ett 

välkomnande och öppet samhälle där tilliten är stark. 

Arvika kommun ska skapa förutsättningar för att 

organisationer runt om i kommunen kan samverka och 

stötta varandra. I Arvika vill vi skapa ett samhälle där 

kontakten mellan våra ungdomar, våra äldre och våra 

barn är en självklar del av livet i kommunen. Genom att 

sätta god hälsa och välmående i fokus så bidrar vi till att 

skapa livsglädje och möjligheter till livslångt lärande för 

alla. 

Platser för möten mellan människor behöver finnas 

både inomhus och utomhus. Gemensamma ytor, så som 

torg, friluftsområden och parker, ska utformas med 

möjlighet för både mer aktiva som lugnare möten. De 

ska också vara trygga och tillgängliga för alla i Arvika 

kommun. Dessa platser är ett gemensamt vardagsrum 

för alla invånare och besökare i kommunen. Genom att 

medvetet arbeta med sociala hållbarhetsfrågor och 

normkreativa perspektiv i all planering och utveckling 

kan allmänna rum av god kvalitet och platser som ökar 

kontakten mellan människor skapas.  

När bebyggelse etableras sammanhållen så skapas och 

bibehålls viktiga kontakter till service och infrastruktur. 

Närhet mellan bostad, samhällsfunktioner, 

organisationer och mötesplatser underlättar vardagen 

och bidrar till ett enklare liv för invånarna i Arvika 

kommun. Att också erbjuda varierade och blandade 

boendeformer, framför allt i centralorten och på 

serviceorterna, bidrar till att kontakten mellan 

människor ökar och fler känner sig hemma i 

kommunen. I framtiden kan det också locka fler att 

flytta hit.  

Alla människor har olika förutsättningar för att röra sig 

mellan olika platser i kommunen. Genom att utveckla 

möjligheterna för olika typer av hållbara transporter 

inom och mellan centralort, serviceorter och orter i 

Arvika kommun kan tillgängligheten till olika 

mötesplatser förbättras. För att möjliggöra för ett 

hållbart och mera jämställt samhälle behöver det vara 

enkelt att röra sig till fots och med cykel inom 

centralorten och serviceorterna samt mellan 

centralorten och serviceorterna. Arvika kommun ska 

också aktivt verka för att utveckla möjligheter för 

kollektivt resande samt andra hållbara 

transportmöjligheter.  

Figur 2 Pågående fotbollsmatch på en sportarena 
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Ställningstaganden: 

- Verka för att skapa varierade mötesplatser för 

alla, utifrån olika gruppers unika förutsättningar 

och behov, så väl utomhus som inomhus. 

- Bidra till att vidareutveckla och stärka befintliga 

mötesplatser. 

- Arbeta för samverkan, samlokalisering och 

närhet mellan olika funktioner, organisationer 

och mötesplatser. 

- Verka för att öka tillgänglighet för alla, efter 

olika gruppers unika förutsättningar, till olika 

typer av mötesplatser (fysiska och digitala), 

både vad gäller hållbara transporter och 

platsernas utformning. 

- Utveckla blandad bebyggelse. 

- Satsa på utveckling i anslutning till 

sammanhållen bebyggelse i alla kommundelar. 

Utveckling ska främst ske i anslutning till 

centralort, serviceorter och orter, i nära 

anslutning till redan befintlig service eller möjlig 

etablering av strategiska servicefunktioner.  

- Skapa förutsättningar för utveckling av 

befintliga och tillskapande av nya arbetsplatser i 

kommunen. 

- Verka för att gång- och cykelvägar inom och 

mellan centralorten och serviceorterna byggs 

ut. 

Till naturen och vattnet 

Närheten till natur och vatten är viktigt för människors 

välmående och en central del av Arvika kommuns 

identitet, något vi är stolta över och som gör att 

människor från andra platser runt om i världen vill 

besöka oss. Naturen och vattnet är därför viktiga 

kvaliteter som behöver värnas och utvecklas genom att 

skydda och ta hand om värdefulla natur-, kultur- och 

friluftsområden samt öka kontakten till dem. En ökad 

kontakt till natur och vatten hjälper också människor att 

få större förståelse för ekosystemen, hur de hänger 

samman och vilka tjänster naturen kan ge oss i form av 

till exempel mat, ren luft och rekreation. 

 

Som ett resultat av pandemin har fler människor 

spenderat allt mer tid i naturen och vid vattnet för 

upplevelser, intag av frisk luft, rekreation och utövande 

av friluftsliv. För detta har Arvika kommun unika 

förutsättningar och kan bidra med att erbjuda och 

bibehålla områden som bidrar till god livskvalitet, hälsa 

samt friluftsliv även i framtiden. Genom att göra 

satsningar på strategiska platser, skapa samarbeten och 

underlätta för lokala krafter att utveckla kontaktytor för 

naturupplevelser, påfyllnad av energi och friluftsliv kan 

Arvika kommun bidra till människors ökade kontakt 

med natur och vatten samt mötesplatser utomhus. 

Några av kommunens större natur-, kultur- och 

friluftsområden utgör också viktiga besöksmål för 

turister, som till exempel naturreservaten Glaskogen 

och Byamossarna samt ett stort och varierat ledsystem 

för vandrare och cyklister.  

 

I vissa delar av Arvika kommun finns stora 

skogsområden med extra kvaliteter som kan locka 

besökare från när och fjärran, då liknande platser kan 

vara svåra att hitta på många andra ställen i världen. 

Detta är områden som har väldigt låg eller ingen 

påverkan av artificiellt ljud och ljus där människor kan 

njuta av en ostörd stjärnhimmel, absolut tysthet och 

naturens skafferi i form av till exempel bär, svamp, jakt 

och fiske.  

 

Som komplement till de större naturområdena behövs 

också mer tätortsnära grönska i form av mindre 

Figur 3 Vinterbild över Waggeälven 
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grönområden, så som parker, vattendrag, planteringar 

och mindre odlingsmöjligheter på gång- och 

cykelavstånd från där människor bor. Detta behövs 

också i nära anslutning till förskolor, skolor och olika 

typer av serviceboenden. För att ytterligare stärka 

kontakten med natur och vatten är det viktigt att 

bevara och stärka de gröna och blå kopplingar som finns 

mellan olika naturområden, så att vi skapar ett 

sammanhängande system både för djur och människor. 

 

Ett annat sätt att öka kontakten med natur och vatten 

är att skapa olika typer av mötesplatser utomhus. Detta 

kan innebära att skapa möjligheter för människor, med 

olika unika förutsättningar, att laga sin mat i naturen, 

genom grillplatser och vindskydd. Det kan också 

innebära att lägga till sittplatser i och med utsikt över 

natur och vatten, skapa kvalitativa badplatser eller 

komplettera med mer aktiva möjligheter som löpslingor 

och skidspår.  

Lek och rörelse är en viktig del i en framtida hållbar 

Arvika kommun. Allt börjar med våra barn, de är vår 

framtid. Därför ska kommunen verka för att alla boende 

i Arvika kommun ha tillgång till ytor för fysisk aktivitet 

utomhus. Dessa ytor bör finnas nära tillgängligt i vår 

centralort, våra serviceorter samt på andra strategiska 

platser. 

För att öka kontakten med natur och vatten måste det 

vara enkelt att vistas där och att ta sig dit. Därför 

behöver strategiska platser tillgängliggöras, dels genom 

att utformning som är anpassade efter människors olika 

unika behov, samt genom att skapa förutsättningar för 

att ta sig dit med olika typer av hållbara 

transportmedel. Bättre gång- och cykelvägar samt 

utvecklad kollektivtrafik och andra hållbara 

transportmedel bidrar till att fler invånare i Arvika 

kommun ges möjlighet att ta sig till dessa platser och 

vistas i naturen och vid vattnet. 

Ställningstaganden: 
- Arbeta för att ytterligare stärka naturen och 

vattnet som en del av vår identitet i Arvika 

kommun. 

- Skydda och bevara värdefulla natur-, vatten- 

och kulturmiljöer. 

- Värna och stärk kopplingar mellan olika 

grönområden och vatten. 

- Rusta upp befintliga och utveckla nya 

mötesplatser, aktivitetsytor samt vandrings- 

och cykelleder i natur, tätortsnära grönområden 

samt vid vattnet. 

- Skydda ostörda platser i kommunen från större 

påverkan av artificiellt ljud och ljus. 

- Skapa möjligheter för människor att vistas nära 

och interagera med vatten. 

- Utveckla attraktiva besöksmål på strategiska 

platser med koppling till natur och rekreation. 

- Verka för att öka tillgänglighet för alla, efter 

olika gruppers unika förutsättningar, till både 

natur och vatten, både vad gäller hållbara 

transporter och platsernas utformning. 

  

Figur 4 Skogstjärn och våtmark 
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Mellan Arvika kommun och omvärlden 

Kommunikationer och infrastruktur en viktig del av hur 

vi skapar kontakt, både fysiskt och digitalt. För att 

utveckla dessa möjligheter behöver Arvika kommun på 

egen hand och genom samverkan med andra aktörer 

skapa ett sammanhängande, effektivt och hållbart 

system inom och mellan Arvika kommun och 

omvärlden.  

Genom att infrastruktursystemet (trafik, VA, el, fiber) 

utvecklas på ett sådant sätt att alla trafikslag och all 

infrastruktur kan nyttjas på ett hållbart och 

sammanhängande sätt, så ökar effektiviteten i 

systemet. Ett sammanhängande infrastruktursystem 

som är tryggt och effektivt, har god framkomlighet för 

människor och gods samt är motståndskraftigt och 

anpassningsbart mot samhällsförändringar och risker, 

möter framtiden på ett bra sätt. 

Inom Arvika kommun ser förutsättningarna för ett 

hållbart resande och tillgången till infrastruktur olika ut. 

Delar av kommunen, där bilberoendet är större för att 

få till en fungerande vardag, har andra förutsättningar 

och möjligheter till utveckling än till exempel 

centralorten Arvika. Olika människors förutsättningar, 

som till exempel ekonomi, arbetstider eller 

körkortsinnehav är också aspekter som påverkar 

tillgången till olika resmöjligheter och annan 

infrastruktur. Detta gör att olika alternativ för hållbart 

resande behöver utvecklas i kommunen, så att alla får 

möjlighet att förflytta sig mellan olika platser. Detta 

behöver göras genom en utvecklad kollektivtrafik 

kopplad till centralt belägna mobilitetsnoder där 

resandeutbyte kan göras till andra trafikslag. Trafiken 

behöver också anpassas utifrån den efterfrågan och det 

behov som finns.  

 

Gång- och cykelvägarna inom och mellan centralorten 

och våra serviceorter behöver stärkas och byggas ut för 

att fler ska kunna lämna bilen hemma vid kortare resor. 

Detta är även ett viktigt arbete i att skapa säkrare 

skolvägar för våra barn och unga.  

 

I framtidens Arvika kommun har det fossila bränslet 

ersatts med andra mera hållbara bränslen och en 

utbyggd laddinfrastruktur. En utbyggd laddinfrastruktur 

är också nära kopplat till tillgången på el, vilket antas bli 

en än viktigare fråga när även industrier och andra 

verksamheter elektrifieras. Då blir det viktigt att Arvika 

kommun bygger ett robust system som klarar av att 

möta en ökad efterfrågan, egen produktion och 

distribution vidare ut i elnätet.  

 

För Arvika kommuns kontakt med omvärlden är större 

infrastruktursatsningar, så som Sthlm-Oslo 2.55 och 

utbyggnad av mötesspår utmed Värmlandsbanan viktiga 

delar. Även länsvägar är en viktig del i den regionala 

infrastrukturen som knyter samman Arvika kommun 

med omvärlden och bidrar till möjligheter för pendling 

och godstransporter. 

Med digitaliseringen och teknikutvecklingen som 

drivande trender i världen ställs också höga krav på 

utbyggnad av fiber och mobilnät. Genom dessa olika 

delar kan kontakten mellan Arvika kommun och 

omvärlden öka. 

Ställningstaganden: 
- Verka för att Arvika kommun ska vara en 

förebild i arbetet mot en hållbar framtid i ”Ett 
Arvika som glöder”. 

- Skapa noder för mobilitet centralt placerade i 
centralorten och serviceorterna. 

- Verka för välfungerade kommunikationsstråk, 
speciellt i strategiska lägen, inom Arvika 
kommun och med koppling till omvärlden. 

- Gör det lätt och säkert att transportera sig på 
cykel och till fots inom centralorten, 
serviceorterna samt mellan vissa strategiska 
platser. 

- Prioritera och utveckla hållbara 
transportlösningar och planera med 
utgångspunkt i att olika lösningar passar för 
olika grupper och i olika delar av kommunen. 

- Delta aktivt i samverkan med andra aktörer för 
att stärka och utveckla hållbara 
transportmöjligheter inom Arvika kommun och 
med omvärlden. 

- Delta aktivt i samverkan kring Sthlm-Oslo 2.55 
och verka för ett stopp i Arvika. 

- Verka för välfungerande digitala (exempelvis 
fiber och mobilnät.) kommunikationer i hela 
Arvika kommun. 
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Mellan invånare, näringsliv och kommunen 

 
När människor känner tillit till varandra samt gentemot 

kommunen och andra organisationers verksamhet 

bidrar det till trygghet, förståelse och respekt i 

samhället. Om man också ser att det genom demokrati 

och öppenhet finns möjlighet att påverka den kontext 

man är verksam, eller vill verka inom, skapas en 

kontakt, ett erfarenhetsutbyte och en plats för viktiga 

möten.  

Genom en nära kontakt, dialog och öppenhet mellan 

näringslivet, invånare och kommunens olika 

verksamheter så kan utvecklingsbehov av till exempel 

verksamhetsmark, bostäder och nya 

kommunikationsstråk identifieras tidigt i olika 

processer. Arbetet kan bedrivas proaktivt och dialog 

kring initiativ till utveckling kan bemötas i närtid. När 

arbetet bedrivs proaktivt och uppsökande så bidrar 

kommunens samverkansroll till ett ökat deltagande och 

större tillit i olika processer. Demokratins kraft 

värdesätts högt och kontakten mellan invånare, 

näringslivet och kommunen ökar.  

I Arvika kommun finns en stor palett av företag i 

varierande storlekar och inom olika kunskapsområden, 

från världsledande storföretag till de mindre med 

spetskompetens som är unika i sitt slag. Närmare 

kontakt mellan dem kan skapa nya samarbeten, 

breddad kompetens och större innovation, vilket bidrar 

till att vi får en kommun där både människor och 

företag trivs. Kommunens roll blir att möjliggöra och 

skapa förutsättningar för att både små och stora företag 

kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

En snabb förändring i världen ställer höga krav för att 

hänga med eller ligga i framkant. Därför är en annan 

viktig del i utvecklingen att tillgodose kompetens- och 

resursförsörjning, både nu och inför framtiden. Detta 

tror vi görs bäst genom ett nära samarbete mellan 

kommunen, företagen i Arvika kommun och 

utbildningssektorn. Viktiga aktörer för detta är till 

exempel Arvika näringslivscentrum, musik- och 

folkhögskolan vid Ingesund samt kommunens teknik, 

vård- och omsorgscollege för gymnasieungdomar. 

Arvika kommun arbetar redan idag utifrån detta 

koncept för att säkra företagens kompetensförsörjning 

och detta arbete måste fortgå och utvecklas än mer för 

att kommunen ska vara attraktiv både för kompetens 

och företag.  

Ett behov som är viktigt och som bedöms vara det även 

i framtiden är närhet och kontakten till service. Service 

kan utgöras av många olika funktioner, så som mataffär, 

mötesplats eller en ambulerande vårdcentral. Tittar vi i 

backspegeln från idag (år 2021) så har innovation och 

entreprenörskap i stor utsträckning skapat dagens 

serviceutbud. Exempelvis inhyser den lokala mataffären 

både apotek och postombud. I framtidens servicenod 

kan det också kompletteras med flexibla lokaler där till 

exempel kommunens verksamheter kan husera på 

dagtid för att kvällstid fungera som mötesplats för en 

kvällskurs. Genom att öppna upp för samnyttjande av 

lokaler och skapa ett större utbud av service så kan 

kontakten mellan olika organisationer öka i hela Arvika 

kommun. 

Centralorten Arvika präglas av sina karaktäristiska gator 

och byggnader i ett rutnät, sitt levande centrum och 

den gröna oasen stadsparken alldeles intill. Det unika 

med Arvika är att centrum har sina små butiker, sitt 

starka restaurangutbud och sina välbevarade 

kulturmiljöer. Arvika kommun ska även fortsättningsvis 

möjliggöra för att centrum ska vara levande, där de 

små, unika butikerna blir en stark motpol till de mer 

perifert belägna handelsområdena som andra 

kommuner valt att satsa på. Ska handel lokaliseras 

perifert så är det främst skrymmande varor som är 

lämpliga att placera där.  

Lokala krafter som driver på är en viktig del i kärnan av 

Arvika kommun. Dessa krafter ser hela tiden nya 

Figur 5 Näringsliv och kommun i dialog 
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möjligheter till utveckling av olika platser. I dessa 

situationer behöver kommunens verksamhet vara en 

naturlig del av kontaktnätet för att skapa en samverkan 

där medskapande kan ske, innovationer födas och idéer 

förverkligas.  

För att ett jämlikt samhälle ska kunna upprätthållas, där 

tilliten mellan invånare, näringslivet och kommunen är 

hög så behöver kommunen vara den som går först och 

visar vägen. Delaktigheten i olika processer, så som 

samråd och engagemang i andra frågor varierar stort 

över både ålder, kön och etnisk tillhörighet. Genom att 

kommunen är den som tar täten, tänker nytt och söker 

kontakt så skapas ett mera tillåtande samtalsklimat där 

invånare runt om i hela kommunen tillsammans kan 

bidra med sitt kunnande och engagemang i olika 

sakfrågor. Barn, ungdomar, kvinnor, män, icke binära 

och äldre – jämlikheten ska återspeglas i alla beslut vi 

fattar och utgör därmed den grund som vårt samhälle 

bygger på.  

 

Våga uppmuntra till att testa nya och innovativa idéer. 

 

Ställningstaganden: 
- Arbeta proaktivt och uppsökande för att skapa 

en kontakt som bygger på jämlikhet, tillit och 

förtroende mellan invånare, näringslivet och 

kommunen.  

- Uppmuntra till dialog och öppenhet i 

utvecklingsprocesser samt vara en föregångare i 

kommunala projekt och säkerställa att de 

genomförs med transparens och att dialoger 

hålls med relevanta grupper. 

- Uppmuntra och utveckla mötesplatser som ger 

förutsättningar för samverkan och innovation 

för organisationer inom utbildning, 

civilsamhället och näringslivet. 

- Möjliggöra för samnyttjande av lokaler mellan 

olika verksamheter. 

- Möjliggöra för lokalisering av arbetsplatser och 

service nära där människor bor och rör sig. Med 

fokus på utveckling i centralorten, 

serviceorterna samt i anslutning till viktiga 

kommunikationsstråk. 

- Arvikas centrumkärna ska även fortsättningsvis 

få vara så levande och unik som den är idag. 

Handel ska lokaliseras i centrum i centralorten 

och i centrala delar av serviceorterna. Endast 

handel med skrymmande eller på annat sätt 

olämpliga varor kan tillåtas att placeras mer 

perifert. 

- Kommunen ska fungera som en möjliggörare 

och medskapare när lokala krafter vill utveckla 

sina idéer. 
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Mellan staden och landsbygderna 

Landsbygderna i Arvika kommun har kvaliteter som 

centralorten Arvika saknar. Landsbygderna runt om i 

kommunen har sina egna särdrag, olikheter och 

kvaliteter som gör att de bli unika i sitt slag. Staden har 

också sina kvaliteter och unika drag och tillsammans 

skapar de en helhet som gör att Arvika kommuns palett 

av möjligheter och utbud gör det till en attraktiv plats 

att bo på. Om kommunen kan fungera som den enande 

länken, som ser till att staden och landsbygderna kan 

lära av varandra och se till att en ökad kontakt skapas så 

ger det ökad förståelse för platsers olikheter. Där det 

unika får vara platsens styrka och identitet i stället för 

att vara något som behöver tas bort och snyggas till.  

 

På flera platser runt om på Arvikas landsbygder finns en 

lokal kraft, en glöd och ett värnande om sin plats som är 

ensamt i sitt slag. Engagemanget och aktiviteterna i 

bygdernas olika föreningar glöder och förenar både ung 

och gammal – föreningarna är en folkrörelse som över 

alla gränser skapar kontakt, förståelse och 

sammanhållning. 

 

Drivet hos människorna som bor på Arvikas landsbygder 

är helt avgörande för att platsen ska kunna fortsätta 

existera och utvecklas, för att människor ska kunna 

flytta dit och för att bygden ska kunna vara levande. 

Landsbygderna vore inte detsamma utan personerna 

som redan bor där, som bidrar till att ta platsen in i 

framtiden. Kommunens roll är att vara den förenande 

kraften som ser till att glöden hålls vid liv. 

I Arvika kommun bor ca 40 % av befolkningen utanför 

centralorten. I framtiden ska det fortsatt vara en 

självklarhet att kunna bo på våra landsbygder, i våra 

serviceorter och orter. Historiskt har många funktioner 

runt om i Arvika kommun koncentrerats till 

centralorten. I framtiden, med stöd av nya innovationer 

och infrastruktur finns ett bättre underlag för att service 

ska kunna finnas kvar eller flyttas från centralorten till 

kommunens serviceorter. Detta kan möjliggöra att 

Figur 6 Bussfärd mellan staden och landsbygderna 
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Arvika som kommun blir mera robust och resilient. 

Principen att samla alla viktiga funktioner till en och 

samma plats kan ur sårbarhetssynpunkt vara kritiskt. 

Sprids funktionerna ut till exempelvis våra serviceorter 

så minskar den totala sårbarheten i kommunens system 

och verksamheter och vår möjlighet till beredskap ökar. 

Samtidigt så stärks våra serviceorter och landsbygder i 

och med ytterligare service och ett bättre underlag för 

utveckling. Att bo på landsbygderna handlar om att 

kunna bo i den omslutande tystnaden, att kunna äga 

och bruka sin egen skog och jord, att kunna se en klar 

stjärnhimmel. Det handlar också om att kunna leva livet 

så som vi människor levt historiskt och som vi nu längtar 

tillbaka till – i kontakt med naturen. 

Vi tror att fler kommer vilja flytta till våra landsbygder 

och serviceorter i framtiden. Att trender som 

distansarbete och självförsörjning gör landsbygderna 

mer attraktiva. Det blir då viktigt att utveckling sker 

utan att äventyra de karaktärsdrag som dessa platser 

hyser idag. Därför behöver ny bebyggelse placeras 

varsamt och med stor respekt till den befintliga 

bebyggelsen, den omgivande naturen och det unika i 

landskapet.  

Landsbygderna bidrar till en bredare variation och kan 

komplettera med kvaliteter som inte finns i staden. Vi 

tror att tysta och mörka områden inom kommunen kan 

bidra till att platser blir något exklusivt och inneha en 

kvalitet av sällan skådat slag. Att vi i Arvika kommun kan 

erbjuda en ostörd stjärnhimmel omgiven av total 

tystnad är ett värde som få kan erbjuda och detta måste 

vi vara rädda om.  

Ställningstaganden: 
- Stärk serviceorterna och orterna genom att 

satsa på utveckling med utgångspunkt i 

respektive plats unika karaktär. 

- Skapa goda och hållbara 

kommunikationsmöjligheter mellan 

landsbygderna, med sina respektive 

serviceorter, och med centralorten Arvika. 

- Tillåt ny bebyggelse på landsbygderna i mindre 

omfattning. Bebyggelsen ska placeras varsamt 

Figur 7 Sensommaridyll i en av kommunens landsbygder 
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med landskapet som utgångspunkt eller med 

närhet till viktiga kommunikationsstråk. 

- Stärk och utveckla landsbygdernas unika 

kvaliteter som besöksmål, både för kommunens 

invånare och mer långväga besökare. 

- Uppmuntra näringsverksamhet i anslutning till 

strategiska besöksmål. 

- Skapa förutsättningar för självförsörjning och 

cirkulära flöden. 

- Kommunen ska fungera som en möjliggörare 

och medskapare när lokala krafter vill utveckla 

sina idéer. 

 

 

Balansera utveckling  

Mot vad jordens resurser klarar av 
Att hålla oss inom de planetära gränserna är en 

självklarhet och en förutsättning för att skydda vår 

planet och ge möjligheter till ett gott liv för oss i Arvika 

kommun idag och för kommande generationer. Därför 

är det viktigt att utvecklingen i kommunen alltid 

balanseras mot vad jordens resurser klarar av. Vi tror 

att vi bäst skapar ett långsiktigt hållbart samhälle 

genom att ta ett stort ansvar för vår vackra natur, våra 

resurser och tillgångar, vår omgivning och för varandra.  

 

Skogen, det öppna landskapet, luften och vattnet 

behöver skyddas och skötas med fokus på det 

långsiktiga perspektivet. Naturen och dess resurser 

behöver ses som en helhet där eventuella förändringar 

inom ett område i kommunen kan få konsekvenser och 

påverkan även i andra delar. Naturens gröna och blå 

strukturer är av grundläggande betydelse för alla 

livsformer - människor, djur, växter och svampar. Det är 

också viktigt att strukturen i stor utsträckning är 

sammanhängande och inte hindras eller stängs in av 

större barriärer. De gröna och blå stråken är viktiga 

spridningskorridorer för olika arter och de ger oss 

människor många viktiga ekosystemtjänster. När vi 

balanserar utvecklingen emot ekosystemens värden 

värnar vi biologisk mångfald och viktiga 

landskapsmiljöer vilket också bidrar till att minska 

sårbarheten i hela ekosystemen.  

Utöver att skydda viktiga delar av ekosystemet behöver 

vi också vårda dem. I Arvika kommun finns en viktig 

resurs i stora skogar. De brukade skogarna behöver tas 

hand om på ett ansvarsfullt sätt, genom ett varsamt och 

långsiktigt hållbart skogsbruk som gör skogen till en 

plats för alla, både nu och i framtiden. 

 

På samma sätt som vi värnar vår skog så behöver vi 

också ta ett stort ansvar för att vår jordbruksmark och 

de storslagna öppna landskapen ska fortsätta vara en 

resurs i Arvika kommun. Jordbruksmarken är ett viktigt 

Figur 8 Orörd granskog 
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verktyg i kommunens möjlighet att vara självförsörjande 

och ger möjlighet till beredskap vid oväntade händelser.  

 

Även vattenmiljöerna i kommunen har höga biologiska 

värden. De är också en viktig naturresurs för att vi ska få 

dricksvatten och vattenkraft. Därför måste de skyddas 

från övergödning och utsläpp och vattnets kvalitet 

förbättras. Detsamma gäller vår luftkvalitet. 

 

Att balansera utvecklingen mot vad jordens resurser 

klarar av innebär också att utvecklingen i kommunen 

måste fokusera på att uppmuntra till och underlätta för 

människor att leva på ett långsiktigt hållbart sätt. Det 

ska vara lätt att transportera både varor och människor 

i ett robust system med olika hållbara alternativ. 

Eftersom Arvika kommuns geografi och människorna 

som bor här har olika förutsättningar och behov 

behöver det finnas olika alternativ för hållbara 

transportmedel. Gång och cykel kan fungera bra för 

kortare sträckor och i tätorter medan kollektivtrafik 

med buss och tåg är en lösning längs större stråk, men 

på landsbygderna behövs också andra typer av 

lösningar. 

 

Att samla bebyggelse i anslutning till befintliga stråk och 

service bidrar också till att underlätta ett hållbart 

vardagsliv. Det minskar behovet av transporter 

samtidigt som det också begränsar behovet av att bygga 

ny infrastruktur. 

 

Lokal produktion och cirkulärt tänkande behöver också 

stå i fokus för att Arvika kommun ska kunna utvecklas 

inom de planetära gränserna. Vi behöver arbeta för att 

till exempel skapa förutsättningar för att kunna odla 

mer och utveckla hållbar energiproduktion i 

kommunen. Återbruk och återvinning behöver också stå 

högt upp på agendan i allt från konsumerade produkter 

till byggnader och infrastruktur. Detta innebär att vi 

Figur 9 Öppna landskap och brukad åkermark 
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också måste arbeta med hållbara byggnadsmaterial och 

prioritera kvalitet och flexibilitet, så att det vi bygger 

håller över en längre tid och enkelt kan göras om för 

nya användningsområden. Innan det byggs nytt behöver 

man också titta på om det som redan finns kan rustas 

upp och göras om för att passa de nya behoven. 

 

Vid utveckling behöver kommunen jobba med ett 

proaktivt planarbete för att tillhandahålla mark som 

passar för respektive ändamål utan att äventyra de 

ekologiska och sociala värden som finns i omgivningen. 

Det innebär även att vi bör sträva efter att ta så lite 

jungfrulig mark som möjligt i anspråk. 

Ställningstaganden som säkerställer att en hållbar 

utveckling prioriteras över kortsiktiga ekonomiska 

fördelar måste göras. Det kommer inte alltid att vara 

lätt. Vi kommer att ställas inför situationer där vi är i 

behov av mark för att kunna fortsätta vara en attraktiv 

kommun för våra invånare och företag. I de lägena är 

det viktigt att alla parametrar tydliggörs och att en 

avvägning görs där motivet till ianspråktagandet blir 

tydligt. 

Ställningstaganden: 
- Underlätta för invånare, näringsliv och andra 

organisationer att göra hållbara val i vardagen. 

Kommunen ska föregå med gott exempel. 

- Samla ny bebyggelse och funktioner i nära 

anslutning till befintlig bebyggelse och viktiga 

kommunikationsstråk. 

- Lokalisera och utforma ny bebyggelse så att 

transportbehovet minskar och effektiv 

markanvändning kan uppnås. 

- Utveckla och underlätta för hållbara 

transportmöjligheter, både på landsbygderna 

och i centralorten. I serviceorterna och 

centralorten samt mellan vissa platser läggs 

extra fokus på gång och cykel. 

- Skydda och vårda värdefull natur, vatten, skog 

och jordbruksmark från exploatering och 

kortsiktigt ekonomiskt brukande som inte är 

hållbart i längden. 

- Planera för hållbar avfallshantering, cirkulära 

flöden och återbruk. 

- Bygg och utveckla med hållbara material. Lägg 

stor vikt vid kvalitet och flexibilitet för att skapa 

byggnader med lång livslängd. 

- Uppmuntra och utveckla möjligheter för 

självförsörjning och hållbar lokal produktion för 

att skapa ett resilient samhälle. 

- Arbeta för ren luft. 

- Arbeta för rent vatten. 

- Bevara och utveckla kopplingar mellan 

grönområden. 

- Bevara och stärk biologisk mångfald. 

- Uppmuntra lokala krafter till innovation och att 

testa nya saker. 

Mot våra ekonomiska resurser  
Arvika kommuns ekonomiska resurser är det 

huvudsakliga medel som vi kan använda för att 

genomföra de strategier som beslutas i visionen, 

översiktsplanen och andra strategiska dokument. Att 

balansera utvecklingen mot våra ekonomiska resurser 

handlar om att använda det ekonomiska medlet klokt. 

Det handlar också om att försöka få ut så mycket som 

möjligt av det man har samt hitta avvägningen för vilka 

delar som behöver extra satsningar, var det kan rulla på 

mer som vanligt och vilka delar som måste prioriteras. 

För att uppfylla det som anges i översiktsplanen krävs 

att ekonomiska beslut fattas med ett långsiktigt 

perspektiv i fokus. Avvägningar behöver göras mellan 

kortsiktiga investeringar och möjligt resultat över längre 

tid. I detta fall väger det tyngre med ett gott resultat av 

en investering i ett längre tidsperspektiv än en 

eventuellt högre kostnad i det korta perspektivet. 

Genom att aktivt titta på varje investering, för att se om 

den också kan bidra till att uppfylla ytterligare behov 

eller om det finns möjlighet till synergieffekter i andra 

frågor, kan ett mer effektivt nyttjande av de 

ekonomiska medlen uppnås. På så sätt kan vi få mer 

gjort med samma medel. 

I Arvika kommun är engagemanget i föreningar, företag 

och andra organisationer stort. Det finns också en fin 

tradition av att man tar hand om varandra och hjälps åt. 

Här finns en stor möjlighet till att hitta samarbeten för 

att tillsammans utveckla Arvika kommun mot den 

framtid som beskrivs i visionen och översiktsplanen. 
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Det finns också många olika typer av externa 

ekonomiska medel att söka för att dryga ut kassan och 

kunna utvecklas till ”Ett Arvika som glöder”. Ibland kan 

det vara lite svårt att hänga med på alla olika 

ansökningsprocesser och möjligheter som finns. Därför 

är det viktigt att aktivt hålla sig uppdaterad och leta 

efter möjligheter att komplettera med ytterligare 

ekonomiska medel. 

Ställningstaganden  
- Planera med det långsiktiga perspektivet i 

fokus. 

- Hållbarhet och kvalitet ska inte underordnas 

kortsiktiga ekonomiska överväganden. 

- De projekt och investeringar som bedöms 

kunna ge bäst resultat i förhållande till 

uppfyllnad av riktlinjerna i översiktsplanen ska 

prioriteras. 

- Varje projekt/investering/satsning bör bidra till 

att uppfylla flera olika mål/riktlinjer. 

- Verka för att hitta samverkansmöjligheter och 

samarbeten för att tillsammans utveckla HELA 

Arvika. 

- Verka för att hitta extern finansiering som kan 

bidra till översiktsplanens genomförande. 
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HÅLLBARHETSBEDÖMNING 
 

 
  

HÅLLBARHETS-
BEDÖMNING 
Hållbarhetsbedömningen synliggör översiktligt vad framtidsbilden och utvecklingsinriktningen 

bidrar till för att nå långsiktig hållbarhet och vilka utmaningar vi behöver hantera. Här beskrivs 

också de frågor som anses särskilt viktiga att arbeta vidare med i den kommande processen. 

Framtidsbilden och utvecklingsinriktningen har hållbarhetsbedömts med hållbarhetsprinciper 

och genom strategiska frågor enligt proceduren för backcasting med hållbarhet, som är 

relevanta för översiktsplaneringen i Arvika kommun. Hållbarhetsbedömningen kommer 

fördjupas i konsekvensanalyser och miljökonsekvensbeskrivning där hållbarhetsmål, 

hållbarhetsaspekter, påverkan, effekter och konsekvenser kommer redovisas. 
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Hållbarhetsprinciper 
I översiktsplanen använder vi vetenskapligt förankrade 

principiella ramvillkor. Dessa består av åtta 

hållbarhetsprinciper som är utformade för att ändra 

samhällets ohållbara utveckling. De guidar oss hur vi ska 

tänka för att nå långsiktig hållbar utveckling. Principerna 

säkerställer att de ekologiska och sociala 

systemvillkoren beaktas vid formulering av framtidsbild, 

utvecklingsinriktning och ställningstaganden, för att inte 

riskera miljön och framtida generationers hälsa och 

välmående. 

Hållbarhetsprinciperna har utvecklats för att vara: 

a) nödvändiga för hållbarhet – men inte mer, för

att undvika onödiga begränsningar;

b) tillräckliga för hållbarhet – för att undvika att

missa viktiga aspekter;

c) generella – för att vara tillämpbara överallt och

därmed medge samarbete över ämnes- och

sektorsgränser;

d) konkreta – för att vägleda problemlösning och

innovation; och

e) icke-överlappande – för att möjliggöra bättre

förståelse och utveckling av indikatorer för

uppföljning.

Med dessa kriterier i åtanke används följande 

principiella definition av hållbarhet: 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för 

systematiskt ökande… 

1. koncentrationer av ämnen från
berggrunden

2. koncentrationer av ämnen från samhällets
produktion

3. degradering på fysiskt sätt

och människor utsätts inte för strukturella hinder för… 

1. hälsa
2. inflytande
3. kompetens
4. opartiskhet
5. meningsskapande

Arvika kommun vill forma en framtid där vi inte bryter 
mot dessa hållbarhetsprinciper. Det innebär att vi 
behöver eliminera strukturer och aktiviteter som idag 
medverkar till att principerna bryts. 

Utvärderingsmetod 
ABCD-proceduren 
För att säkra hållbar utveckling används ett ramverk och 

strukturerad procedur som stöd i det strategiska 

planeringsarbetet. Ramverket är grundläggande 

principer för social och ekologisk hållbarhet. Det 

används för att forma det önskade framtida hållbara 

samhället (A). I proceduren analyseras nuläget med 

stöd av principerna för att identifiera kommunens 

utmaningar och tillgångar i förhållande 

till framtidsbilden (B). Gapet mellan nuläge och den 

önskade framtiden synliggörs i processen. Strategisk 

utvecklingsinriktning med ställningstaganden tas fram 

(C). I översiktsplanen fastställs vad vi ska prioritera i 

samhällsplaneringen för att nå ett långsiktig hållbart 

samhälle (D).  

Figur 10 Backcasting med hållbarhetsprinciper 
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Hållbarhetsaspekter 
Hållbarhets(miljö)aspekter är delar i samhället som 
miljö- och sociala effekter kan uppstå på. En 
översiktsplan berör både miljöaspekter och sociala 
aspekter. I bedömningen av översiktsplanen har 
följande aspekter identifierats.  
 

• Mark 
• Vatten 
• Luft 
• Klimat 
• Landskap och bebyggelsemiljöer 
• Hushållning med naturresurser - material, 

råvaror (vatten, biomassa) och energi 
(ekosystemtjänster) 

• Naturmiljö (djur och växterarter i biosfären och 
aquasfären) och biologiska mångfald 

• Kulturmiljö 
• Befolkning och sysselsättning 
• Människors hälsa och säkerhet 
• Konst/kultur/kulturarv 
• Rekreation och fritid 
• Lärande 
• Demokrati och delaktighet 

 
Avgränsningen av hållbarhetsaspekter baseras på 
miljöbalkens 6 kap. 2§ lista över miljöaspekter, samt 
genom att besvara ett antal frågeställningar om 
kommunens samhällssystem för att identifiera vilka 
delar inom miljö- och sociala områden som effekter kan 
uppstå på. 

Översiktlig hållbarhetsbedömning 
Bedömning av framtidsbild 

Vad beskriver framtidsbilden om kommunens samhälle 
och system som i princip tillgodoser människors 
grundbehov och ligger i linje med ett hållbart samhälle? 
Bedömningen värderar kvalitativt hur framtidsbilden 

bidrar till långsiktig hållbarhet inom ramen för 
hållbarhetsprincipen. Den bedömer också vilka 
utmaningar det finns i den beskrivna framtidsbilden.  

 

 Bidrar till långsiktig hållbarhet Utmaningar för långsiktig hållbarhet 

1) Beskriver 
framtidsbilden, vår 
önskade framtid av 
samhället inom ramen 
för 
hållbarhetsprinciperna? 
 
2) Leder Framtidsbilden 
vi beskriver, till 
framgång och ett mer 
långsiktigt hållbart 
samhälle?  
 
3) Kommer den att ge 
en positiv effekt på 
samhälls-ekonomin?  

I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte naturen för systematisk… 
HP1: …koncentrationsökning av ämnen upptagna ur berggrunden. 

Transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik 
inklusive järnvägslösningar bidrar i hög grad till 
minskad påverkan och ett mycket resurseffektivare 
samhälle.  Att stråken för dessa transportsätt 
kopplar ihop Arvika stad och serviceorterna med 
varandra, samtidigt som de omsorgsfullt förtätas, 
minskar användningen av naturresurser jämfört 
med utglesning av bebyggelsen med vägbunden 
motortrafik. Laddinfrastruktur som bidragit till att 
knyta samman orterna med landsbygderna, samt 
kommunikationsnoder med samordning av resor 
och transporter i kombination med närhetstänk till 
samhällsfunktioner i bebyggelsen, minskar också 
behovet av naturresurser. Ökad självförsörjning 
inom odling minskar transportbehov för livsmedel. 
Lokalt företag som arbetar med hållbar 
energiproduktion och tydlig ökning av lokal 
elproduktion med solceller på byggnader och olika 

Ett flertal tekniska lösningar återges i 
framtidsbilden. Den ger tydliga 
signaler om att nya tekniska 
lösningar och övergång till elfordon, 
robotar med mera är en framgång, 
men utan att nämna om och hur de 
bidragit till ett energi- och 
resurseffektivare samhälle. Det är 
oklart om det har skett någon större 
omställning från behov av 
naturresurskrävande samhällssystem 
och stora mängder fossila bränslen. 
Har vi gått över till resurseffektivare 
teknik i samhället, där vi klarar oss 
utan de energikrävande lösningar vi 
är vana vid, på grund av den 
energirika fossila energin.  
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lösningar på energilagring av förnybar energi, 
minskar behovet av elimport från elproduktion 
innehållande fossila källor. Byggnader som uppförs 
med flexibla system och konstruktioner så de kan 
förändras enkelt över tid, minskar behovet av 
naturresurser. Materialet kan dessutom återbrukas 
på ett hållbart vis i framtiden. Återanvändning 
minskar resursanvändningen och sluter tekniska 
kretslopp. Insektsodling, torkning och fermentering 
i lokal matproduktion är mycket energi och 
resurseffektiv livsmedelsproduktion. 
 
Bebyggelsestrukturer som bygger på 
närhetsprincipen tar betydligt mindre naturresurser 
i anspråk. 

Det finns risk att ny teknik nyttjar 
jungfruliga råvaror från berggrunden 
istället för råvaror från slutna 
tekniska materialflöden så ligger det 
inte i linje med principerna. 
Exempelvis är autonoma fordon, 
solceller med flera tekniska lösningar 
beroende av olika metaller, därför är 
återanvändning och återvinning 
avgörande. 
 
 

   

 HP2: …koncentrationsökning av skadliga ämnen från samhällets produktion 

 I framtidsbilden nämns minskning av utsläpp i 
vattendragen vilket antyder att kommunen jobbat 
aktivt med vattenförvaltningen som exempelvis 
vattenvårdsarbete, rening av avlopp- och 
dagvatten. Lokal produktion av livsmedel minskar 
behovet av transporter som orsakar klimatutsläpp. 
En ökad andel gång- och cykeltrafik bidrar till 
mindre bullerföroreningar i orter och landsbygder. 
Eldrivna båtar inga utsläpp till luft och till vatten 
samt inget buller. Andelen utsläpp från 
privatbilismen har sannolikt minskat tack vare att 
levnadsvanor har förändrats i en riktning som 
minskat behovet av resande till arbetet. Utveckling 
av serviceorter längs fjärr- och kollektivtrafik och 
närhetsprincipen i tätbebyggda områden med 
ändrade transportsätt till gång, cykel och 
kollektivtrafik inklusive järnväg ger inga eller låga 
klimat- och luftutsläpp och liten påverkan på 
spridning av skadliga ämnen. Dubbelspår för gods- 
och persontransport minskar utsläppen då  mer 
transportarbete kan flytta över från väg. Ökad 
självförsörjning inom odling minskar 
transportbehov av livsmedel och därmed 
klimatutsläpp och andra föroreningar från den 
energianvändningen. Lokalt företag som arbetar 
med hållbar energiproduktion och olika lösningar 
på energilagring av förnybar energi kan ge 
betydande utsläppsminskning om rätt lösningar har 
kommit på plats. Insektsodling, torkning och 
fermentering i lokal matproduktion är energi och 
resurseffektivt vilket orsakar betydligt lägre utsläpp. 

Samhället som beskrivs är fortsatt 
beroende av bebyggelsestrukturer, 
levnadsvanor och resvanor med 
konsumtionsmönster och ökade 
godsflöden som tenderar hålla fast i 
strukturer som är 
naturresurskrävande och ökar 
behovet av energitillförsel, samt 
utsläpp av växthusgaser, men från 
elektricitet och förnybara bränslen. 
Det nämns om cirkulär ekonomi, 
återanvändning, men flera delar är 
inga ”Game Changers” för att nå 
hållbarhet utan enbart en utveckling 
av tekniska lösningar, snarar än 
riktigt resurseffektivitet och 
nytänkande.  Motortrafiken som går 
på förnybara flytande bränslen 
fortsätter att släppa ut partiklar, och 
förbruka stora mängder biomassa 
från skogen. Elbilar är tyngre fordon 
vilket fortsatt genererar skadliga 
partiklar från vägslitage. Utsläppen 
och resursförbrukningen finns 
därmed kvar om inte det totala 
transportarbete minskar radikalt från 
motorfordonstrafiken.  
 
Extremtorka, bränder, skadeinsekter 
kommer öka på grund av våra 
klimatutsläpp, om vi inte radikalt 
minskar utsläppen. 
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Återställda våtmarker bidrar till vattenrening och 
förbättrar kvaliteten i vattendragen.  

 
Förorenad mark, exponering och 
sanering i samband med 
bebyggelseutveckling återges inte 
trots att Arvika står inför påverkan 
från historiska utsläpp. 
 

   

 HP3: …degradering på fysiska sätt av naturen och ekosystemens funktioner 

 Utveckling av serviceorter längs dubbelspår för 
fjärr- och kollektivtrafikstråk och närhetsprincipen i 
tätbebyggda områden med ändrade transportsätt 
till gång, cykel och lokaltrafik inklusive regionaltåg 
är något som givit förutsättning för ett minskat 
anspråk av värdefull markyta för transport, 
samtidigt som transportkapaciteten per timme ökar 
betydligt. Dubbelspår för gods- och persontransport 
är mycket yteffektivt jämfört med motortrafikens 
markbehov för samma transportarbete. 
 
Kommunikationsnoder och stråk för hållbara 
transporter tillgodoser närheten till 
samhällsfunktioner så att behovet av nya vägar har 
minimerats, därmed kan exploatering av såväl skog 
som jordbruksmark undvikas. Det finns också en 
planberedskap för nyetableringar, så kommunen 
kan växa på ett hållbart sätt. Det minskar 
undanträngning. 
 
Ett väl värnat öppet landskap med åkrar, ängar och 
vattendrag har förutsättningarna för biologisk 
mångfald och fungerande ekosystemtjänster. Ny 
bebyggelse placeras strategiskt i anslutning till 
befintlig bebyggelse och service för att minimera 
påverkan på värdefulla grönområden och biologisk 
mångfald ger direkt bidrag. 
 
Återställda våtmarker är viktiga för ekosystem och 
buffra vatten vid skyfall. Skogsbruksmetoder som 
värnare nyckelbiotoper är oerhört viktigt.  

Dubbelspår för gods- och 
persontransport kan komma att ta 
värdefull mark i anspråk för den 
infrastrukturen.  
Att vattenresurser kvalitetssäkrats 
för dricksvatten och processvatten. 
Hantering av spridning invasiva arter 
via vattendrag är svåra att tolka i 
framtidsbilden. 
 
Elbilarna tar fortfarande upp 
värdefulla markytor i staden om det 
förväntas att man ska kunna nyttja 
dem för att resa korta sträckor i den 
tätbebyggda kvartersstaden. Det 
riskerar att försämra möjligheterna 
för utveckling av mer grönska i 
serviceorterna. 
 

 I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte människor för strukturella hinder för… 
HP4: …hälsa 

 Skillnader i levnadsvillkor och hälsa är ett uttryck 
för ojämlikhet. Den fysiska miljön kan antingen 
upprätthålla den typen av skillnader 
eller skapa förutsättningar för att utjämna dem. 
Badbryggan i hamnområdet, naturbad i badsjöar, 
utomhuskök som uppförts på flera platser runt om i 
hela Arvika ger förutsättningar för hälsa och 

Fortsatt utredning in nästa steg 
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livskvalitet. Badarna berättar att antalet 
stressrelaterade sjukskrivningar i kommunen de 
senaste åren har minskat vilket är tecken på bättre 
livskvalitet. 
Kommunen tillgängliggör naturupplevelser av olika 
slag för alla, utifrån var och ens unika 
förutsättningar. Det stärker människors psykiska 
och fysiska hälsa tillsammans med de 
hälsofrämjande effekter som naturen har. Upplysta 
motionsslingan i grönområdet intill bebyggelse och 
utegym är hälsofrämjande fysisk och psykisk. 
Generellt är ett liv nära naturen ett bra liv. De 
upplysta lokalerna på bottenvåningen, vid sidan av 
sporthallen, främjar psykisk hälsa när man kan se 
andra människor aktivera sig.  
Gång och cykel i vardagen och en väl fungerande 
kollektivtrafik ger ökad fysisk aktivitet för alla 
socioekonomiska grupperna i samhället. De 
transportslagen stärker jämlikheten mellan olika 
grupper och jämställhet mellan män och kvinnor. 
Barns självkänsla förbättras när de kan förflytta sig 
själva i samhället. 

 HP5: …inflytande  

 Badarna berättar att antalet stressrelaterade 
sjukskrivningar i kommunen de senaste åren har 
minskat, vilket kan tyda på att människor har fått 
bättre inflytande i sitt arbetsliv och i mindre grad 
blir negligerade av samhällets institutioner. När 
olika generationer möts, barn och vuxna, skapar det 
gemenskap och stärker tilliten mellan åldrar och ger 
barn mer inflytande. När olika verksamheter som 
idrott, skola och kultur möts och samverkar, skapas 
levande mötesplats över hela dygnet vilket bidrar 
till en ökad trygghet och möjligheten till inflytande. 
Kommunens arbete med att öka kontakten med 
hela Arvika innefattar en satsning på att 
tjänstepersoner från kommunen finns tillgängliga i 
serviceorterna på regelbunden basis, för att nå ut 
till fler. Det ökar inflyttande som i sin tur ger bättre 
tillit till samhällsinstitutioner. Kommunens 
proaktiva arbetssätt har skapat förutsättning för ett 
ökat deltagande i olika processer för alla. I hela 
Arvika värdesätts demokratins kraft och i mötet och 
medskapandet ökar tilliten till varandra. Genom att 
lyssna på varandra och öka alla samhällsgruppers 
inflytande, till exempel barn och unga samt grupper 
som tidigare inte hörts och därför riskerat hamna i 
utanförskap. Här ser vi flera delar som skapar ett 
mer jämlikt samhälle. 

Fortsatt utredning in nästa steg 
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 HP6: … kompetens  

 Både utbildning och individuell utveckling 
möjliggörs när kommunen har ett proaktivt 
arbetssätt för ett ökat deltagande i olika processer 
för alla. I hela Arvika värdesätts demokratins kraft 
och i mötet och medskapandet ökar tilliten till 
varandra. Genom att lyssna på varandra och öka 
alla samhällsgruppers inflytande, till exempel barn 
och unga samt grupper som tidigare inte hörts och 
därför riskerat hamna i utanförskap, skapas ett mer 
jämlikt samhälle. Här möjliggörs också för 
kompentens. Jämlika förutsättningar för ett 
livslångt lärande genom likvärdig och tillgänglig 
utbildning. Samarbetet mellan näringslivet och 
utbildningsaktörer har spelat en viktig roll för hela 
kommunens utveckling och kurser i cirkulär 
ekonomi, framtidens odling och artificiell intelligens 
inom vården drivs av verksamma i näringslivet. 
Kompetens genom lärande och personlig utveckling 
finns med i flera delar. 

Fortsatt utredning in nästa steg 

 HP7: …opartiskhet  

 Samnyttjande av lokaler för olika ända mål under 
dygnet, motverkar partiskhet mot grupper i 
samhället. Genom strategiska placeringar av 
samnyttjande verksamheter i serviceorterna, bryts 
också segregationen i kommunen. en ökad kontakt 
mellan människor i hela Arvika. Att bryta 
segregering minskar risken för opartiskhet som 
diskriminering, men också inflytandet stärks om 
segregering minskar. 

Scannern med ansiktsigenkänning 
vid entrén på träningsanläggningar 
ökar risken integritetskränkning och 
diskriminering. Barnens integritet är 
också hotad med denna teknik. I ett 
kontrollsamhälle ökar risken 
betydligt att tilliten till varandra och 
samhällsinstitutioner försämras. 

 HP8: …meningsskapande  

 Ett väl värnat öppet landskap med åkrar, ängar och 
vattendrag ger överblick och en ökad kontakt 
genom de kopplingar som skapar ett sammanhållet 
Arvika. Landskapet ger förutsättningar till 
meningsskapande som kulturella uttrycksformer 
arvikabor har skapat i många generationer.  
I kollektivtrafik och vid kommunikationsnoder, 
naturområden och andra mötesplatser möts 
människor för samspråk, vilket kan vara starten på 
samskapande eller skapa individuell mening. Ny 
förskola i ortens centrumbildning och samverkar 
med ett äldreboende. Upplysta lokalerna på 
bottenvåningen, vid sidan av sporthallen, 
läxläsande skolelever eller stickentusiaster på 
veckans stickcafé. Det ger förutsättningar för 
medskapande i individuell mening och samskapa 
gemensam mening. Självhushållning med 
trädgårdsarbetet och skördarna av det bidrar till ett 

Fortsatt utredning in nästa steg 
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ökat välmående är meningsskapande. På torget 
finns verksamheter och mötesplatser i markplan, 
tillgängliga för alla, som tillsammans skapar ett 
levande Arvika. Meningsskapande är också jämlika 
förutsättningar för ett livslångt lärande genom 
likvärdig och tillgänglig utbildning. tillkommit fler 
varierande boendeformer i hela Arvika, har många 
unga vuxna tagit möjligheten att bilda familj nära 
naturen. Olika boende former möjliggör för en 
meningsfull tillvara när det ges förutsättningar att 
bosätta sig i orten oavsett socioekonomiska 
förutsättningar. 

 

Bedömning av utvecklingsinriktning 

 

 Bidrar till långsiktig hållbarhet Utmaningar för långsiktig hållbarhet 

Leder 
ställningstagandena i 
utvecklingsinriktningen 
till att vi går i rätt 
riktning mot vår 
framtidsbild? 
 
Går vi i rätt riktning i 
relation till 
hållbarhetsprinciperna? 
 
Hur effektiv bedöms 
ställningstagandena 
vara för att stänga 
gapet mellan 
framtidsbilden och 
nuläget? 
 
Är de tillräckligt flexibla 
så att vi inte hamnar i 
låsningar mot 
framtidsbilden? 
 
 

I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte naturen för systematisk… 
HP1: …koncentrationsökning av ämnen upptagna ur berggrunden. 

Flera delar i utvecklingsinriktningen beskriver 
ställningstaganden som minskar behov av 
naturresurser till byggnader, anläggningar och 
transportarbete, genom samlokalisering och närhet 
mellan olika funktioner, organisationer och 
mötesplatser. Att lokalisera och utforma ny 
bebyggelse i nära anslutning till viktiga 
kommunikationsstråk hushållar med naturresurser. 
Prioritering av gång- och cykelvägnätet inom 
centralorten och serviceorterna och mellan 
centralorten och serviceorterna. 
Samlad bebyggelse minskar behovet att ny 
infrastruktur.  
Att fibernät och mobilmaster är väl ut byggt kan 
minska behovet av arbetsresor och tjänsteresor för 
olika grupper i samhället.  

Det finns ställningstagande att samla 
bebyggelse och funktioner i 
anslutning till befintlig bebyggelse, 
service och viktiga 
kommunikationsstråk. 
Lokalisera och utforma ny 
bebyggelse så att transportbehovet 
minskar och effektiv 
markanvändning kan uppnås. Men 
det saknas fortfarande i centralorten 
och serviceorterna en tydligare 
prioritering av vilken typ av 
bebyggelsestruktur och infrastruktur 
som har högst prioritet, och som 
behöver utvecklas för att det 
verkligen ska bli en ”Game Changer”.  
Att i centralorten och serviceorterna 
behålla infrastruktur som bygger 
vidare och tillgodoser motortrafikens 
behov och goda framkomlighet, med 
viss anpassning för gående och 
cyklister, fortsätter att bryta mot 
HP1. Detta eftersom den glesa 
bebyggelse strukturen 
motortrafikens infrastruktur behöver 
är mycket naturresurskrävande. 

 HP2: …koncentrationsökning av skadliga ämnen från samhällets produktion 
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 Att prioritera gång- och cykelvägnätet inom 

centralorten och serviceorterna och mellan 
centralorten och serviceorterna skapar 
förutsättningen för förflyttning utan utsläpp av 
klimatpåverkan och skadliga ämnen. Att skapa goda 
och hållbara kommunikationsmöjligheter mellan 
landsbygderna, med sina respektive serviceorter, 
och centralorten Arvika möjliggör för fler att göra 
resor med minskade utsläpp. 
 
Noder i kommunikationsstråken för personresor 
med kollektivtrafik och fjärrtransporter, som 
underlättar byte mellan olika transportslag är 
viktiga för övergången till mer hållbart resande. 
 
Att fibernät och mobilmaster är väl ut byggt kan 
minska behovet av arbetsresor och tjänsteresor för 
olika grupper i samhället.  
 
 

Det är viktigt att säkerställa att flera 
service eller samhällsfunktioner 
verkligen samlas vid 
kommunikationsstråkens noder. 
Annars finns risk för suboptimering 
som leder till låg nyttjandegrad av 
kollektivtrafiken med ökade utsläpp 
och samhällskostnader. 

Det saknas fortfarande i centralorten 
och serviceorterna en tydligare 
prioritering av vilken typ av 
bebyggelsestruktur och infrastruktur 
som har högst prioritet, och som 
behöver utvecklas för att det 
verkligen ska bli en ”Game Changer”.  
Att i centralorten och serviceorterna 
behålla infrastruktur som bygger 
vidare och tillgodoser motortrafikens 
behov och goda framkomlighet, med 
viss anpassning för gående och 
cyklister, fortsätter att bryta mot 
HP2. Detta eftersom den glesa 
bebyggelse strukturen 
motortrafikens infrastruktur behöver 
orsakar utsläpp lokalt och indirekt 
globalt. 

 HP3: …degradering på fysiska sätt av naturen och ekosystemens funktioner 

 Att satsa på utveckling i anslutning till 
sammanhållen bebyggelse i alla kommundelar, som 
redan är påverkad i olika grad, minskar risken för 
brott mot HP3. Att skydda och vårda värdefull 
natur, vatten, skog och jordbruksmark från 
exploatering är en viktig insatts för att inte 
systematiskt degradera naturen och våra 
ekosystem. 
Om vi ser och förstår värdet av naturen och 
ekosystemtjänsterna kan de värnas bättre. 
Satsning på centrumhandel framför perifert 
belägna handelsområden är mycket yteffektivare 
markanvändning, då närheten minskar behovet av 
vägnät för motortrafik som undantränger natur och 
ekosystem. 
Att skapa goda och hållbara 
kommunikationsmöjligheter mellan landsbygderna, 
med sina respektive serviceorter, och centralorten 
Arvika har goda förutsättningar med det 
omfattande järnvägsnätet och vägtrafiknät för 
motorfordon som redan finns. 

Befintliga naturområden som ligger i 
eller i anslutning till sammanhållen 
bebyggelse, exempelvis parker, 
våtmarker och skog kan hysa 
värdefulla ekosystem och arter som 
kan gå förlorade om de inte 
värdesätts och vårdas i utvecklingen 
av bebyggelsen. Delar av naturen kan 
inte tillgängliggöras för oss för ökad 
kontakt med den. Naturområden 
som har höga naturvärden och ett 
egenvärde i sig, kan skadas eller gå 
förlorade om de inte skyddas från 
människors eller invasiva arters 
intrång. 
I utvecklingsinriktningen är det 
otydligt hur vi tänker förebygga och 
hanterar miljöskada, 
klimatanpassning, och ohälsa som 
drabbar människor och natur på 
grund av effekter som klimatutsläpp 
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 läckage av markföroreningar, risker 

och sårbarhet som effekt av vår 
miljöpåverkan. 

 I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte människor för strukturella hinder för… 
HP4: …hälsa 

 Att lokalisera och utforma ny bebyggelse i nära 
anslutning till samhällsservice och viktiga 
kommunikationsstråk, samt prioritering av gång, 
cykel och kollektivtrafik inom centralorten och 
serviceorterna och mellan centralorten och 
serviceorterna minskar strukturella hinder för fysisk 
hälsa. Detta för att det möjliggör för mer rörelse i 
vardagen. 
Förbättrad tillgänglighet till och skydd av frilufts-, 
natur- och parkområden ger bättre förutsättningar 
för människor att förbättra sin fysiska och psykiska 
hälsa. 

Fortsatt utredning in nästa steg 

 HP5: …inflytande  

 Att stärka kontakten mellan människor genom att 
öka tillgänglighet för alla, efter olika gruppers unika 
förutsättningar, utveckla blandad bebyggelse så att 
alla har möjlighet att delta i samhället stärker 
människors inflytande i beslut och utveckling i 
lokalsamhället. Dialog och öppenhet med ett 
transparant genomförande i utvecklingsprocesser 
främjar inflytande för olika intressenter som 
invånare och näringsliv. 
 

Fortsatt utredning in nästa steg 

 HP6: … kompetens  

 Varierade mötesplatser öppnar för samverkan och 
ger möjlighet till nya kontaktytor. När det är 
tillåtande miljöer ökar kreativitet och innovation. 
Det utvecklar lärandet som ökar vår kompetens. 

Fortsatt utredning in nästa steg 

 HP7: …opartiskhet  

 Varierade mötesplatser för alla, utifrån olika 
gruppers unika förutsättningar och behov minskar 
risken för samhällsinstitutioner och människor att 
falla in i partiska handlingar mot grupper eller 
individer. 
Bra för jämlikhet att kommunen söker kontakt i 
planeringsprocesserna och verksamheternas 
arbete. 

Det finns en risk för positiv 
särbehandling av de som vill ha 
kontakt och möta människor 
återkommande. När vi utformar 
möjlighet till mer kontakt och möten.  
Platserna behöver också erbjuda 
passiv medverkan där en kan 
observera skeende och aktiviteter 
men inte behöva delta.  

 HP8: …meningsskapande  

 Att känna mening med livet stärks när en fokuserar 
på god hälsa och välmående. Det ger livsglädje. När 
alla ges möjlighet att delta i samhället och det finns 
ett rikt och varierande föreningsliv kan 

Fortsatt utredning in nästa steg 
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meningsskapandet växa hos individen och det 
stärker tilliten. 
Samverkan mellan kommun, myndigheter, 
näringsliv, föreningsliv och olika intressenter skapar 
förutsättningen för fler att uppnå individuell och 
gemensam mening, och ökar tilliten till samhällets 
institutioner och ledare på olika nivåer. 

   

Kommer framtidsbilden 
och 
utvecklingsinriktningen 
att ge en positiv effekt 
på samhällsekonomin? 

Ett mycket viktigt ställningstagande för att få positiv 
effekt på samhällsekonomin, är att hållbarhet och 
kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska 
överväganden.  
 
Samnyttjande av lokaler för olika ända mål under 
dygnet, etablera cykelservicepunkter runt om i hela 
kommunen. Genom strategiska placeringar av 
samnyttjande verksamheter i serviceorterna, med 
närhet till kommunikationsnoder och stråk 
tillgodoses närhetsprincipen till samhällsfunktioner. 
Det ger bättre resursnyttjande och hushålla med 
ekonomi. När resande och förflyttning i samhället 
flyttas över från privatbilism till gång och cykel får vi 
många samhällsekonomiska nyttor. Folkhälsan 
förbättras. Kostnader för trafikolyckor, vård, 
trafikrelaterade sjukdomar, drift och underhåll på 
vägar, med mera minskar. 
Satsning på lokal energiproduktion i form av 
solceller är investeringar som ökar sysselsättningen, 
ökar graden av självförsörjning, robusthet och 
minskar sårbarheten i elsystemet, vilket minskar 
kostnader för samhällsviktiga funktioner i 
beredskap.  
Att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden är ett viktigt 
förhållningssätt för att säkra en god 
samhällsekonomisk utveckling. 
Planering för hållbar avfallshantering med cirkulära 
flöden och återbruk ger också förutsättningar för 
god hushållning i samhällsekonomin. 
 

Utvecklingsinriktningens 
ställningstaganden i balanseringen av 
ekonomiska resurser, saknar helt 
avvägningar och formuleringar som 
bygger cirkulär ekonomi. I 
framtidsbilden beskrivs ett samhälle 
med cirkulär ekonomi. Flera 
samhällsviktiga system är beroende 
av cirkulära flöden av tekniska och 
biologiska material. Att inte bygga 
upp och stärka dem med en cirkulär 
ekonomi är en stor utmaning för att 
kunna nå långsiktig hållbarhet. 
 
I balanseringen av ekonomiska 
resurser är det otydligt hur vi 
minskar tredjepartskostnaderna; 
samhällets kostnader för miljöskada, 
klimatanpassning, och ohälsa som 
drabbar människor och natur. 
Kostnader orsakade av utsläpp, risker 
och sårbarhet som effekt av vår 
miljöpåverkan. 
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	Vad är en översiktsplan? 
	 
	Samhällsbyggandet i Arvika beskrivs genom flera olika dokument som sätter riktningen för hur kommunen ska utvecklas fysiskt, hållbart och geografiskt. Översiktsplanen (ÖP) utgör det första steget i den kommunala planprocessen. ÖP är hela Arvikas samlade styrdokument för planering, lovgivning och infrastruktursatsningar. ÖP anger kommunens övergripande inriktning för mark- och vattenanvändningen, hållbarhetsarbetet och den önskade fysiska utvecklingen.  
	 
	Alla kommuner ska ha en aktuell ÖP som omfattar hela kommunen och den ska antas av kommunfullmäktige. ÖP som dokument är inte juridiskt bindande, men den lägger grunden för allt efterföljande arbete inom samhällsbyggandet genom exempelvis; fördjupade översiktsplaner (FÖP), detaljplaner, bygglov, eller andra investeringar.  
	Kommunens viljeriktning omsätts därmed i detaljplaner och bygglov, som är juridiskt bindande. Planprocessen styrs av plan- och bygglagen (PBL) som också anger vad som ska ingå. PBL är också samordnad med andra lagar som till exempel miljöbalken som också påverkar översiktsplanen. 
	 
	ÖP har en bred användning och en viktig funktion inom kommunen samt för andra aktörer såsom staten, regionen, näringsliv, privatpersoner och domstolar. Översiktsplanen bör ha ett sektorsövergripande perspektiv och se på utvecklingen ur ett helhetsperspektiv för att utgöra ett bra underlag.  
	 
	ÖP är kommunens långsiktiga planeringsdokument. Denna samrådshandling tar sikte mot år 2045 och med utblick mot 2060. Områden och platser som pekas ut för utveckling kan därför i många fall ligga en bit fram i tiden. Samtidigt hanterar även ÖP det som sker i ett kortare framtidsperspektiv. Vissa områden kan därmed vara aktuella för fortsatt planering, så som detaljplaner, direkt när planen antas.  
	Arvikas första stadsplan upprättades år 1811. Sedan dess har flera stadsplaner och på senare tid kommunövergripande översiktsplaner tagits fram. När den ÖP som nu tas fram vinner laga kraft så ersätter den tidigare översiktsplan (laga kraft 2008).  
	 
	ÖP har en central roll i kommunen för den långsiktiga utvecklingen genom att den anger en vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. ÖP ska innehålla och redovisa en långsiktig övergripande utvecklingsstrategi, grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur kommunen ska ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas.  
	 
	Översiktsplanen hanterar en mängd olika allmänna intressen och anspråk som ska samordnas med kommunens framtidsplaner för utveckling och olika behov som finns. De allmänna intressena kan ibland ha motstående anspråk vilket därmed kräver att en avvägning görs. Detta avvägande görs i ÖP, vilken vilka intressen som ska väga tyngst i vilket läge. 
	 
	 
	Figure
	  
	Planprocess översiktsplanering 
	Steg 1: Utarbetande av planförslag - Ett samrådsförslag arbetas fram av tjänstepersoner i dialog med förtroendevalda. Här är vi nu!  
	Steg 2: Samråd - När ett förslag tagits fram hålls ett samråd där kommunen informerar allmänheten och andra berörda om planens utformning. Samrådet syftar till att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge dem som berörs av översiktsplanen möjlighet att komma in med synpunkter.  
	Steg 3: Bearbetning av planförslag - Efter att samråd genomförts finns det utrymme för revideringar av planförslaget samt sammanställning av inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.  
	Steg 4: Granskning - När förslaget justerats informerar kommunen om de förändringar som gjorts i planens förslag till utformning och det finns ytterligare möjlighet för allmänheten och andra berörda att lämna synpunkter.  
	Steg 5: Bearbetning av planförslag - Efter granskningen finns det utrymme att justera de sista detaljerna på förslaget med hjälp av de synpunkter som kommit in under utställningen och inkomna synpunkter sammanställs i ett särskilt utlåtande.   
	Steg 6: Antagande - Kommunfullmäktige beslutar om att anta översiktsplanen. 
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	Boverkets modell för översiktsplanering 
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	Figure
	Arvika kommuns översiktsplan utgår från Boverkets förslag till upplägg i enlighet med ÖP-modellen 2.0 (nu kallad 2.1). Boverkets modell syftar till att kommunerna i Sverige ska tillämpa en gemensam och enhetlig struktur för översiktsplanering som i nästa led ska förenkla digitaliseringsarbetet. Modellen, som bygger på tre aspekter, blir en bra grund att luta sig mot i planeringen. De tre aspekterna heter utvecklingsinriktning (detta dokument), mark- och vattenanvändning samt riksintresse, LIS och andra värd
	Utvecklingsinriktningen syftar till att ta fram och peka ut den långsiktiga och övergripande planen för utveckling av bebyggelse, kommunikationer samt natur och friluftsliv. Utvecklingsinriktningen får sedan i nästa steg i processen agera vägvisare och utgöra ramarna för den framtida användningen av kommunens mark- och vattenområden. Riksintressen, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och andra värden som måste redovisas i den fortsatta planeringen utgör också en del i Boverkets modell 
	I detta dokument förekommer ett flertal begrepp som hör till planering, dessa utgår huvudsakligen från Boverkets begreppsrekommendationer. 
	 
	 
	 
	 
	  
	Genomförande  
	Projektplanen för “Hela Arvika översiktsplan” godkändes i januari 2021. Denna lade sedan grunden för den intensiva process som, med bred förankring och ihållande engagemang, skulle göra det möjligt att arbeta fram en utvecklingsinriktning inom drygt ett år. Vilken i förlängningen kommer ingå i en komplett samrådshandling för ÖP. 
	 
	I processens början togs den nya visionen fram genom en bred dialog med näringsliv, föreningar och medborgare. Visionen; “Ett Arvika som glöder” ligger nu till grund för översiktsplanen. Politikerna har med visionsarbetet som utgångspunkt kunnat peka ut riktningen för ÖP genom utvecklingsstrategierna “öka kontakten” och “balansera utvecklingen.”  
	Den målande “Framtidsbilden” är en utveckling av visionen men med ett fokus på stads- och landsbygdsplanering. 
	 
	Grunden i utvecklingsinriktningen kommer dels ur en serie möten med politiker från alla partier. På dessa möten låg fokus på att diskutera, prioritera, komplettera och gemensamt ta ställning till de viktigaste strategiska sambanden för kommunens utveckling.  
	 
	Dessutom har en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter inom kommunen under flera möten arbetat med trendspaning, nulägesanalys, målinventering, utvecklingsinriktning och hållbarhet.  
	 
	Sist men inte minst har en grundlig medborgardialog genomförts.  Medborgarnas röster har samlats i en digital enkät, genom dialog med skolbarn, samt under den så kallade demokrativeckan då tjänstepersoner reste till kommunens alla delar för att möta människor och samla kunskap. 
	 
	För att säkra hållbar utveckling används ett ramverk och strukturerad procedur som stöd i det strategiska planeringsarbetet. Ramverket är grundläggande principer för social och ekologisk hållbarhet och har använts för att forma det önskade framtida hållbara samhället. I proceduren analyseras nuläget med stöd av principerna för att identifiera kommunens utmaningar och tillgångar i förhållande till framtidsbilden. Gapet mellan nuläge och den önskade framtiden har synliggjorts i processen. Strategisk utvecklin
	  
	 
	 
	UTGÅNGS-PUNKTER 
	UTGÅNGS-PUNKTER 
	Här redovisas utgångspunkterna för utvecklingsinriktningen som de tidiga medborgardialogerna, omvärldsanalys, kommunens vision samt nationella, regionala och kommunala mål och styrdokument. Det finns även ett avsnitt om globala mål och hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030. 
	Figure

	  
	Mål och riktlinjer 
	Från lokalt till globalt finns flertalet mål som utgör utgångspunkter för kommunal översiktlig fysisk planering. I enlighet med plan- och bygglagen (3 kap. 4 § PBL) ska kommunen redogöra för på vilket sätt hänsyn tagits till aktuella och relevanta nationella och regionala mål, planer, och program. Sammanställningen utgör ett urval som utgår från de sakområden som kommunen har tydlig rådighet över samt har möjlighet att påverka inom översiktsplaneringen. 
	 
	Globala mål för hållbar utveckling 
	FN:s generalförsamling antog 2015 en ny utvecklingsagenda – Agenda 2030 för hållbar utveckling – med 17 globala hållbarhetsmål och 169 tillhörande delmål. Agenda 2030 utgör en vision och en önskvärd utveckling av samhället. Sverige har som FN-medlem anslutit sig till målen. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Arvika kommun arbetar inom flera områden för att bidra till att målen uppnås fram till 2030, genom att konkre
	I översiktsplanen används vetenskapligt förankrade principiella ramvillkor. Det är åtta hållbarhetsprinciper, utformade för att ändra samhällets ohållbara utveckling. De guidar oss hur vi ska tänka för att nå långsiktig hållbar utveckling. Principerna säkerställer att de ekologiska och sociala systemvillkoren beaktas vid strategiska val. 
	Hållbarhetsprinciperna och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har varit en viktig utgångspunkt vid framtagandet av utvecklingsinriktningen och har även legat till grund när strategierna konsekvensbedömts. 
	I avsnittet hållbarhetsbedömning finns mer om hur strategierna bidrar till att vi går mot hållbarhet och uppnår de globala målen. Där beskrivs också vilka frågor som anses särskilt viktiga att arbeta vidare med i den kommande processen. 
	Nationella och regionala mål  
	Nationella  
	Nationella miljömålen  
	Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sverige har 16 miljökvalitetsmål som tar sin utgångspunkt i det övergripande generationsmålet. Generationsmålet är vägvisaren som anger vad som måste göras inom en generation för att de uppsatta miljökvalitetsmålen ska kunna nås.  
	Sveriges miljömål är därmed vägvisare för det nationella miljöarbetet och pekar ut riktningen mot hållbar utveckling och arbetet med Agenda 2030.  
	Nationell plan för transportsystemet 
	Trafikverket tar på uppdrag av regeringen fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet, senaste version som är på remiss avser perioden 2022–2033. Planen omfattar åtgärder för att underhålla statlig infrastruktur och utveckla de statliga väg och järnvägarna. De åtgärder som föreslås ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i dag och för framtiden. 
	 
	De två trimningsåtgärder som redovisas nedan beräknas kosta mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli genomförd under planperiodens första halva. 
	 
	Trimnings- och miljöåtgärder: 
	• Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler) 
	• Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler) 
	• Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler) 

	• Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen 
	• Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen 


	 
	Namngiven investering under planperioden: 
	• Värmlandsbanan, Laxå-Arvika - ökad kapacitet (pågående) 
	• Värmlandsbanan, Laxå-Arvika - ökad kapacitet (pågående) 
	• Värmlandsbanan, Laxå-Arvika - ökad kapacitet (pågående) 


	  
	Nationella mål för friluftslivspolitiken  
	Den nationella friluftspolitiken finns för att säkerställa invånarnas möjlighet att vistas i naturen samt utöva friluftsliv. Detta görs med allemansrätten som grund.  I hela Arvika finns idag goda förutsättningar för att kunna utöva friluftsliv i vidsträckta naturreservat samt i tätortsnära naturområden. Friluftslivet tangerar flera olika områden så som naturvård, folkhälsa, jord- och skogsbruk och landsbygdernas utveckling. Dessa tillsammans har stor inverkan på friluftslivets förutsättningar att utvecklas
	Folkhälsomålen 
	Den nationella folkhälsopolitiken består av åtta mål och syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, målet är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Den fysiska planeringen kan genom rätt utformning bidra till att vi skapar miljöer som främjar folkhälsan. En annan del i arbetet för en bättre folkhälsa berör människors delaktighet och inkludering i samhällsprocesser.   
	Nationella kulturmiljömålen 
	De nationella målen belyser vikten av att utveckla och bevara våra kulturmiljöer. Genom att ta ett helhetsgrepp kring våra kulturmiljöer, exempelvis genom ett kulturmiljöprogram, så innebär det att de ges bättre förutsättningar att bevaras och utgöra en del av samhällsutvecklingen. Det statliga kulturmiljöarbetet utgår ifrån att tillgängliggöra och öka förståelsen för våra kulturmiljöer samtidigt som de autentiska värdena i byggnaderna och i värdefulla miljöer kan bevaras.  
	Gestaltad livsmiljö 
	Begreppet gestaltad livsmiljö är såväl ett synsätt som den fysiska miljön i sig. Begreppet utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt. Utveckling och förvaltning av livsmiljön ska ske med hänsyn till människans möjligheter, behov och önskemål – i dag och i framtiden. Politikens övergripande mål är att stärka frågornas genomslag i samhället och därmed bidra till en långsiktigt hållbar
	 
	“Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” 
	Regionala  
	Regional utvecklingsstrategi – Värmlandsstrategin 2040 
	Regionens vision: ”Ett hållbart Värmland som förändrar världen”. 
	Värmlandsstrategin beslutades av Regionfullmäktige i juni 2021. Alla regioner tar fram en regional utvecklingsstrategi på uppdrag av regeringen. Strategin utgör en grund för beslut, styr satsningar och tilldelning av projektmedel och företagsstöd. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel och satsningar ska fördelas.  
	Värmlandsstrategin består av 5 delar: 
	Nuläge – vilka styrkor har Värmland idag som vi kan bygga vidare på? 
	Perspektiv – Gemensamma utgångspunkter. Ska fungera som ”glasögon” när strategin läses.   
	Insatsområden – Fyra till antalet och utgör prioriteringar av målen som ska uppnås: 
	• Förbättra livsvillkoren 
	• Förbättra livsvillkoren 
	• Förbättra livsvillkoren 

	• Höja kompetensen  
	• Höja kompetensen  

	• Utveckla attraktiva platser 
	• Utveckla attraktiva platser 

	• Stärka konkurrenskraften  
	• Stärka konkurrenskraften  


	Genomförande – Fokus ligger i Värmlandsstrategin på vad vi ska göra tillsammans inte hur. Här beskrivs tre viktiga förändringsnycklar för framtidens Värmland: 
	• Vi samverkar på nya sätt 
	• Vi samverkar på nya sätt 
	• Vi samverkar på nya sätt 

	• Vi utforskar proaktivt  
	• Vi utforskar proaktivt  

	• Vi leder modigt 
	• Vi leder modigt 


	Värmlandsstrategin lyfter också att grunden till utveckling startar med god tillgång till kommunal, statlig och kommersiell service i hela regionen. 
	Därtill redovisas digital infrastruktur som ett område som ska prioriteras. Tillgången till säker, tillförlitlig och platsoberoende digital infrastruktur inklusive förbättrad mobiltäckning stärker såväl tillväxt som jämlikhet.  
	En annan utvecklingsfråga som regionen lyfter särskilt är utvecklingen av förbindelsen Sthlm-Oslo 2.55. En snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Oslo. Denna förutsätts inverka på regionens förutsättningar för arbetsmarknad, transporter och näringsliv.  
	Länstransportplan – Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029  
	Region Värmland är ansvariga för att ta fram en länstransportplan som bland annat omfattar investeringar i statlig infrastruktur av regional betydelse, åtgärder för statlig medfinansiering av kommunal infrastruktur, åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder för en effektivare användning av befintlig infrastruktur. Den länstransportplan som är aktuell i nuläget avser perioden 2018-2029. En länstransportplan för perioden 2022-2033 är ute på remiss (från 7 december 20
	• Riksväg 61 - Graninge Speked. Breddning och mötesseparering. Denna etapp är nu färdigställd och slutbesiktigad, hösten 2021. 
	• Riksväg 61 - Graninge Speked. Breddning och mötesseparering. Denna etapp är nu färdigställd och slutbesiktigad, hösten 2021. 
	• Riksväg 61 - Graninge Speked. Breddning och mötesseparering. Denna etapp är nu färdigställd och slutbesiktigad, hösten 2021. 


	I remissförslaget för 2022-2033: 
	• Region Värmland prioriterar riksväg 61. Tillsammans med övriga riksvägar och europavägar knyter den ihop länet och utgör Värmlands förbindelse med omvärlden. 
	• Region Värmland prioriterar riksväg 61. Tillsammans med övriga riksvägar och europavägar knyter den ihop länet och utgör Värmlands förbindelse med omvärlden. 
	• Region Värmland prioriterar riksväg 61. Tillsammans med övriga riksvägar och europavägar knyter den ihop länet och utgör Värmlands förbindelse med omvärlden. 

	• Region Värmland har tillsammans med Trafikverket och länets kommuner tagit fram en målstandard för bl.a väg 61 om innebär 2+1 och mötesseparering utmed sträckan Karlstad-Riksgränsen. 
	• Region Värmland har tillsammans med Trafikverket och länets kommuner tagit fram en målstandard för bl.a väg 61 om innebär 2+1 och mötesseparering utmed sträckan Karlstad-Riksgränsen. 

	• En långsiktig målsättning är att förbättra hela järnvägsstråket mellan Oslo och Stockholm genom att komplettera med två nya banor mellan Arvika och Oslo och mellan Kristinehamn och Örebro. 
	• En långsiktig målsättning är att förbättra hela järnvägsstråket mellan Oslo och Stockholm genom att komplettera med två nya banor mellan Arvika och Oslo och mellan Kristinehamn och Örebro. 


	Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017–2021 
	Region Värmland är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för att ta fram ett regionalt transportförsörjningsprogram. Programmet redovisar behov och mål för kollektivtrafikens utveckling och utgör grund för beslut om allmän trafikplikt. Under 2021 pågår framtagandet av ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. 
	Regional cykelplan för Värmland 
	Region Värmland och Trafikverket har tagit fram en regional cykelplan som fastställdes 2013. Syftet med den regionala cykelplanen är att beskriva nuläget för cykelinfrastrukturen, vilka behov och brister som finns samt på vilket sätt cyklingen i länet kan öka. 
	 
	Dessa tillvägagångssätt lyfts fram: 
	• Samhällsplanering/Fysisk planering  
	• Samhällsplanering/Fysisk planering  
	• Samhällsplanering/Fysisk planering  

	• Ökad vardagscykling  
	• Ökad vardagscykling  

	• Hela resan-perspektivet  
	• Hela resan-perspektivet  

	• Cykling för rekreation och turism  
	• Cykling för rekreation och turism  


	Värmlands kommuner har i arbetet med den regionala cykelplanen redovisat önskemål om ca. 370 kilometer cykelväg mellan länets tätorter.  
	Regional energi- och klimatstrategi 
	Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram en energi- och klimatstrategi vars syfte är att ge vägledning till hur Värmland ska ta sig framåt mot Sveriges nationella klimat- och energimål.  
	 
	De målbilder som lyfts fram i strategin är: 
	• Ett robust och flexibelt energisystem, 
	• Ett robust och flexibelt energisystem, 
	• Ett robust och flexibelt energisystem, 

	• Ansvarstagande konsumtion 
	• Ansvarstagande konsumtion 

	• Fossilfria och effektiva transporter  
	• Fossilfria och effektiva transporter  

	• Långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. 
	• Långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. 


	Kommunala mål 
	Utöver nationella och regionala mål finns också kommunala mål som översiktsplanen tar avstamp från.  
	 
	Ett Arvika som glöder 
	Arvika kommuns vision visar på kommunens önskade inriktning och handlar om den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 
	 
	Arvika kommuns verksamhetsidé  
	Tillsammans med visionen skapar kommunens verksamhetsidé den styrmodell som utgör grunden i allt arbete. 
	 
	Strategisk plan 
	Den strategiska planen berättar vad kommunen behöver göra för att nå visionen på lång sikt och utgör basen för kommunens verksamhetsplanering.   
	 
	Arvika kommuns budget 
	Utgör ramverken för den kommunala verksamheten och anger riktning för utvecklingen inom kommunen. 
	  
	Visionen – Ett Arvika som glöder  
	Visionen - "Ett Arvika som glöder" handlar om den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 
	Visionen är en förenande kraft som inspirerar och pekar på de kvalitéer som är viktiga för Arvika på vägen in i framtiden. Visionen pekar på ett sätt att leva och verka snarare än ett mål att uppnå, vilket är tänkt att bidra till trygghet och utveckling i en tid av ständig förändring. Visionen består av tre delar, är tidlös och ska vara kompassen för Arvika både i vardagen och i de stora besluten. 
	Berättelsen om glöden i Arvika 
	I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser. 
	Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar. 
	Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker. 
	Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i att få saker att hända. 
	Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 
	Ett Arvika som glöder  
	GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar. I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld. 
	GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp. I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter t
	GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt. I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi. 
	 
	Visionen antogs av Kommunfullmäktige 29 november 2021.  
	  
	Figur 1 Ett Arvika som glöder 
	Figur 1 Ett Arvika som glöder 
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	Omvärldsanalys
	Stora trender i omvärlden ändrar kontinuerligt förutsättningar och omständigheter för människor och samhällen. En förståelse för hur dessa krafter påverkar och vad som driver dem framåt är viktigt för att kunna förhålla sig till utvecklingen runt om i världen och dess effekter på lokal nivå. Vissa av samhällstrenderna bidrar till att skapa nya möjligheter för utvecklingen i Arvika kommun medan andra blir utmaningar som behöver hanteras. De olika trenderna har också olika stor påverkan på Arvika kommun. Viss
	Det är så klart omöjligt att med säkerhet förutspå framtiden eller ge en heltäckande bild av hur den kommer att te sig, men genom att studera pågående trender i samhället kan vissa antaganden göras. Dessa antaganden kan sedan arbetas in i de riktlinjer och strategier som pekas ut i översiktsplanen och bidra till att säkerställa att Arvika kommun är lite bättre rustade inför en osäker framtid. 
	Samhällstrender 
	Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under hösten 2021 med utgångspunkt i fem övergripande områden som har stark påverkan på Sverige och världen – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar –tagit fram tio trender som antas kunna påverka den lokala utvecklingen i svenska kommuner och regioner framöver. Dessa tio trender är kärnan för den omvärldsanalys som ligger till grund för arbetet med översiktsplanen HELA Arvika. 
	• Ett ökat behov av livslångt lärande som innebär att kommuner och regioner behöver arbeta för att stärka kompetens som redan finns samt skapa goda förutsättningar för att attrahera relevanta kompetenser till den lokala arbetsmarknaden. 
	• Ett ökat behov av livslångt lärande som innebär att kommuner och regioner behöver arbeta för att stärka kompetens som redan finns samt skapa goda förutsättningar för att attrahera relevanta kompetenser till den lokala arbetsmarknaden. 
	• Ett ökat behov av livslångt lärande som innebär att kommuner och regioner behöver arbeta för att stärka kompetens som redan finns samt skapa goda förutsättningar för att attrahera relevanta kompetenser till den lokala arbetsmarknaden. 

	• Användare driver teknisk utveckling vilket innebär att kommunens invånare, företag och 
	• Användare driver teknisk utveckling vilket innebär att kommunens invånare, företag och 

	besökare ställer ökade krav på olika typer av digitala tjänster. 
	besökare ställer ökade krav på olika typer av digitala tjänster. 

	• Nya livsmönster påverkar platsbundenhet genom att digitalisering möjliggjort för hem- och distansarbete i större utsträckning. Detta bidrar till att utflyttning från storstäder ökar och attraktionskraften hos mindre orter blir en viktig del i att locka nya invånare. Det väcker också frågor kring var människor ska betala skatt och var man tar del av välfärdstjänster. 
	• Nya livsmönster påverkar platsbundenhet genom att digitalisering möjliggjort för hem- och distansarbete i större utsträckning. Detta bidrar till att utflyttning från storstäder ökar och attraktionskraften hos mindre orter blir en viktig del i att locka nya invånare. Det väcker också frågor kring var människor ska betala skatt och var man tar del av välfärdstjänster. 

	• Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar eftersom människor vill bo på platser och arbeta på företag som bidrar till att förbättra miljön och klimatet. De företag och platser som ligger i framkant har konkurrensfördelar. 
	• Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar eftersom människor vill bo på platser och arbeta på företag som bidrar till att förbättra miljön och klimatet. De företag och platser som ligger i framkant har konkurrensfördelar. 

	• Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser vilket påverkar förtroendet för välfärdssystemet och ställer ökade krav för etiska förhållningssätt. 
	• Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser vilket påverkar förtroendet för välfärdssystemet och ställer ökade krav för etiska förhållningssätt. 

	• Ökad polarisering och utsatthet bidrar till ökat missnöje och större grupper som lever i ekonomisk och social utsatthet. 
	• Ökad polarisering och utsatthet bidrar till ökat missnöje och större grupper som lever i ekonomisk och social utsatthet. 

	• Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas genom en ökad statlig styrning genom statsbidrag och regeringsbeslut. 
	• Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas genom en ökad statlig styrning genom statsbidrag och regeringsbeslut. 

	• Tillitens betydelse uppmärksammas alltmer då den minskar i vissa grupper, även om Sverige generellt sett ligger på en hög nivå internationellt. Tillit är viktigt för frågor som demokrati och trygghet. 
	• Tillitens betydelse uppmärksammas alltmer då den minskar i vissa grupper, även om Sverige generellt sett ligger på en hög nivå internationellt. Tillit är viktigt för frågor som demokrati och trygghet. 

	• Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt då det finns risk för att vissa frågor ramlar mellan stolarna när komplexiteten i problemen är hög. Därför behöver nya arbetssätt och samverkan utvecklas. 
	• Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt då det finns risk för att vissa frågor ramlar mellan stolarna när komplexiteten i problemen är hög. Därför behöver nya arbetssätt och samverkan utvecklas. 

	• Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet beror på att vi ser fler bränder, översvämningar, pandemier och terroristattacker i samhället. Kostnaderna för att hantera och förebygga den här typen av problem är höga, men kan bli oöverstigliga om inget görs. 
	• Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet beror på att vi ser fler bränder, översvämningar, pandemier och terroristattacker i samhället. Kostnaderna för att hantera och förebygga den här typen av problem är höga, men kan bli oöverstigliga om inget görs. 


	Vad innebär detta för Arvika kommun? 
	Genom analys av vilken påverkan dessa trender skulle kunna få specifikt på Arvika kommun har konstaterats att alla tio bedöms kunna påverka kommunens utveckling in i framtiden. Med utgångspunkt i att några av trenderna bedöms kunna ge påverkan av större omfattning eller vikt i kommunen samt att vissa har större bärighet på de frågor som berör översiktsplanen har ett urval gjorts. Urvalet identifierar perspektiv som behöver ges extra uppmärksamhet vid formulering av ställningstaganden och riktlinjer i översi
	Arvika kommun behöver rikta extra uppmärksamhet till att olika grupper i samhället inkluderas i utvecklingen, både vad gäller tillgång till den fysiska miljön samt i dialoger och samtal. Detta innefattar också att bidra till ökad tillit i samhället genom transparens, öppenhet och utveckling av mötesplatser. Frågor kopplat till polarisering i samhället behöver också lyftas tillsammans med utbyggnadsområden och fördelning av satsningar över kommunen, samt med koppling till vilken typ av bostäder och infrastru
	Hållbarhetsarbetet och dess frågor behöver lyftas och prioriteras i all utveckling. Detta behöver synas i de ställningstaganden och riktlinjer som definieras i översiktsplanen samt arbetas in i olika processer och arbetsmetoder som driver fram utvecklingen. Här behöver också en ökad beredskap och motståndskraft för att kunna hantera klimatförändringar och kriser inkluderas. Förebyggande åtgärder och möjligheter till ökad självförsörjning av till exempel energi och mat bör utvecklas. 
	Genomförandeperspektivet behöver uppmärksammas för att bedöma konsekvenserna av olika insatser och säkerställa prioriteringar av utvecklingssatsningar. Samverkan och samordning mellan olika aktörer behöver stärkas för att öka kvaliteten vid hantering av komplexa utvecklingsprojekt. Här finns också en potential i att samordna för att dra nytta av olika typer av externa möjligheter till finansiering av utvecklingen. 
	För Arvika kommun kan det också finnas stor potential i att nya livsmönster påverkar platsbundenheten. Att arbeta med kommunens attraktionskraft med utgångspunkt i lokala kvaliteter för att utveckla möjligheterna för de som redan bor här och för att locka nya invånare till kommunen. Att arbeta för att stärka och dra nytta av de nya möjligheter som kommer med möjligheterna att till exempel bo i Arvika och jobba i Oslo. 
	  
	Medborgardialoger 
	Genomförande 
	En viktig del i arbetet med översiktsplanen har varit att få med medborgarna i processen så tidigt som möjligt. En bred dialog genomfördes därför under sommaren och hösten 2021. Kommunens tanke var att fånga så många medborgare som möjligt genom olika former av dialoger. Resultatet finns i sin helhet att läsa i Dialogsammanställning.  
	 
	Sammanfattningsvis har detta resultat inkommit utav de olika dialogerna: 
	Visionsarbetet   
	Genomförande 
	I samband med arbetet att ta fram visionen om ett ”Ett Arvika som glöder” genomfördes workshops med representanter från föreningslivet och näringslivet vid två tillfällen med respektive grupp. Syftet var att tillsammans prata om HELA Arvikas framtid och vilken utveckling vi siktar emot. Delar av de tankar och idéer som kom in vid dessa tillfällen har också bärighet på de ställningstaganden som görs i översiktsplanen.  
	Resultat 
	35-40 representanter från näringslivet och föreningslivet deltog. Resultatet visar att man ser att Arvika kommun har en stor potential genom en nära gemenskap, många drivande eldsjälar och ett starkt föreningsliv. Samverkan mellan olika aktörer lyftes som en viktig fråga för fortsatt utveckling i kommunen. Näringslivet pekade på vikten av goda kommunikationer och att det behöver finnas bostäder och fritidsaktiviteter för deras anställda. Närheten till natur och vatten ses som en stor kvalitet som behöver vä
	Webbenkät  
	Genomförande 
	En webbenkät skickades ut till allmänheten under juli och augusti, syftet med webbenkäten var att få veta vad kommuninvånarna uppskattar med platserna där de bor, hur de ser på framtiden och vad de önskar kan förbättras. Informationen kring enkäten spreds via sociala medier samt via affischer runt om i kommunen. Man skickade även ut till föreningar och företag som uppmanades att sprida informationen kring enkäten. Det fanns även en artikel i Arvika Nyheter.  
	Resultat 
	353 svar inkom på enkäten. Resultatet visar att invånarna uppskattar att de har nära till vacker natur samt till skog och sjöar. Många tror också att det är just det som lockar andra till vår kommun. Arvika stad upplevs som en småstadsidyll som bör bevaras. Svaren visar att det är viktigt att kommunen även satsar på platser utanför Arvika tätort. Bättre kommunikationer för alla färdsätt inom och utom kommunen anses vara en förutsättning för framtiden. Även närhet till service och handel är viktigt. Det finn
	Demokrativeckan  
	Genomförande 
	Under demokrativeckan besökte representanter från Samhällsbyggnadsavdelningen Gunnarskog, Mangskog, Vikene/Brunskog, Arvika, Klässbol, Glava, Sulvik och Edane. Syftet var att nå ut till fler i arbetet med översiktsplanen. Invånarna fick markera på en karta deras smultronställen och platser som de önskar och ser en potentiell utveckling av. Information om demokrativeckan spreds via affischer på aktuella platser samt på sociala medier.  
	Resultat 
	Det var cirka 160 personer som besökte representanterna från Samhällsbyggnadsavdelningen. Dialogen visade att det finns en starkare gemenskap på vissa platser än på andra runt om i kommunen. Naturen med sjöar och skogar visade sig även i denna dialog vara något som är viktigt. På vissa platser lyftes även kulturen fram som betydelsefull samt föreningslivet. Man är stolt över att bo på landsbygden och det är viktigt att den service som finns är kvar, och i vissa fall önskar man även att den ska utvecklas. Ge
	Barn och unga 
	Genomförande 
	Förskola  
	Dialog har genomförts med tre förskolor, Regnbågen och Båten i Arvika tätort samt Bäckleken i Klässbol. Förskolan Regnbågen arbetar under perioden hösten 2021 – sommaren 2022 med att bygga en modell över Arvika. Barnens modell visar hur de vill att Arvika stad ska se ut och vara när de är vuxna. Representanter från Samhällbyggnadsavdelningen följer barnens arbete genom besök där modellen och framtidens Arvika diskuteras. I arbetet med modellen kopplas många frågor inom läroplanen och barnkonventionen, såsom
	Förskoleklass samt låg- och mellanstadiet  
	Under oktober månad besökte representanter från Samhällsbyggnadsavdelningen elever i åk. 0–6. De skolor som besöktes var Graningeskolan åk. 0, Edaneskolan åk. 1, Dotteviksskolan åk. 2, Agnetebergsskolan åk. 3, Glava skola åk. 5–6 samt Gateskolan åk. 6. Dialogen genomfördes med hjälp av övningen ”fyra hörn”. Där eleverna fick svara på frågor som handlade om favoritplatser, fritidsintressen, hur man tar sig till olika platser, hur man bor samt hur man vill bo i framtiden genom att gå till det hörn som represe
	Gymnasiet  
	Under sista veckan i september genomfördes en ÖP-vecka på de tre gymnasieskolornas Instagram, Solbergagymnasiet, Taserudsgymnasiet samt Stage & perform – Estetiska skolan. ÖP-veckan började med en informationsfilm om arbetet kring översiktsplanen samt vikten av deras deltagande i dialogen. Därefter ställdes frågor kring vad de uppskattar, hur de ser på framtiden och vad de önskar i kommunen via menti.com.  
	Resultat 
	Förskola – Regnbågen   
	Barnens modell över staden innehåller mycket skog, växter, djur och barn. Husen är färgglada och på de flesta taken finns solpaneler. De önskar fler cykelvägar och bättre belysning som drivs av solenergi. Tillgänglighet för alla människor är något barnen tycker är viktigt. Samhällsfunktioner som barnen byggt är räddningstjänst, polisstation och sjukhus. Alla människor ska ha rätt till sin tro och staden kommer därför att inrymma en moské, kyrka, synagoga, hinduistiskt tempel och buddistiskt tempel.  
	Förskola – Båten och Bäckleken 
	Resultatet av dialogen visar att bra och trygga gång- och cykelvägar leder till att fler går eller cyklar till och från förskolan, vilket minskar bilåkandet och bidrar till barns rörelsefrihet.  
	Förskoleklass samt låg- och mellanstadiet  
	Dialogen visar att barnen åker slalom i Rackstabacken och längdskidor på Vik eller i naturen i närheten av där man bor. Skridskor åker man på sjöar, uppspolade ytor eller i ishallen. På sommaren badar många i närliggande sjöar. Något man saknar är lekplatser för större barn. Barn som har långa avstånd till skola, kompisar och aktiviteter blir oftast skjutsade. De som har nära cyklar eller går och behöver man korsa en trafikerad väg så följer en vuxen med. De som åker skolbuss är till största delen nöjda med
	  
	Gymnasiet  
	Totalt inkom 70 stycken svar. Gymnasieleverna upplever Arvika kommun som bra, mysigt, lugnt och tryggt. Det man saknar är aktiviteter för ungdomar samt fler butiker och restauranger. Eleverna nämner att man vill ha en utveckling, och dom ser särskilt fram emot hamnområdets genomförande. Man tycker att det är viktigt med rena och fina miljöer i kommunen. I den här åldern tar sig ungdomarna fram på flera olika sätt beroende på avstånd. I framtiden ser många att de  
	kommer åka bil eller kollektivt. För kortare resor så ser man att man kommer cykla eller gå. De ser att frågor rörande återbruk och hållbarhet är viktiga frågor för framtiden och att vi kan transportera oss miljövänligt. 
	Nyckelfaktorer 
	Utifrån medborgardialogen har ett antal nyckelfaktorer identifierats. En nyckelfaktor är det som många sagt är viktigt och betydelsefullt för den plats man lever och bor på. Nyckelfaktorerna ska vara utgångspunkten för innehållet och återspeglas i översiktsplanen. De fungerar som en checklista för att stämma av att de viktigaste delarna från medborgardialogen finns med i de ställningstaganden som strategier som översiktsplanen pekar ut. De är en stor del av underlaget i framtidsbilden som beskriver framtide
	 
	• Närhet till natur, skog och sjöar 
	• Närhet till natur, skog och sjöar 
	• Närhet till natur, skog och sjöar 

	• Småstadsidyll 
	• Småstadsidyll 

	• Lantligidyll 
	• Lantligidyll 

	• Bättre kommunikationer för alla färdsätt 
	• Bättre kommunikationer för alla färdsätt 

	• Närhet till ett bra utbud av service och handel 
	• Närhet till ett bra utbud av service och handel 

	• Ett aktivt föreningsliv 
	• Ett aktivt föreningsliv 

	• Mötesplatser för alla åldrar 
	• Mötesplatser för alla åldrar 

	• Trygghet 
	• Trygghet 

	• Lugn och ro 
	• Lugn och ro 

	• Gemenskap 
	• Gemenskap 

	• Gemytligt 
	• Gemytligt 

	• Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla åldrar 
	• Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla åldrar 

	• Utveckling i hela kommunen 
	• Utveckling i hela kommunen 

	• Miljövänligare livsstil 
	• Miljövänligare livsstil 

	• Stolthet över att bo på landsbygden 
	• Stolthet över att bo på landsbygden 


	 
	 
	  
	 Ortsbeskrivning och ortskaraktärer  
	När alla de tankar och synpunkter som kom in under medborgardialogen samlats och bearbetats har det tydligt visat sig att Arvika kommun är en palett av flera olika nyanser. Under arbetet har det utkristalliserat sig olika karaktärer som representerar det som är speciellt och unikt med respektive bygd inom kommunen. Dessa karaktärer bildar tillsammans en kommun med stor potential. Därför är det viktigt att i utvecklingen mot ”Ett Arvika som glöder” ta tillvara och bygga vidare på styrkorna i de olika bygdern
	 
	 
	Figure
	Arvika  
	I centralorten Arvika är det nära till det mesta. Vardagen kan levas lite enklare när jobb, skola, natur, kulturutbud och fritidsaktiviteter ligger inom nära avstånd. Med sina ca 14 000 invånare kombinerar Arvika den lilla stadens fördelar, som närhet och personlig service, med ett gott utbud. Arvikas stadskärna ligger på norra sidan av Kyrkviken, som är en avgränsad del av sjön Glafsfjorden.  
	Jössefors är en tidigare bruksort som inhyste flertalet industrier samt ett träsliperi och sågverk. Flera av dessa industrier finns kvar idag och vissa har de senaste åren expanderat sina verksamheter. I Jössefors finns även ett B&B, beläget i en 100 år gammal före detta skola. 
	 
	Närhetsbygden Arvika  
	Arvikas rutnät, naturen ett stenkast bort, torghandeln, stadsparken och Sågudden är alla viktiga delar i Arvikas identitet. Lägg därtill Rackstadmuseet, föreningslivet, musik- och folkhögskolan Ingesund och det aktiva näringslivet med både små, nischade, till världsledande företag så har du HELA paletten Arvika framför dig. För att Arvika ska kunna bli en ännu bättre plats att leva på så önskar Arvikaborna att vattnet i Kyrkviken i framtiden ska vara badbart, att fler mötesplatser skapas och att staden i st
	Förändringsbygden Jössefors 
	Jössefors är en bygd i förändring. Byggandet av gång- och cykelvägen mellan Jössefors och Arvika har skapat förutsättningar för bygden att växa och leva. Därtill är föreningslivets driv och engagemang starkt i Jössefors. Med gemensamma krafter möjliggör föreningar för att både unga och äldre kan vara en del av en meningsfull fritid och utöva moderna träningsformer. Det finns en stolthet i Jössefors över att vara en del av en bygd som lever och som är under förvandling. Här verkar inga hinder finnas, bara mö
	Brunskog 
	Brunskog ligger öster om Arvika längs riksväg 61. I Brunskog bor ca 2000 invånare varav ca 700 personer bor i Edane tätort. Kommunikationerna till Edane är goda – både med tåg och buss. Här finns två förskolor och en skola till årskurs sex. Här finns dagligvarubutik, drivmedelsstation, bank, restaurang, många företag, en aktiv företagarförening, kyrka och flera 
	idrottsföreningar. Här finns fotbollsplaner och strax utanför Edane ligger en golfbana.  
	I Vikene finns förskola, dagligvarubutik, drivmedelsstation och kyrka.  
	I bygden finns Brunskogs Hembygdsförening och Brunskogs Husmodersförening som tillsammans arbetar med arrangemang i området kring hembygdsgården. Det största och mest kända arrangemanget är Gammelvala som under en sommarvecka lockar tiotusentals besökare. 
	Trivselbygden Edane  
	Edane har genom dialog med platsens invånare beskrivits som en trivsam plats att bo på. Inflyttningen av barnfamiljer, ett centrum med ett bra serviceutbud, närheten till centralorten, naturen runt knuten och möjligheten till tågpendling utgör var och en viktiga faktorer som gör livet i Edane enklare att leva och till en trivsam plats att bo på. Föreningslivet är aktivt och både förskola och skola finns inne i serviceorten. För att det ska bli ännu bättre att bo här i framtiden så är det framförallt gång- o
	 
	Kultur- och hantverksbygden Vikene  
	Vid besök i Vikene/Brunskog så blir det tydligt att kulturen och hantverkstraditionen har en särskilt stark ställning. Varje år arrangerar Brunskogs Hembygdsförening och Brunskogs Husmodersförening den välbesökta Gammelvala som samlar och engagerar merparten av de boende i bygden. Med gemensamma krafter så blir det ett lyckat arrangemang! Även i Vikene värdesätts både boende och vistelse nära naturen högt och alla de välrustade vandringslederna är något man är särskilt stolt över. Något som saknas i bygden 
	Framtidsbygden Brunsberg 
	Värmlandsbanan passerar genom Brunskog och stannar vid stationen i Brunsberg. Här har det den senaste tiden etablerat sig mindre, men unika, företag som förädlar livsmedel och tillverkar produkter i liten skala. Framtiden har flyttat in i Brunsberg och tagit med sig en anda som andas tro på platsens unika kvaliteter. Det finns därtill en stor potential i att järnvägen korsar bygden och att närheten till service finns inom nära avstånd. Bygden bedöms ha stor potential att motsvara den efterfrågan som nuvaran
	Gunnarskog 
	Norr om Arvika ligger Gunnarskog. Gunnarskog gränsar till grannkommunerna Eda, Torsby och Sunne men även till Norge. Här bor ca 2000 invånare och ungefär 300 av dessa bor i Stommen. I Stommen finns skola, äldreboende, kyrka och hembygdsgård. Skolan är en F-6 skola där över 100 elever går. Här ligger äldreboendet Gunnebo. I Stommen finns en deltidsbrandkår, en obemannad drivmedelsstation samt pizzeria. Här ligger Larstomta Vandrarhem som har öppet året runt. Vandrarhemmet har även ställplatser för husbilar. 
	Gemenskapsbygden Gunnarskog 
	Dagligvarubutiken i Årbotten är en stark mötesplats i den södra delen av serviceorten. Hit åker människor dels för att utföra det givna; fylla på matförrådet, men även för att samtala med bekanta och höra det senaste. Människorna som genom dialog på plats samtalar med kommunen vittnar om att bygden är levande och stark och att det finns en stor efterfrågan på hus och gårdar. Föreningslivet, kyrkan och bygdegårdarna är aktiva och bidrar till gemenskapen. Det som saknas i bygden är framförallt byggbara tomter
	 
	Samlingsbygden Tvärud  
	Norr om Stommen, där väg 862 i väst/östlig riktning går mellan Charlottenberg och Bergatorp ligger Tvärud, Allstakan och Bortan. Vägen utgör en viktig förbindelse för den norra delen av Arvika kommun och försörjer boende med infrastruktur till serviceorterna dels inom Arvika kommun; Stommen och Årbotten samt Charlottenberg i Eda kommun och Gräsmark i Sunne kommun. Tvärud ses som en samlingspunkt, genom att bland annat Equmeniakyrkan är aktiv här och skapar en mötesplats i bygden samt att platsen utgör en vi
	utvecklas in i framtiden genom att fortsatt vara en plats att samlas vid och som en knutpunkt för resandet i den norra delen av Arvika kommun.  
	Glava 
	3 mil sydväst om Arvika ligger Glava. Här bor ungefär 700 invånare varav närmare 200 bor i nära anslutning till serviceorten. Tillgången till service är god. Här finns dagligvarubutik, drivmedelsstation, frisör, pizzeria, flertalet idrottsföreningar, kyrka samt en bygdeförening. Glava skola finns också här, bestående av förskoleklass och klass 1–6. I skolans närhet ligger förskolan Lönneberga. Här finns också Glava brandstation. I Glava finns äldreboendet Lövåsen, gruppboendet Yrevall samt Källarbacken som 
	Under sommarmånaderna ökar butikens omsättning, till stor del beroende på den stora tillströmningen av turister till Glaskogens naturreservat. Glaskogen är ett av Värmlands mest besökta turistmål. Hit kommer besökare från hela världen.  
	I Lenungshammar ligger Glaskogens camping och Infocenter. Här finns husvagns-/husbilsplatser men även möjlighet att hyra stuga eller rum. I campingens närhet ligger Café Carl. 
	Rekreationsbygden Glava 
	Tystnaden, naturen och närheten till det orörda är viktigt för de boende i Glava. Men även det starka föreningslivet, mataffären och bensinstationen utgör viktiga servicefunktioner som får bygden att leva. Glaskogen som varje sommar får besök från hela världen, Sölje herrgård som lockar stora artister och glasbruket som vittnar om bygdens historiska tyngd. Alla dessa delar gör Glava till en plats att finna ro och kraft på - en rekreationsbygd. I Glava med omnejd finns också många aktiva lantbrukare, vilka s
	Något som saknas i Glava idag är tillgången till sjönära boende och de fina kulturmiljöerna som finns runtom i bygden behöver märkas ut ännu mer så att fler får uppleva dem. Bebyggelsestrukturen är idag flerkärnig vilket försvårar kollektivt resande.  
	Bruksbygden Stömne 
	Det tidigast anlagda bruksföretaget i denna del av Värmland etablerades i Stömne. Stömne järnbruk var mest utvecklat under 1860–1870-talet. I Stömne ligger en herrgård med anor från 1500-talet. I direkt anslutning till herrgården ligger även ett naturreservat. 
	Reservatet skyddar Sveriges nordligaste förekomst av sammanhängande ekbestånd. Syftet med reservatet är även att bevara kultur- och naturmiljön i anslutning till Stömne herrgård med ekhagar, blandskogar, bäckravin och åkrar, samt att främja allmänhetens naturstudier och friluftsliv. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.  
	Stömne är en viktig nod för kollektivtrafiken och den sydvästra bytespunkten innan trafiken korsar kommungränsen mot Säffle. Potentialen i att vidareutveckla platser som hyser kvaliteter likt Stömnes är viktiga för att Arvika kommun ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt in i framtiden.  
	Mangskog  
	I Mangskog, ungefär 2,5 mil nordost om Arvika bor närmare 600 personer. Mangskog gränsar till grannkommunerna Sunne och Torsby. I bygden finns förskolan samt skola som är en F-6 skola. Här finns en dagligvarubutik. 
	I Mangskog finns elljusbana, fotbollsplaner, utegym, friluftsbad, idrottshall, skjutbana samt tennisbana. Det är också nära till skidspår i såväl Ängen som Byamossarna. I bygden finns flera engagerade föreningar bl a hembygdsföreningen.  
	Kultur- och engagemangsbygden Mangskog 
	”Det var dans borti vägen på lördagsnatten…” 
	Enligt sägnen ska Gustaf Fröding ha fått inspiration till visan vid ett av sina många besök i Mangskog. Vägen som åsyftas ska vara den kulturväg som går mellan Mangskog och Edane på Mangens östra sida. Mangskogsborna är mån om sin historia och berättar gärna om den och för traditionen vidare. Bygden lever och människor flyttar in, efterfrågan på hus är större än tillgången. I Mangskog är föreningarna och kyrkan de drivande och engagerande krafterna som får saker att hända och får bygden att leva. Traktorfot
	Det Mangskogsborna saknar är tillgången till sjönära boenden och allmänna mötesplatser som uppmuntrar till möten över generationsgränserna. 
	Stavnäs/Högerud 
	Söder om Arvika utefter länsväg 175 ligger Stavnäs med Klässbol som tätort. Stavnäs gränsar till grannkommunerna Grums och Säffle. I Stavnäs bor 1500 personer varav nästan 300 stycken bor i Klässbol. I Klässbol finns en livsmedelsbutik. 
	I Klässbol finns ett av kommunens största besöksmål – Klässbols Linneväveri. Nära linneväveriet finns cafét Kaffekvarnen. Här finns förskola, skola (F-6) och i byn Prästhög finns ett föräldrakooperativ. I Klässbol ligger äldreboendet Lingården. Vid skolan finns en idrottshall samt en utomhusrink. I Klässbol finns även motionsspår och fotbollsplaner och vid hamnen ett populärt friluftsbad. I Stavnäs finns två kyrkor - Stavnäs och Högeruds kyrka, skjutbanor och en mindre slalombacke.  
	I Stavnäs finns ett flertal föreningar och en aktiv utvecklingsgrupp – Klässbolsbygdens utvecklingsgrupp. Utvecklingsgruppen äger den lokal som inrymmer dagligvarubutiken. Närheten till Glafsfjorden innebär goda möjligheter till att ha båt. Båthamnen i Klässbol har ca 95 båtplatser. Även i Hungvik finns en båthamn.  
	Entreprenörsbygden Klässbol 
	Klässbol är en av de bygder i Arvika kommun som har flest registrerade företag och enskilda firmor. Linneväveriet som en av flera aktörer i Klässbol bedöms ha stor potential för att i ännu större utsträckning väva samman bygdens olika funktioner och styrkor så att bygden växer och lever. Hamnen, sockenstugan och Stavnäs IK utgör viktiga platser för möten i bygden. Nu på senare tid finns det återigen en dagligvarubutik i Klässbol som har blivit en viktig mötesplats för boende i och runt Klässbol .  
	Det många beskriver när kommunen besöker Klässbol är att det finns en känsla av att vara bortglömd, satsningar har hittills gjorts på andra platser i kommunen. Detta bidrar till att det ibland saknas stolthet över sin bygd. Men tillsammans, med gemensamma krafter och med satsningar från kommunen så tror många att detta kan vända. Platser för möten över generationsgränserna saknas och de unga i bygden saknar en plats att vistas på.  
	Älgå/Ny 
	Väster om Arvika finns området Älgå/Ny som gränsar till Eda kommun. Här bor nästan 1700 personer. I tätorten Sulvik som ligger 1 mil väster om Arvika längs rv 172 bor ca 300 personer. Resterande befolkning bor på landsbygderna runt om. Här finns två kyrkor – Älgå kyrka och Ny kyrka. 
	I Sulvik ligger en dagligvarubutik samt en drivmedelsstation. Här finns en förskola och en skola med förskoleklass, åk 1–6 samt fritidsverksamhet. Här finns även äldreboendet Solgården. Här finns också en hamn och ett populärt friluftsbad.  
	I Älgå, som ligger ca 1 mil söder om Sulvik finns en aktiv hembygdsförening. Vid hembygdsgården finns laddstolpe för elbil samt en båtbrygga och i närheten av Älgå kyrka finns en gammal spiksmedja som är ett populärt turistmål. I Älgå finns också en fotbollsplan och elljusspår. 
	 I Ottebol, ca 6 km norr om Sulvik finns en affär med gamla anor. Numera stannar några av Värmlandstrafiks tåg vid stationen i Ottebol.  
	Fiskevik ligger längs riksväg 61. Här finns en förskola, fotbollsplan och en privat camping belägen vid sjön Nysocken.  
	De norra delarna av området Älgå/Ny har nära till service i Åmotfors som ligger i grannkommunen Eda. Här finns förutom dagligvarubutik och bank även en järnvägsstation med hög turtäthet.  
	Generationsbygden Sulvik 
	För de boende i Sulvik och bygderna därikring så är dagligvarubutiken en viktig funktion och mötesplats. Här är naturen alltid nära och goda bad- och rekreationsmöjligheter finns alldeles runt knuten. För de boende i bygden är det viktigt att skolan och förskolan finns. Skolan har nyligen renoverats och det upplever många som en bra signal för framtiden, att Sulvik är en bygd det satsas på. Något som gör att många känner sig extra stolta över sin bygd är närheten till grannar, sammanhållningen i bygden och 
	För att det ska bli ännu bättre att bo i Sulvik så önskas det att korsningen vid väg 172 och väg 648 görs säkrare 
	för gående, cyklister och motorfordon. Det finns även önskemål om ökad turtäthet av kollektivtrafiken och att befintliga badplatser rustas och hålls säkra och trygga.  
	Stationsbygden Ottebol 
	Ottebol ligger beläget vid södra änden av 
	Ottebol ligger beläget vid södra änden av 
	Nysockensjön
	Nysockensjön

	. 

	Lanthandeln som finns på orten saluför allt från det du använder dagligen så som bröd, till det du inte visste att du hade behov av, exempelvis träskor. Lanthandeln ger bygden extra liv och glöd och har funnits i dryga 60 år på platsen.  
	Värmlandsbanan passerar genom Ottebol och gör sedan hösten 2020 återigen stopp här. Gemensamma, drivande krafter i bygden bidrog till att återigen få till ett tågstopp i Ottebol efter några år där tågen inte stannade. Järnvägen har både nu och historiskt haft stor betydelse för bygden. Med det i åtanke så uppfattas Ottebol som en bygd med kraft och engagemang och där järnvägen kan vara en viktig pusselbit som tar bygden in i framtiden.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UTVECKLINGS-INRIKTNING 
	UTVECKLINGS-INRIKTNING 
	Avsnittet inleds med en redovisning av framtidsbilden för Hela Arvikas översiktsplan, året är 2045. Framtidsbilden följs upp av utvecklingsstrategin och tillhörande karta.  Utvecklingsstrategin beskriver hur Arvika kommun genom långsiktiga ställningstaganden och med stora penseldrag ser på framtida utbyggnadsriktningar, orters funktioner och styrkor, på kopplingar samt vart kommunen vill prioritera utvecklingsinsatser. Utvecklingsstrategin beskriver även hur Arvika kommun vill att natur och friluftsliv samt
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	Framtidsbild  
	Berättelsen om HELA Arvika 
	  
	Året är 2045 och morgondiset ligger lågt över Glafsfjorden. Solen trevar sig upp i fjärran, men redan nu glimrar det till när strålarna söker sig genom de täta grönskande skogarna och når Arvikas sjöar, en efter en. Snart ska diset skingras och ge plats åt glöden.  
	  
	I Kyrkviken har en grupp människor tagit sitt sedvanliga morgondopp från den nya badbryggan i hamnområdet och några av dem tar sig nu upp ur vattnet längs den lågt lutande rampen. Vattnet är, efter arbetet med att minimera utsläpp, renare än på länge och snart i balans. Efter doppet serverar de varandra kaffe vid ett av de utomhuskök som uppförts på flera platser runt om i hela Arvika. Solen värmer medan de pratar om hur kommunen tillgängliggör naturupplevelser av olika slag för alla, utifrån var och ens un
	Figure
	  
	De täta skogarna delar sig på sina ställen och ett väl värnat öppet landskap med åkrar, ängar och vattendrag ger överblick och en ökad kontakt genom de kopplingar som skapar ett sammanhållet Arvika. Redan i denna arla morgontimme rullar cyklar längs de stråk som kopplar ihop de omsorgsfullt förtätade serviceorterna med varandra, något som givit förutsättning för ett minskat anspråk av dyrbar markyta för transport. Diset ligger lågt över en äng och under några stora ekar står ett par rådjur och betar medan s
	  
	När morgondiset skingras lämnar en cyklist sitt barn på förskolan i serviceorten. Förskolan ligger i en av de nya byggnaderna som vänder sig mot ortens centrumbildning och samverkar med ett äldreboende. Barnet rultar glatt fram över förskolegården, stannar till, och vinkar när barnet genom fönstret skymtar en av de boende som, genom hologram, pratar med vårdpersonal. Här möts barn och vuxna över generationerna, något som skapar gemenskap. Andra verksamheter som idrott, skola och kultur har också lokaliserat
	samma rum skepnad och fylls med läxläsande skolelever eller stickentusiaster på veckans stickcafé.  
	  
	Cyklisten rullar vidare och når slutligen sitt mål för dagen. Kommunens arbete med att öka kontakten med hela Arvika innefattar en satsning på att kommunens tjänstepersoner finns tillgängliga i serviceorterna på regelbunden basis, för att nå ut till fler. Cyklisten trivs med variationen som uppdraget innebär och hejar på en av jägarna som just anlänt och håller upp dörren åt dem. Jaktföreningen hyr en av föreningslokalerna i byggnaden och ett annat disponeras av ortens fotbollslag. Den flexibilitet som komm
	  
	I en restaurerad lada på sin tomt, förbereder sig en frilansande journalist för ännu en dag på hemmakontoret, eller grannskapskontoret som de kallar det. Kaffet kokar på vedspisen som är iordningställd för att, som komplement till solcellerna på ladans tak, bistå vid eventuell elbrist. Journalisten var en av många som under 2000-talets första pandemi lämnade stadslivet för ett liv nära naturen. Gården är självförsörjande och grannskapskollegorna ägnar varje ledig stund åt att förbereda trädgårdslandet inför
	  
	De blöta spåren efter morgonbadarna har just torkat när ett tåg från Oslo rullar in på järnvägsstationen intill hamnen. Sedan dubbelspår och höghastighetståg tillkommit på sträckan mellan Karlstad och Oslo har kommunikationen mot omlandet stärkts. En av tågresenärerna har spenderat förmiddagen arbetandes på tåget och kommer för att ha möte med ett lokalt företag som arbetar med hållbar energiproduktion. Olika lösningar på energilagring av förnybar energi har utvecklats i samverkan mellan energiproducenter, 
	  
	Elbilen rullar tyst förbi en av Arvikas större tillverkningsindustrier som fått utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete och fortsätter längs vägen som är kantad av skog. Granskogen består i allt högre grad av träd i olika åldrar och med inslag av ett flertal olika lövträd, vilket har ökat skogarnas värde såväl ekologiskt som ekonomiskt. Det är inte bara den ökade mångfalden i skogen som skapat mervärden för skogsbruket. Sedan skogen sköts med nya hållbara brukningsmetoder har produktionsvärdena för 
	skogsbruket ökat. Elbilen svänger in på en nylagd väg och snart skymtas den nya träbyggnad som näringslivscentrum flyttade till när de, efter stadig expansion, inte längre fick plats i den gamla lokalen. Byggnaden förhåller sig på ett ödmjukt sätt till den omkringliggande skogen, men kommunicerar samtidigt den innovation som ständigt pågår innanför. Resenären möts av byggarbetare som är i full gång med att flytta en vägg för att göra plats för en expanderande verksamhet. Tack vare det flexibla system som by
	  
	Samtidigt pågår ett möte i stadshuset. Där diskuteras en förfrågan om en ny exploatering där såväl skog som jordbruksmark riskerar att gå förlorad. Ett par politiker förklarar att kommunen här har tänkt flera steg i förväg och ber en tjänsteperson att presentera en annan tomt, färdigplanerad och dessutom bättre lämpad för exploatörens ändamål. En lyckad överenskommelse med två nöjda parter nås. Genom medvetna prioriteringar och god samverkan med exploatörer ser kommunen till att näringslivet har goda föruts
	Figure
	  
	Några kollegor intar lunchen på torget utanför kontoret. Ett par gånger i månaden står lokala matinnovatörer här med foodtrucks och kollegorna passar på att njuta av maten medan en av matproducenterna berättar om sin passion för insektsodling, torkning och fermentering. Kommunens satsning för att främja lokal matproduktion skapar tillfälle för producenter att servera sina produkter till hela Arvika. Några av kommunens patrullerande poliser stannar till för att småprata med såväl unga som gamla och ställer s
	har skapat förutsättning för ett ökat deltagande i olika processer för alla. I hela Arvika värdesätts demokratins kraft och i mötet och medskapandet ökar tilliten till varandra. Genom att lyssna på varandra och öka alla samhällsgruppers inflytande, till exempel barn och unga samt grupper som tidigare inte hörts och därför riskerat hamna i utanförskap, skapas ett mer jämlikt samhälle.  
	 
	Samtidigt passerar en lärare ett av kommunens välanvända vindskydd under sin lunchpromenad genom skogen. Vindskyddet är rustat med utomhuskök och eldplats och en bit bort finns en liten återvinningsstation. En av kommunens många återställda våtmarker intill sjön lockar besökare som vill ta del av det rika fågellivet och få se såväl mindre vadare och doppingar, som större rovfåglar. De tyska vandrarna stannade läraren för att fråga om liknande vindskydd på andra platser i närheten och berättade om den klara 
	  
	På den glimrande sjön skär en båt tyst genom vattnet. Några passagerare njuter av färden ute på däck och en av dem summerar den gångna arbetsdagen till ljudet av vågorna. Den eldrivna båten som tar dem över fjorden i eftermiddagssolen bidrar inte bara till friskare luft, utan även en behaglig ljudbild. En grupp skolelever står i en klunga på däck. De cykel- och båtpendlar till skolan och det spritter i benen på dem när de jämför växlar, pedaler och andra cykeldelar under färden. En lång rad av paddlande ung
	  
	Vattnet skvalpar när båtens passagerare går i land. De möts av flera som väntar på att få stiga på båten och korsa vattnet i motsatt riktning. Sedan kollektivtrafiken började med båttrafik har bemanningsbrist i flera näringar i kommunen minskat. Några av passagerarna den här eftermiddagen arbetar inom äldreomsorgen och kan nu via vattenvägen smidigt och enkelt ta sig till sina jobb. Hälsningar hörs från alla håll, passagerarna önskar varandra trevlig kväll och strax är bryggan så när som på tom. Flera av de
	  
	Skuggorna blir längre i eftermiddagsljuset. När en tågförare hoppar på cykeln efter sitt arbetspass behövs cykellamporna. Än är inte sommaren här men tågföraren har acklimatiserat sig och uppskattar årstiderna nu. De första åren som klimatflykting var mörkret under vinterhalvåret det svåraste att vänja sig vid. På vägen hem stannar föraren till för att hämta upp veckans beställning från lokala producenter. I vanlig ordning möts flera bekanta ansikten under tiden som respektive producent lämnar över varor. T
	  
	En lantbrukare är lika glad som alltid av att se sina stamkunder, tågföraren är en av dem, när de plockar upp veckans varor. Lantbrukaren berättar som vanligt 
	för alla som råkar lyssna om sina snart vuxna barn som ser framtiden här i kommunen. Annat var det när lantbrukaren var ung men nu, nu främjar den starka bebyggelseutvecklingen i kommunen det lokala serviceutbudet. Företagandet i hela kommunen blomstrar och skapar fler arbetstillfällen. Tillgången på ekologiska och närproducerade varor och livsmedel ökar dag för dag. Skogsindustrin växer och frodas. För att inte tala om den framgångsrika verkstadsindustrin som är klimatneutral sedan flera år! Med en svepand
	  
	Solnedgången står fond till den här kvällen i hela Arvika. Sakta bryter gruppen av människor upp för att ta med barnen till aktiviteter, lyssna på konserten på Ingesund, laga middag med grannarna eller ta kvällspasset på sjukhuset. Solen målar hela Arvikas sjöar i oändliga nyanser av orange, rött och gult och på Glafsfjorden bryts speglingarna när båten skär genom vattnet. Året är 2045 och hela Arvika glöder. 
	  
	  
	Strategikarta  
	Strategikartan och utvecklingsstrategierna visar tillsammans de stora dragen i kommunens långsiktiga vägval och prioriteringar gällande utvecklingen av bebyggelse, kommunikationer samt natur och friluftsliv. För bebyggelse redovisas prioriterad utbyggnadsriktning samt orters funktioner och kopplingar på en övergripande nivå. För kommunikationer redogörs för de viktigaste kopplingarna och mobilitetsnoderna samt de övergripande sambanden för kommunens gröna och blå områden och stråk.  
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	Utvecklingsstrategier 
	Översiktsplanen är ett verktyg som hjälper till att styra utvecklingen i kommunen mot att uppnå det som anges i Arvika kommuns vision om glöden och framtidsbilden som beskrivs i berättelsen om HELA Arvika. Visionen och framtidsbilden beskriver vad siktet är inställt på att uppnå medan utvecklingsstrategierna, i kombination med kartan för utvecklingsinriktningen, visar på strategiska ställningstaganden för hur Arvika kommun bör utvecklas för att uppnå det som visionen och framtidsbilden beskriver.  
	Genom tidiga dialoger och workshops som genomförts med näringslivet, föreningar, politiker, tjänstepersoner och invånare i Arvika kommun har två utvecklingsstrategier tydligt utkristalliserat sig. Dessa två är öka kontakten och balansera utvecklingen.     Den första, öka kontakten, handlar om att det ska vara enkelt och trivsamt att leva i Arvika kommun. Att skapa en utveckling som uppmuntrar till och underlättar för gemenskap, tillit, samverkan och delaktighet. Den handlar om att skapa möjligheter för möte
	Figure
	Den andra strategin, balansera utvecklingen, innebär att vi lever och utvecklar Arvika kommun inom de ekologiska gränser som vår planet klarar av och att vi gör det på ett sätt som inte äventyrar vår eller våra barnbarns framtid. En balanserad utveckling handlar också om att vi använder våra ekonomiska medel klokt för att kunna utveckla HELA Arvika kommun på ett bra sätt. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	Öka kontakten 
	Mellan människor 
	Arvika kommun ska bidra till att alla har möjlighet att delta i samhället utifrån sina unika förutsättningar.  
	Kontakten mellan människor skapas och upprätthålls genom att normbrytande och tillåtande mötesplatser finns i hela kommunen. Organisationer som till exempel den lokala bygdegården, föreningen för motorburna, biblioteket, musikskolan, fotbollsföreningen, ridklubben och spelföreningen bidrar alla till att Arvika blir en plats för alla. Även andra platser där människor vistas i vardagen är viktiga mötesplatser, som till exempel skolor och arbetsplatser. Genom dessa platser och verksamheter kan människor mötas 
	Mötesplatser som är öppna för alla bidrar till ett välkomnande och öppet samhälle där tilliten är stark. Arvika kommun ska skapa förutsättningar för att organisationer runt om i kommunen kan samverka och stötta varandra. I Arvika vill vi skapa ett samhälle där kontakten mellan våra ungdomar, våra äldre och våra barn är en självklar del av livet i kommunen. Genom att sätta god hälsa och välmående i fokus så bidrar vi till att skapa livsglädje och möjligheter till livslångt lärande för alla. 
	Figur 2 Pågående fotbollsmatch på en sportarena 
	Figur 2 Pågående fotbollsmatch på en sportarena 
	Figure

	Figure
	Platser för möten mellan människor behöver finnas både inomhus och utomhus. Gemensamma ytor, så som torg, friluftsområden och parker, ska utformas med möjlighet för både mer aktiva som lugnare möten. De ska också vara trygga och tillgängliga för alla i Arvika kommun. Dessa platser är ett gemensamt vardagsrum för alla invånare och besökare i kommunen. Genom att medvetet arbeta med sociala hållbarhetsfrågor och normkreativa perspektiv i all planering och utveckling kan allmänna rum av god kvalitet och platser
	När bebyggelse etableras sammanhållen så skapas och bibehålls viktiga kontakter till service och infrastruktur. Närhet mellan bostad, samhällsfunktioner, organisationer och mötesplatser underlättar vardagen och bidrar till ett enklare liv för invånarna i Arvika kommun. Att också erbjuda varierade och blandade boendeformer, framför allt i centralorten och på serviceorterna, bidrar till att kontakten mellan människor ökar och fler känner sig hemma i kommunen. I framtiden kan det också locka fler att flytta hi
	Alla människor har olika förutsättningar för att röra sig mellan olika platser i kommunen. Genom att utveckla möjligheterna för olika typer av hållbara transporter inom och mellan centralort, serviceorter och orter i Arvika kommun kan tillgängligheten till olika mötesplatser förbättras. För att möjliggöra för ett hållbart och mera jämställt samhälle behöver det vara enkelt att röra sig till fots och med cykel inom centralorten och serviceorterna samt mellan centralorten och serviceorterna. Arvika kommun ska
	Ställningstaganden: 
	- Verka för att skapa varierade mötesplatser för alla, utifrån olika gruppers unika förutsättningar och behov, så väl utomhus som inomhus. 
	- Verka för att skapa varierade mötesplatser för alla, utifrån olika gruppers unika förutsättningar och behov, så väl utomhus som inomhus. 
	- Verka för att skapa varierade mötesplatser för alla, utifrån olika gruppers unika förutsättningar och behov, så väl utomhus som inomhus. 

	- Bidra till att vidareutveckla och stärka befintliga mötesplatser. 
	- Bidra till att vidareutveckla och stärka befintliga mötesplatser. 

	- Arbeta för samverkan, samlokalisering och närhet mellan olika funktioner, organisationer och mötesplatser. 
	- Arbeta för samverkan, samlokalisering och närhet mellan olika funktioner, organisationer och mötesplatser. 

	- Verka för att öka tillgänglighet för alla, efter olika gruppers unika förutsättningar, till olika typer av mötesplatser (fysiska och digitala), både vad gäller hållbara transporter och platsernas utformning. 
	- Verka för att öka tillgänglighet för alla, efter olika gruppers unika förutsättningar, till olika typer av mötesplatser (fysiska och digitala), både vad gäller hållbara transporter och platsernas utformning. 

	- Utveckla blandad bebyggelse. 
	- Utveckla blandad bebyggelse. 

	- Satsa på utveckling i anslutning till sammanhållen bebyggelse i alla kommundelar. Utveckling ska främst ske i anslutning till centralort, serviceorter och orter, i nära anslutning till redan befintlig service eller möjlig etablering av strategiska servicefunktioner.  
	- Satsa på utveckling i anslutning till sammanhållen bebyggelse i alla kommundelar. Utveckling ska främst ske i anslutning till centralort, serviceorter och orter, i nära anslutning till redan befintlig service eller möjlig etablering av strategiska servicefunktioner.  

	- Skapa förutsättningar för utveckling av befintliga och tillskapande av nya arbetsplatser i kommunen. 
	- Skapa förutsättningar för utveckling av befintliga och tillskapande av nya arbetsplatser i kommunen. 

	- Verka för att gång- och cykelvägar inom och mellan centralorten och serviceorterna byggs ut. 
	- Verka för att gång- och cykelvägar inom och mellan centralorten och serviceorterna byggs ut. 


	Till naturen och vattnet 
	Figur 3 Vinterbild över Waggeälven 
	Figur 3 Vinterbild över Waggeälven 
	Figure

	Närheten till natur och vatten är viktigt för människors välmående och en central del av Arvika kommuns identitet, något vi är stolta över och som gör att människor från andra platser runt om i världen vill besöka oss. Naturen och vattnet är därför viktiga kvaliteter som behöver värnas och utvecklas genom att skydda och ta hand om värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden samt öka kontakten till dem. En ökad kontakt till natur och vatten hjälper också människor att få större förståelse för ekosystemen,
	 
	Som ett resultat av pandemin har fler människor spenderat allt mer tid i naturen och vid vattnet för upplevelser, intag av frisk luft, rekreation och utövande av friluftsliv. För detta har Arvika kommun unika förutsättningar och kan bidra med att erbjuda och bibehålla områden som bidrar till god livskvalitet, hälsa samt friluftsliv även i framtiden. Genom att göra satsningar på strategiska platser, skapa samarbeten och underlätta för lokala krafter att utveckla kontaktytor för naturupplevelser, påfyllnad av
	 
	I vissa delar av Arvika kommun finns stora skogsområden med extra kvaliteter som kan locka besökare från när och fjärran, då liknande platser kan vara svåra att hitta på många andra ställen i världen. Detta är områden som har väldigt låg eller ingen påverkan av artificiellt ljud och ljus där människor kan njuta av en ostörd stjärnhimmel, absolut tysthet och naturens skafferi i form av till exempel bär, svamp, jakt och fiske.  
	 
	Som komplement till de större naturområdena behövs också mer tätortsnära grönska i form av mindre 
	Figure
	grönområden, så som parker, vattendrag, planteringar och mindre odlingsmöjligheter på gång- och cykelavstånd från där människor bor. Detta behövs också i nära anslutning till förskolor, skolor och olika typer av serviceboenden. För att ytterligare stärka kontakten med natur och vatten är det viktigt att bevara och stärka de gröna och blå kopplingar som finns mellan olika naturområden, så att vi skapar ett sammanhängande system både för djur och människor. 
	 
	Ett annat sätt att öka kontakten med natur och vatten är att skapa olika typer av mötesplatser utomhus. Detta kan innebära att skapa möjligheter för människor, med olika unika förutsättningar, att laga sin mat i naturen, genom grillplatser och vindskydd. Det kan också innebära att lägga till sittplatser i och med utsikt över natur och vatten, skapa kvalitativa badplatser eller komplettera med mer aktiva möjligheter som löpslingor och skidspår.  
	Lek och rörelse är en viktig del i en framtida hållbar Arvika kommun. Allt börjar med våra barn, de är vår framtid. Därför ska kommunen verka för att alla boende i Arvika kommun ha tillgång till ytor för fysisk aktivitet utomhus. Dessa ytor bör finnas nära tillgängligt i vår centralort, våra serviceorter samt på andra strategiska platser. 
	Figur 4 Skogstjärn och våtmark 
	Figur 4 Skogstjärn och våtmark 
	Figure

	Figure
	För att öka kontakten med natur och vatten måste det vara enkelt att vistas där och att ta sig dit. Därför behöver strategiska platser tillgängliggöras, dels genom att utformning som är anpassade efter människors olika unika behov, samt genom att skapa förutsättningar för att ta sig dit med olika typer av hållbara transportmedel. Bättre gång- och cykelvägar samt utvecklad kollektivtrafik och andra hållbara transportmedel bidrar till att fler invånare i Arvika kommun ges möjlighet att ta sig till dessa plats
	Ställningstaganden: 
	- Arbeta för att ytterligare stärka naturen och vattnet som en del av vår identitet i Arvika kommun. 
	- Arbeta för att ytterligare stärka naturen och vattnet som en del av vår identitet i Arvika kommun. 
	- Arbeta för att ytterligare stärka naturen och vattnet som en del av vår identitet i Arvika kommun. 

	- Skydda och bevara värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer. 
	- Skydda och bevara värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer. 

	- Värna och stärk kopplingar mellan olika grönområden och vatten. 
	- Värna och stärk kopplingar mellan olika grönområden och vatten. 

	- Rusta upp befintliga och utveckla nya mötesplatser, aktivitetsytor samt vandrings- och cykelleder i natur, tätortsnära grönområden samt vid vattnet. 
	- Rusta upp befintliga och utveckla nya mötesplatser, aktivitetsytor samt vandrings- och cykelleder i natur, tätortsnära grönområden samt vid vattnet. 

	- Skydda ostörda platser i kommunen från större påverkan av artificiellt ljud och ljus. 
	- Skydda ostörda platser i kommunen från större påverkan av artificiellt ljud och ljus. 

	- Skapa möjligheter för människor att vistas nära och interagera med vatten. 
	- Skapa möjligheter för människor att vistas nära och interagera med vatten. 

	- Utveckla attraktiva besöksmål på strategiska platser med koppling till natur och rekreation. 
	- Utveckla attraktiva besöksmål på strategiska platser med koppling till natur och rekreation. 

	- Verka för att öka tillgänglighet för alla, efter olika gruppers unika förutsättningar, till både natur och vatten, både vad gäller hållbara transporter och platsernas utformning. 
	- Verka för att öka tillgänglighet för alla, efter olika gruppers unika förutsättningar, till både natur och vatten, både vad gäller hållbara transporter och platsernas utformning. 


	  
	Mellan Arvika kommun och omvärlden 
	Kommunikationer och infrastruktur en viktig del av hur vi skapar kontakt, både fysiskt och digitalt. För att utveckla dessa möjligheter behöver Arvika kommun på egen hand och genom samverkan med andra aktörer skapa ett sammanhängande, effektivt och hållbart system inom och mellan Arvika kommun och omvärlden.  
	Genom att infrastruktursystemet (trafik, VA, el, fiber) utvecklas på ett sådant sätt att alla trafikslag och all infrastruktur kan nyttjas på ett hållbart och sammanhängande sätt, så ökar effektiviteten i systemet. Ett sammanhängande infrastruktursystem som är tryggt och effektivt, har god framkomlighet för människor och gods samt är motståndskraftigt och anpassningsbart mot samhällsförändringar och risker, möter framtiden på ett bra sätt. 
	Inom Arvika kommun ser förutsättningarna för ett hållbart resande och tillgången till infrastruktur olika ut. Delar av kommunen, där bilberoendet är större för att få till en fungerande vardag, har andra förutsättningar och möjligheter till utveckling än till exempel centralorten Arvika. Olika människors förutsättningar, som till exempel ekonomi, arbetstider eller körkortsinnehav är också aspekter som påverkar tillgången till olika resmöjligheter och annan infrastruktur. Detta gör att olika alternativ för h
	 
	Gång- och cykelvägarna inom och mellan centralorten och våra serviceorter behöver stärkas och byggas ut för att fler ska kunna lämna bilen hemma vid kortare resor. Detta är även ett viktigt arbete i att skapa säkrare skolvägar för våra barn och unga.  
	 
	I framtidens Arvika kommun har det fossila bränslet ersatts med andra mera hållbara bränslen och en utbyggd laddinfrastruktur. En utbyggd laddinfrastruktur är också nära kopplat till tillgången på el, vilket antas bli en än viktigare fråga när även industrier och andra verksamheter elektrifieras. Då blir det viktigt att Arvika kommun bygger ett robust system som klarar av att möta en ökad efterfrågan, egen produktion och distribution vidare ut i elnätet.  
	 
	För Arvika kommuns kontakt med omvärlden är större infrastruktursatsningar, så som Sthlm-Oslo 2.55 och utbyggnad av mötesspår utmed Värmlandsbanan viktiga delar. Även länsvägar är en viktig del i den regionala infrastrukturen som knyter samman Arvika kommun med omvärlden och bidrar till möjligheter för pendling och godstransporter. 
	Med digitaliseringen och teknikutvecklingen som drivande trender i världen ställs också höga krav på utbyggnad av fiber och mobilnät. Genom dessa olika delar kan kontakten mellan Arvika kommun och omvärlden öka. 
	Ställningstaganden: 
	- Verka för att Arvika kommun ska vara en förebild i arbetet mot en hållbar framtid i ”Ett Arvika som glöder”. 
	- Verka för att Arvika kommun ska vara en förebild i arbetet mot en hållbar framtid i ”Ett Arvika som glöder”. 
	- Verka för att Arvika kommun ska vara en förebild i arbetet mot en hållbar framtid i ”Ett Arvika som glöder”. 

	- Skapa noder för mobilitet centralt placerade i centralorten och serviceorterna. 
	- Skapa noder för mobilitet centralt placerade i centralorten och serviceorterna. 

	- Verka för välfungerade kommunikationsstråk, speciellt i strategiska lägen, inom Arvika kommun och med koppling till omvärlden. 
	- Verka för välfungerade kommunikationsstråk, speciellt i strategiska lägen, inom Arvika kommun och med koppling till omvärlden. 

	- Gör det lätt och säkert att transportera sig på cykel och till fots inom centralorten, serviceorterna samt mellan vissa strategiska platser. 
	- Gör det lätt och säkert att transportera sig på cykel och till fots inom centralorten, serviceorterna samt mellan vissa strategiska platser. 

	- Prioritera och utveckla hållbara transportlösningar och planera med utgångspunkt i att olika lösningar passar för olika grupper och i olika delar av kommunen. 
	- Prioritera och utveckla hållbara transportlösningar och planera med utgångspunkt i att olika lösningar passar för olika grupper och i olika delar av kommunen. 

	- Delta aktivt i samverkan med andra aktörer för att stärka och utveckla hållbara transportmöjligheter inom Arvika kommun och med omvärlden. 
	- Delta aktivt i samverkan med andra aktörer för att stärka och utveckla hållbara transportmöjligheter inom Arvika kommun och med omvärlden. 

	- Delta aktivt i samverkan kring Sthlm-Oslo 2.55 och verka för ett stopp i Arvika. 
	- Delta aktivt i samverkan kring Sthlm-Oslo 2.55 och verka för ett stopp i Arvika. 

	- Verka för välfungerande digitala (exempelvis fiber och mobilnät.) kommunikationer i hela Arvika kommun. 
	- Verka för välfungerande digitala (exempelvis fiber och mobilnät.) kommunikationer i hela Arvika kommun. 


	  
	Mellan invånare, näringsliv och kommunen 
	 
	När människor känner tillit till varandra samt gentemot kommunen och andra organisationers verksamhet bidrar det till trygghet, förståelse och respekt i samhället. Om man också ser att det genom demokrati och öppenhet finns möjlighet att påverka den kontext man är verksam, eller vill verka inom, skapas en kontakt, ett erfarenhetsutbyte och en plats för viktiga möten.  
	Genom en nära kontakt, dialog och öppenhet mellan näringslivet, invånare och kommunens olika verksamheter så kan utvecklingsbehov av till exempel verksamhetsmark, bostäder och nya kommunikationsstråk identifieras tidigt i olika processer. Arbetet kan bedrivas proaktivt och dialog kring initiativ till utveckling kan bemötas i närtid. När arbetet bedrivs proaktivt och uppsökande så bidrar kommunens samverkansroll till ett ökat deltagande och större tillit i olika processer. Demokratins kraft värdesätts högt o
	I Arvika kommun finns en stor palett av företag i varierande storlekar och inom olika kunskapsområden, från världsledande storföretag till de mindre med spetskompetens som är unika i sitt slag. Närmare kontakt mellan dem kan skapa nya samarbeten, breddad kompetens och större innovation, vilket bidrar till att vi får en kommun där både människor och företag trivs. Kommunens roll blir att möjliggöra och skapa förutsättningar för att både små och stora företag kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.  
	Figur 5 Näringsliv och kommun i dialog 
	Figur 5 Näringsliv och kommun i dialog 
	Figure

	Figure
	En snabb förändring i världen ställer höga krav för att hänga med eller ligga i framkant. Därför är en annan viktig del i utvecklingen att tillgodose kompetens- och resursförsörjning, både nu och inför framtiden. Detta tror vi görs bäst genom ett nära samarbete mellan kommunen, företagen i Arvika kommun och utbildningssektorn. Viktiga aktörer för detta är till exempel Arvika näringslivscentrum, musik- och folkhögskolan vid Ingesund samt kommunens teknik, vård- och omsorgscollege för gymnasieungdomar. Arvika
	Ett behov som är viktigt och som bedöms vara det även i framtiden är närhet och kontakten till service. Service kan utgöras av många olika funktioner, så som mataffär, mötesplats eller en ambulerande vårdcentral. Tittar vi i backspegeln från idag (år 2021) så har innovation och entreprenörskap i stor utsträckning skapat dagens serviceutbud. Exempelvis inhyser den lokala mataffären både apotek och postombud. I framtidens servicenod kan det också kompletteras med flexibla lokaler där till exempel kommunens ve
	Centralorten Arvika präglas av sina karaktäristiska gator och byggnader i ett rutnät, sitt levande centrum och den gröna oasen stadsparken alldeles intill. Det unika med Arvika är att centrum har sina små butiker, sitt starka restaurangutbud och sina välbevarade kulturmiljöer. Arvika kommun ska även fortsättningsvis möjliggöra för att centrum ska vara levande, där de små, unika butikerna blir en stark motpol till de mer perifert belägna handelsområdena som andra kommuner valt att satsa på. Ska handel lokali
	Lokala krafter som driver på är en viktig del i kärnan av Arvika kommun. Dessa krafter ser hela tiden nya 
	möjligheter till utveckling av olika platser. I dessa situationer behöver kommunens verksamhet vara en naturlig del av kontaktnätet för att skapa en samverkan där medskapande kan ske, innovationer födas och idéer förverkligas.  
	För att ett jämlikt samhälle ska kunna upprätthållas, där tilliten mellan invånare, näringslivet och kommunen är hög så behöver kommunen vara den som går först och visar vägen. Delaktigheten i olika processer, så som samråd och engagemang i andra frågor varierar stort över både ålder, kön och etnisk tillhörighet. Genom att kommunen är den som tar täten, tänker nytt och söker kontakt så skapas ett mera tillåtande samtalsklimat där invånare runt om i hela kommunen tillsammans kan bidra med sitt kunnande och e
	 
	Våga uppmuntra till att testa nya och innovativa idéer. 
	 
	Ställningstaganden: 
	- Arbeta proaktivt och uppsökande för att skapa en kontakt som bygger på jämlikhet, tillit och förtroende mellan invånare, näringslivet och kommunen.  
	- Arbeta proaktivt och uppsökande för att skapa en kontakt som bygger på jämlikhet, tillit och förtroende mellan invånare, näringslivet och kommunen.  
	- Arbeta proaktivt och uppsökande för att skapa en kontakt som bygger på jämlikhet, tillit och förtroende mellan invånare, näringslivet och kommunen.  

	- Uppmuntra till dialog och öppenhet i utvecklingsprocesser samt vara en föregångare i kommunala projekt och säkerställa att de genomförs med transparens och att dialoger hålls med relevanta grupper. 
	- Uppmuntra till dialog och öppenhet i utvecklingsprocesser samt vara en föregångare i kommunala projekt och säkerställa att de genomförs med transparens och att dialoger hålls med relevanta grupper. 

	- Uppmuntra och utveckla mötesplatser som ger förutsättningar för samverkan och innovation för organisationer inom utbildning, civilsamhället och näringslivet. 
	- Uppmuntra och utveckla mötesplatser som ger förutsättningar för samverkan och innovation för organisationer inom utbildning, civilsamhället och näringslivet. 

	- Möjliggöra för samnyttjande av lokaler mellan olika verksamheter. 
	- Möjliggöra för samnyttjande av lokaler mellan olika verksamheter. 

	- Möjliggöra för lokalisering av arbetsplatser och service nära där människor bor och rör sig. Med fokus på utveckling i centralorten, serviceorterna samt i anslutning till viktiga kommunikationsstråk. 
	- Möjliggöra för lokalisering av arbetsplatser och service nära där människor bor och rör sig. Med fokus på utveckling i centralorten, serviceorterna samt i anslutning till viktiga kommunikationsstråk. 

	- Arvikas centrumkärna ska även fortsättningsvis få vara så levande och unik som den är idag. Handel ska lokaliseras i centrum i centralorten och i centrala delar av serviceorterna. Endast handel med skrymmande eller på annat sätt olämpliga varor kan tillåtas att placeras mer perifert. 
	- Arvikas centrumkärna ska även fortsättningsvis få vara så levande och unik som den är idag. Handel ska lokaliseras i centrum i centralorten och i centrala delar av serviceorterna. Endast handel med skrymmande eller på annat sätt olämpliga varor kan tillåtas att placeras mer perifert. 

	- Kommunen ska fungera som en möjliggörare och medskapare när lokala krafter vill utveckla sina idéer. 
	- Kommunen ska fungera som en möjliggörare och medskapare när lokala krafter vill utveckla sina idéer. 


	 
	Mellan staden och landsbygderna 
	Landsbygderna i Arvika kommun har kvaliteter som centralorten Arvika saknar. Landsbygderna runt om i kommunen har sina egna särdrag, olikheter och kvaliteter som gör att de bli unika i sitt slag. Staden har också sina kvaliteter och unika drag och tillsammans skapar de en helhet som gör att Arvika kommuns palett av möjligheter och utbud gör det till en attraktiv plats att bo på. Om kommunen kan fungera som den enande länken, som ser till att staden och landsbygderna kan lära av varandra och se till att en ö
	 
	På flera platser runt om på Arvikas landsbygder finns en lokal kraft, en glöd och ett värnande om sin plats som är ensamt i sitt slag. Engagemanget och aktiviteterna i bygdernas olika föreningar glöder och förenar både ung och gammal – föreningarna är en folkrörelse som över alla gränser skapar kontakt, förståelse och sammanhållning. 
	Figur 6 Bussfärd mellan staden och landsbygderna 
	Figur 6 Bussfärd mellan staden och landsbygderna 
	Figure

	Figure
	 
	Drivet hos människorna som bor på Arvikas landsbygder är helt avgörande för att platsen ska kunna fortsätta existera och utvecklas, för att människor ska kunna flytta dit och för att bygden ska kunna vara levande. Landsbygderna vore inte detsamma utan personerna som redan bor där, som bidrar till att ta platsen in i framtiden. Kommunens roll är att vara den förenande kraften som ser till att glöden hålls vid liv. 
	I Arvika kommun bor ca 40 % av befolkningen utanför centralorten. I framtiden ska det fortsatt vara en självklarhet att kunna bo på våra landsbygder, i våra serviceorter och orter. Historiskt har många funktioner runt om i Arvika kommun koncentrerats till centralorten. I framtiden, med stöd av nya innovationer och infrastruktur finns ett bättre underlag för att service ska kunna finnas kvar eller flyttas från centralorten till kommunens serviceorter. Detta kan möjliggöra att 
	Arvika som kommun blir mera robust och resilient. Principen att samla alla viktiga funktioner till en och samma plats kan ur sårbarhetssynpunkt vara kritiskt. Sprids funktionerna ut till exempelvis våra serviceorter så minskar den totala sårbarheten i kommunens system och verksamheter och vår möjlighet till beredskap ökar. Samtidigt så stärks våra serviceorter och landsbygder i och med ytterligare service och ett bättre underlag för utveckling. Att bo på landsbygderna handlar om att kunna bo i den omslutand
	Vi tror att fler kommer vilja flytta till våra landsbygder och serviceorter i framtiden. Att trender som distansarbete och självförsörjning gör landsbygderna mer attraktiva. Det blir då viktigt att utveckling sker utan att äventyra de karaktärsdrag som dessa platser hyser idag. Därför behöver ny bebyggelse placeras varsamt och med stor respekt till den befintliga bebyggelsen, den omgivande naturen och det unika i landskapet.  
	Figur 7 Sensommaridyll i en av kommunens landsbygder 
	Figur 7 Sensommaridyll i en av kommunens landsbygder 
	Figure

	Figure
	Landsbygderna bidrar till en bredare variation och kan komplettera med kvaliteter som inte finns i staden. Vi tror att tysta och mörka områden inom kommunen kan bidra till att platser blir något exklusivt och inneha en kvalitet av sällan skådat slag. Att vi i Arvika kommun kan erbjuda en ostörd stjärnhimmel omgiven av total tystnad är ett värde som få kan erbjuda och detta måste vi vara rädda om.  
	Ställningstaganden: 
	- Stärk serviceorterna och orterna genom att satsa på utveckling med utgångspunkt i respektive plats unika karaktär. 
	- Stärk serviceorterna och orterna genom att satsa på utveckling med utgångspunkt i respektive plats unika karaktär. 
	- Stärk serviceorterna och orterna genom att satsa på utveckling med utgångspunkt i respektive plats unika karaktär. 

	- Skapa goda och hållbara kommunikationsmöjligheter mellan landsbygderna, med sina respektive serviceorter, och med centralorten Arvika. 
	- Skapa goda och hållbara kommunikationsmöjligheter mellan landsbygderna, med sina respektive serviceorter, och med centralorten Arvika. 

	- Tillåt ny bebyggelse på landsbygderna i mindre omfattning. Bebyggelsen ska placeras varsamt 
	- Tillåt ny bebyggelse på landsbygderna i mindre omfattning. Bebyggelsen ska placeras varsamt 


	med landskapet som utgångspunkt eller med närhet till viktiga kommunikationsstråk. 
	med landskapet som utgångspunkt eller med närhet till viktiga kommunikationsstråk. 
	med landskapet som utgångspunkt eller med närhet till viktiga kommunikationsstråk. 

	- Stärk och utveckla landsbygdernas unika kvaliteter som besöksmål, både för kommunens invånare och mer långväga besökare. 
	- Stärk och utveckla landsbygdernas unika kvaliteter som besöksmål, både för kommunens invånare och mer långväga besökare. 

	- Uppmuntra näringsverksamhet i anslutning till strategiska besöksmål. 
	- Uppmuntra näringsverksamhet i anslutning till strategiska besöksmål. 

	- Skapa förutsättningar för självförsörjning och cirkulära flöden. 
	- Skapa förutsättningar för självförsörjning och cirkulära flöden. 

	- Kommunen ska fungera som en möjliggörare och medskapare när lokala krafter vill utveckla sina idéer. 
	- Kommunen ska fungera som en möjliggörare och medskapare när lokala krafter vill utveckla sina idéer. 


	 
	 
	Balansera utveckling  
	Mot vad jordens resurser klarar av 
	Att hålla oss inom de planetära gränserna är en självklarhet och en förutsättning för att skydda vår planet och ge möjligheter till ett gott liv för oss i Arvika kommun idag och för kommande generationer. Därför är det viktigt att utvecklingen i kommunen alltid balanseras mot vad jordens resurser klarar av. Vi tror att vi bäst skapar ett långsiktigt hållbart samhälle genom att ta ett stort ansvar för vår vackra natur, våra resurser och tillgångar, vår omgivning och för varandra.  
	 
	Skogen, det öppna landskapet, luften och vattnet behöver skyddas och skötas med fokus på det långsiktiga perspektivet. Naturen och dess resurser behöver ses som en helhet där eventuella förändringar inom ett område i kommunen kan få konsekvenser och påverkan även i andra delar. Naturens gröna och blå strukturer är av grundläggande betydelse för alla livsformer - människor, djur, växter och svampar. Det är också viktigt att strukturen i stor utsträckning är sammanhängande och inte hindras eller stängs in av 
	Figur 8 Orörd granskog 
	Figur 8 Orörd granskog 
	Figure

	Utöver att skydda viktiga delar av ekosystemet behöver vi också vårda dem. I Arvika kommun finns en viktig resurs i stora skogar. De brukade skogarna behöver tas hand om på ett ansvarsfullt sätt, genom ett varsamt och långsiktigt hållbart skogsbruk som gör skogen till en plats för alla, både nu och i framtiden. 
	 
	På samma sätt som vi värnar vår skog så behöver vi också ta ett stort ansvar för att vår jordbruksmark och de storslagna öppna landskapen ska fortsätta vara en resurs i Arvika kommun. Jordbruksmarken är ett viktigt 
	Figure
	verktyg i kommunens möjlighet att vara självförsörjande och ger möjlighet till beredskap vid oväntade händelser.  
	Figur 9 Öppna landskap och brukad åkermark 
	Figur 9 Öppna landskap och brukad åkermark 
	Figure

	Figure
	 
	Även vattenmiljöerna i kommunen har höga biologiska värden. De är också en viktig naturresurs för att vi ska få dricksvatten och vattenkraft. Därför måste de skyddas från övergödning och utsläpp och vattnets kvalitet förbättras. Detsamma gäller vår luftkvalitet. 
	 
	Att balansera utvecklingen mot vad jordens resurser klarar av innebär också att utvecklingen i kommunen måste fokusera på att uppmuntra till och underlätta för människor att leva på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ska vara lätt att transportera både varor och människor i ett robust system med olika hållbara alternativ. Eftersom Arvika kommuns geografi och människorna som bor här har olika förutsättningar och behov behöver det finnas olika alternativ för hållbara transportmedel. Gång och cykel kan fungera
	 
	Att samla bebyggelse i anslutning till befintliga stråk och service bidrar också till att underlätta ett hållbart vardagsliv. Det minskar behovet av transporter samtidigt som det också begränsar behovet av att bygga ny infrastruktur. 
	 
	Lokal produktion och cirkulärt tänkande behöver också stå i fokus för att Arvika kommun ska kunna utvecklas inom de planetära gränserna. Vi behöver arbeta för att till exempel skapa förutsättningar för att kunna odla mer och utveckla hållbar energiproduktion i kommunen. Återbruk och återvinning behöver också stå högt upp på agendan i allt från konsumerade produkter till byggnader och infrastruktur. Detta innebär att vi 
	också måste arbeta med hållbara byggnadsmaterial och prioritera kvalitet och flexibilitet, så att det vi bygger håller över en längre tid och enkelt kan göras om för nya användningsområden. Innan det byggs nytt behöver man också titta på om det som redan finns kan rustas upp och göras om för att passa de nya behoven. 
	 
	Vid utveckling behöver kommunen jobba med ett proaktivt planarbete för att tillhandahålla mark som passar för respektive ändamål utan att äventyra de ekologiska och sociala värden som finns i omgivningen. Det innebär även att vi bör sträva efter att ta så lite jungfrulig mark som möjligt i anspråk. Ställningstaganden som säkerställer att en hållbar utveckling prioriteras över kortsiktiga ekonomiska fördelar måste göras. Det kommer inte alltid att vara lätt. Vi kommer att ställas inför situationer där vi är 
	Ställningstaganden: 
	- Underlätta för invånare, näringsliv och andra organisationer att göra hållbara val i vardagen. Kommunen ska föregå med gott exempel. 
	- Underlätta för invånare, näringsliv och andra organisationer att göra hållbara val i vardagen. Kommunen ska föregå med gott exempel. 
	- Underlätta för invånare, näringsliv och andra organisationer att göra hållbara val i vardagen. Kommunen ska föregå med gott exempel. 

	- Samla ny bebyggelse och funktioner i nära anslutning till befintlig bebyggelse och viktiga kommunikationsstråk. 
	- Samla ny bebyggelse och funktioner i nära anslutning till befintlig bebyggelse och viktiga kommunikationsstråk. 

	- Lokalisera och utforma ny bebyggelse så att transportbehovet minskar och effektiv markanvändning kan uppnås. 
	- Lokalisera och utforma ny bebyggelse så att transportbehovet minskar och effektiv markanvändning kan uppnås. 

	- Utveckla och underlätta för hållbara transportmöjligheter, både på landsbygderna och i centralorten. I serviceorterna och centralorten samt mellan vissa platser läggs extra fokus på gång och cykel. 
	- Utveckla och underlätta för hållbara transportmöjligheter, både på landsbygderna och i centralorten. I serviceorterna och centralorten samt mellan vissa platser läggs extra fokus på gång och cykel. 

	- Skydda och vårda värdefull natur, vatten, skog och jordbruksmark från exploatering och kortsiktigt ekonomiskt brukande som inte är hållbart i längden. 
	- Skydda och vårda värdefull natur, vatten, skog och jordbruksmark från exploatering och kortsiktigt ekonomiskt brukande som inte är hållbart i längden. 

	- Planera för hållbar avfallshantering, cirkulära flöden och återbruk. 
	- Planera för hållbar avfallshantering, cirkulära flöden och återbruk. 

	- Bygg och utveckla med hållbara material. Lägg stor vikt vid kvalitet och flexibilitet för att skapa byggnader med lång livslängd. 
	- Bygg och utveckla med hållbara material. Lägg stor vikt vid kvalitet och flexibilitet för att skapa byggnader med lång livslängd. 

	- Uppmuntra och utveckla möjligheter för självförsörjning och hållbar lokal produktion för att skapa ett resilient samhälle. 
	- Uppmuntra och utveckla möjligheter för självförsörjning och hållbar lokal produktion för att skapa ett resilient samhälle. 

	- Arbeta för ren luft. 
	- Arbeta för ren luft. 

	- Arbeta för rent vatten. 
	- Arbeta för rent vatten. 

	- Bevara och utveckla kopplingar mellan grönområden. 
	- Bevara och utveckla kopplingar mellan grönområden. 

	- Bevara och stärk biologisk mångfald. 
	- Bevara och stärk biologisk mångfald. 

	- Uppmuntra lokala krafter till innovation och att testa nya saker. 
	- Uppmuntra lokala krafter till innovation och att testa nya saker. 


	Mot våra ekonomiska resurser  
	Arvika kommuns ekonomiska resurser är det huvudsakliga medel som vi kan använda för att genomföra de strategier som beslutas i visionen, översiktsplanen och andra strategiska dokument. Att balansera utvecklingen mot våra ekonomiska resurser handlar om att använda det ekonomiska medlet klokt. Det handlar också om att försöka få ut så mycket som möjligt av det man har samt hitta avvägningen för vilka delar som behöver extra satsningar, var det kan rulla på mer som vanligt och vilka delar som måste prioriteras
	För att uppfylla det som anges i översiktsplanen krävs att ekonomiska beslut fattas med ett långsiktigt perspektiv i fokus. Avvägningar behöver göras mellan kortsiktiga investeringar och möjligt resultat över längre tid. I detta fall väger det tyngre med ett gott resultat av en investering i ett längre tidsperspektiv än en eventuellt högre kostnad i det korta perspektivet. 
	Genom att aktivt titta på varje investering, för att se om den också kan bidra till att uppfylla ytterligare behov eller om det finns möjlighet till synergieffekter i andra frågor, kan ett mer effektivt nyttjande av de ekonomiska medlen uppnås. På så sätt kan vi få mer gjort med samma medel. 
	I Arvika kommun är engagemanget i föreningar, företag och andra organisationer stort. Det finns också en fin tradition av att man tar hand om varandra och hjälps åt. Här finns en stor möjlighet till att hitta samarbeten för att tillsammans utveckla Arvika kommun mot den framtid som beskrivs i visionen och översiktsplanen. 
	Det finns också många olika typer av externa ekonomiska medel att söka för att dryga ut kassan och kunna utvecklas till ”Ett Arvika som glöder”. Ibland kan det vara lite svårt att hänga med på alla olika ansökningsprocesser och möjligheter som finns. Därför är det viktigt att aktivt hålla sig uppdaterad och leta efter möjligheter att komplettera med ytterligare ekonomiska medel. 
	Ställningstaganden  
	- Planera med det långsiktiga perspektivet i fokus. 
	- Planera med det långsiktiga perspektivet i fokus. 
	- Planera med det långsiktiga perspektivet i fokus. 

	- Hållbarhet och kvalitet ska inte underordnas kortsiktiga ekonomiska överväganden. 
	- Hållbarhet och kvalitet ska inte underordnas kortsiktiga ekonomiska överväganden. 

	- De projekt och investeringar som bedöms kunna ge bäst resultat i förhållande till uppfyllnad av riktlinjerna i översiktsplanen ska prioriteras. 
	- De projekt och investeringar som bedöms kunna ge bäst resultat i förhållande till uppfyllnad av riktlinjerna i översiktsplanen ska prioriteras. 

	- Varje projekt/investering/satsning bör bidra till att uppfylla flera olika mål/riktlinjer. 
	- Varje projekt/investering/satsning bör bidra till att uppfylla flera olika mål/riktlinjer. 

	- Verka för att hitta samverkansmöjligheter och samarbeten för att tillsammans utveckla HELA Arvika. 
	- Verka för att hitta samverkansmöjligheter och samarbeten för att tillsammans utveckla HELA Arvika. 

	- Verka för att hitta extern finansiering som kan bidra till översiktsplanens genomförande. 
	- Verka för att hitta extern finansiering som kan bidra till översiktsplanens genomförande. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HÅLLBARHETS-BEDÖMNING 
	HÅLLBARHETS-BEDÖMNING 
	Hållbarhetsbedömningen synliggör översiktligt vad framtidsbilden och utvecklingsinriktningen bidrar till för att nå långsiktig hållbarhet och vilka utmaningar vi behöver hantera. Här beskrivs också de frågor som anses särskilt viktiga att arbeta vidare med i den kommande processen. Framtidsbilden och utvecklingsinriktningen har hållbarhetsbedömts med hållbarhetsprinciper och genom strategiska frågor enligt proceduren för backcasting med hållbarhet, som är relevanta för översiktsplaneringen i Arvika kommun. 
	Figure

	  
	Hållbarhetsprinciper 
	I översiktsplanen använder vi vetenskapligt förankrade principiella ramvillkor. Dessa består av åtta hållbarhetsprinciper som är utformade för att ändra samhällets ohållbara utveckling. De guidar oss hur vi ska tänka för att nå långsiktig hållbar utveckling. Principerna säkerställer att de ekologiska och sociala systemvillkoren beaktas vid formulering av framtidsbild, utvecklingsinriktning och ställningstaganden, för att inte riskera miljön och framtida generationers hälsa och välmående. 
	Hållbarhetsprinciperna har utvecklats för att vara: 
	a)nödvändiga för hållbarhet – men inte mer, föratt undvika onödiga begränsningar;
	a)nödvändiga för hållbarhet – men inte mer, föratt undvika onödiga begränsningar;
	a)nödvändiga för hållbarhet – men inte mer, föratt undvika onödiga begränsningar;

	b)tillräckliga för hållbarhet – för att undvika attmissa viktiga aspekter;
	b)tillräckliga för hållbarhet – för att undvika attmissa viktiga aspekter;

	c)generella – för att vara tillämpbara överallt ochdärmed medge samarbete över ämnes- ochsektorsgränser;
	c)generella – för att vara tillämpbara överallt ochdärmed medge samarbete över ämnes- ochsektorsgränser;

	d)konkreta – för att vägleda problemlösning ochinnovation; och
	d)konkreta – för att vägleda problemlösning ochinnovation; och

	e)icke-överlappande – för att möjliggöra bättreförståelse och utveckling av indikatorer föruppföljning.
	e)icke-överlappande – för att möjliggöra bättreförståelse och utveckling av indikatorer föruppföljning.


	Med dessa kriterier i åtanke används följande principiella definition av hållbarhet: 
	I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande… 
	1.koncentrationer av ämnen frånberggrunden
	1.koncentrationer av ämnen frånberggrunden
	1.koncentrationer av ämnen frånberggrunden

	2.koncentrationer av ämnen från samhälletsproduktion
	2.koncentrationer av ämnen från samhälletsproduktion

	3.degradering på fysiskt sätt
	3.degradering på fysiskt sätt


	och människor utsätts inte för strukturella hinder för… 
	1.hälsa
	1.hälsa
	1.hälsa

	2.inflytande
	2.inflytande

	3.kompetens
	3.kompetens

	4.opartiskhet
	4.opartiskhet

	5.meningsskapande
	5.meningsskapande


	Arvika kommun vill forma en framtid där vi inte bryter mot dessa hållbarhetsprinciper. Det innebär att vi behöver eliminera strukturer och aktiviteter som idag medverkar till att principerna bryts. 
	P
	Utvärderingsmetod 
	ABCD-proceduren För att säkra hållbar utveckling används ett ramverk och strukturerad procedur som stöd i det strategiska planeringsarbetet. Ramverket är grundläggande principer för social och ekologisk hållbarhet. Det används för att forma det önskade framtida hållbara samhället (A). I proceduren analyseras nuläget med stöd av principerna för att identifiera kommunens utmaningar och tillgångar i förhållande till framtidsbilden (B). Gapet mellan nuläge och den önskade framtiden synliggörs i processen. Strat
	P
	Figur 10 Backcasting med hållbarhetsprinciper 
	Figur 10 Backcasting med hållbarhetsprinciper 
	Figure

	Figure
	Hållbarhetsaspekter 
	Hållbarhets(miljö)aspekter är delar i samhället som miljö- och sociala effekter kan uppstå på. En översiktsplan berör både miljöaspekter och sociala aspekter. I bedömningen av översiktsplanen har följande aspekter identifierats.  
	 
	• Mark 
	• Mark 
	• Mark 

	• Vatten 
	• Vatten 

	• Luft 
	• Luft 

	• Klimat 
	• Klimat 

	• Landskap och bebyggelsemiljöer 
	• Landskap och bebyggelsemiljöer 

	• Hushållning med naturresurser - material, råvaror (vatten, biomassa) och energi (ekosystemtjänster) 
	• Hushållning med naturresurser - material, råvaror (vatten, biomassa) och energi (ekosystemtjänster) 

	• Naturmiljö (djur och växterarter i biosfären och aquasfären) och biologiska mångfald 
	• Naturmiljö (djur och växterarter i biosfären och aquasfären) och biologiska mångfald 

	• Kulturmiljö 
	• Kulturmiljö 

	• Befolkning och sysselsättning 
	• Befolkning och sysselsättning 

	• Människors hälsa och säkerhet 
	• Människors hälsa och säkerhet 

	• Konst/kultur/kulturarv 
	• Konst/kultur/kulturarv 

	• Rekreation och fritid 
	• Rekreation och fritid 

	• Lärande 
	• Lärande 

	• Demokrati och delaktighet 
	• Demokrati och delaktighet 


	 
	Avgränsningen av hållbarhetsaspekter baseras på miljöbalkens 6 kap. 2§ lista över miljöaspekter, samt genom att besvara ett antal frågeställningar om kommunens samhällssystem för att identifiera vilka delar inom miljö- och sociala områden som effekter kan uppstå på. 
	Översiktlig hållbarhetsbedömning 
	Bedömning av framtidsbild 
	Vad beskriver framtidsbilden om kommunens samhälle och system som i princip tillgodoser människors grundbehov och ligger i linje med ett hållbart samhälle? Bedömningen värderar kvalitativt hur framtidsbilden bidrar till långsiktig hållbarhet inom ramen för hållbarhetsprincipen. Den bedömer också vilka utmaningar det finns i den beskrivna framtidsbilden.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bidrar till långsiktig hållbarhet 
	Bidrar till långsiktig hållbarhet 

	Utmaningar för långsiktig hållbarhet 
	Utmaningar för långsiktig hållbarhet 



	1) Beskriver framtidsbilden, vår önskade framtid av samhället inom ramen för hållbarhetsprinciperna? 
	1) Beskriver framtidsbilden, vår önskade framtid av samhället inom ramen för hållbarhetsprinciperna? 
	1) Beskriver framtidsbilden, vår önskade framtid av samhället inom ramen för hållbarhetsprinciperna? 
	1) Beskriver framtidsbilden, vår önskade framtid av samhället inom ramen för hållbarhetsprinciperna? 
	 
	2) Leder Framtidsbilden vi beskriver, till framgång och ett mer långsiktigt hållbart samhälle?  
	 
	3) Kommer den att ge en positiv effekt på samhälls-ekonomin?  

	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte naturen för systematisk… 
	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte naturen för systematisk… 
	HP1: …koncentrationsökning av ämnen upptagna ur berggrunden. 


	TR
	Transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik inklusive järnvägslösningar bidrar i hög grad till minskad påverkan och ett mycket resurseffektivare samhälle.  Att stråken för dessa transportsätt kopplar ihop Arvika stad och serviceorterna med varandra, samtidigt som de omsorgsfullt förtätas, minskar användningen av naturresurser jämfört med utglesning av bebyggelsen med vägbunden motortrafik. Laddinfrastruktur som bidragit till att knyta samman orterna med landsbygderna, samt kommunikationsnoder med samo
	Transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik inklusive järnvägslösningar bidrar i hög grad till minskad påverkan och ett mycket resurseffektivare samhälle.  Att stråken för dessa transportsätt kopplar ihop Arvika stad och serviceorterna med varandra, samtidigt som de omsorgsfullt förtätas, minskar användningen av naturresurser jämfört med utglesning av bebyggelsen med vägbunden motortrafik. Laddinfrastruktur som bidragit till att knyta samman orterna med landsbygderna, samt kommunikationsnoder med samo
	Lokalt företag som arbetar med hållbar energiproduktion och tydlig ökning av lokal elproduktion med solceller på byggnader och olika 

	Ett flertal tekniska lösningar återges i framtidsbilden. Den ger tydliga signaler om att nya tekniska lösningar och övergång till elfordon, robotar med mera är en framgång, men utan att nämna om och hur de bidragit till ett energi- och resurseffektivare samhälle. Det är oklart om det har skett någon större omställning från behov av naturresurskrävande samhällssystem och stora mängder fossila bränslen. Har vi gått över till resurseffektivare teknik i samhället, där vi klarar oss utan de energikrävande lösnin
	Ett flertal tekniska lösningar återges i framtidsbilden. Den ger tydliga signaler om att nya tekniska lösningar och övergång till elfordon, robotar med mera är en framgång, men utan att nämna om och hur de bidragit till ett energi- och resurseffektivare samhälle. Det är oklart om det har skett någon större omställning från behov av naturresurskrävande samhällssystem och stora mängder fossila bränslen. Har vi gått över till resurseffektivare teknik i samhället, där vi klarar oss utan de energikrävande lösnin
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	lösningar på energilagring av förnybar energi, minskar behovet av elimport från elproduktion innehållande fossila källor. Byggnader som uppförs med flexibla system och konstruktioner så de kan förändras enkelt över tid, minskar behovet av naturresurser. Materialet kan dessutom återbrukas på ett hållbart vis i framtiden. Återanvändning minskar resursanvändningen och sluter tekniska kretslopp. Insektsodling, torkning och fermentering i lokal matproduktion är mycket energi och resurseffektiv livsmedelsprodukti
	lösningar på energilagring av förnybar energi, minskar behovet av elimport från elproduktion innehållande fossila källor. Byggnader som uppförs med flexibla system och konstruktioner så de kan förändras enkelt över tid, minskar behovet av naturresurser. Materialet kan dessutom återbrukas på ett hållbart vis i framtiden. Återanvändning minskar resursanvändningen och sluter tekniska kretslopp. Insektsodling, torkning och fermentering i lokal matproduktion är mycket energi och resurseffektiv livsmedelsprodukti
	 
	Bebyggelsestrukturer som bygger på närhetsprincipen tar betydligt mindre naturresurser i anspråk. 

	Det finns risk att ny teknik nyttjar jungfruliga råvaror från berggrunden istället för råvaror från slutna tekniska materialflöden så ligger det inte i linje med principerna. Exempelvis är autonoma fordon, solceller med flera tekniska lösningar beroende av olika metaller, därför är återanvändning och återvinning avgörande.   
	Det finns risk att ny teknik nyttjar jungfruliga råvaror från berggrunden istället för råvaror från slutna tekniska materialflöden så ligger det inte i linje med principerna. Exempelvis är autonoma fordon, solceller med flera tekniska lösningar beroende av olika metaller, därför är återanvändning och återvinning avgörande.   


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	HP2: …koncentrationsökning av skadliga ämnen från samhällets produktion 
	HP2: …koncentrationsökning av skadliga ämnen från samhällets produktion 


	 
	 
	 

	I framtidsbilden nämns minskning av utsläpp i vattendragen vilket antyder att kommunen jobbat aktivt med vattenförvaltningen som exempelvis vattenvårdsarbete, rening av avlopp- och dagvatten. Lokal produktion av livsmedel minskar behovet av transporter som orsakar klimatutsläpp. En ökad andel gång- och cykeltrafik bidrar till mindre bullerföroreningar i orter och landsbygder. Eldrivna båtar inga utsläpp till luft och till vatten samt inget buller. Andelen utsläpp från privatbilismen har sannolikt minskat ta
	I framtidsbilden nämns minskning av utsläpp i vattendragen vilket antyder att kommunen jobbat aktivt med vattenförvaltningen som exempelvis vattenvårdsarbete, rening av avlopp- och dagvatten. Lokal produktion av livsmedel minskar behovet av transporter som orsakar klimatutsläpp. En ökad andel gång- och cykeltrafik bidrar till mindre bullerföroreningar i orter och landsbygder. Eldrivna båtar inga utsläpp till luft och till vatten samt inget buller. Andelen utsläpp från privatbilismen har sannolikt minskat ta

	Samhället som beskrivs är fortsatt beroende av bebyggelsestrukturer, levnadsvanor och resvanor med konsumtionsmönster och ökade godsflöden som tenderar hålla fast i strukturer som är naturresurskrävande och ökar behovet av energitillförsel, samt utsläpp av växthusgaser, men från elektricitet och förnybara bränslen. Det nämns om cirkulär ekonomi, återanvändning, men flera delar är inga ”Game Changers” för att nå hållbarhet utan enbart en utveckling av tekniska lösningar, snarar än riktigt resurseffektivitet 
	Samhället som beskrivs är fortsatt beroende av bebyggelsestrukturer, levnadsvanor och resvanor med konsumtionsmönster och ökade godsflöden som tenderar hålla fast i strukturer som är naturresurskrävande och ökar behovet av energitillförsel, samt utsläpp av växthusgaser, men från elektricitet och förnybara bränslen. Det nämns om cirkulär ekonomi, återanvändning, men flera delar är inga ”Game Changers” för att nå hållbarhet utan enbart en utveckling av tekniska lösningar, snarar än riktigt resurseffektivitet 
	 
	Extremtorka, bränder, skadeinsekter kommer öka på grund av våra klimatutsläpp, om vi inte radikalt minskar utsläppen. 
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	Återställda våtmarker bidrar till vattenrening och förbättrar kvaliteten i vattendragen.  
	Återställda våtmarker bidrar till vattenrening och förbättrar kvaliteten i vattendragen.  

	 
	 
	Förorenad mark, exponering och sanering i samband med bebyggelseutveckling återges inte trots att Arvika står inför påverkan från historiska utsläpp. 
	 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	HP3: …degradering på fysiska sätt av naturen och ekosystemens funktioner 
	HP3: …degradering på fysiska sätt av naturen och ekosystemens funktioner 


	 
	 
	 

	Utveckling av serviceorter längs dubbelspår för fjärr- och kollektivtrafikstråk och närhetsprincipen i tätbebyggda områden med ändrade transportsätt till gång, cykel och lokaltrafik inklusive regionaltåg är något som givit förutsättning för ett minskat anspråk av värdefull markyta för transport, samtidigt som transportkapaciteten per timme ökar betydligt. Dubbelspår för gods- och persontransport är mycket yteffektivt jämfört med motortrafikens markbehov för samma transportarbete. 
	Utveckling av serviceorter längs dubbelspår för fjärr- och kollektivtrafikstråk och närhetsprincipen i tätbebyggda områden med ändrade transportsätt till gång, cykel och lokaltrafik inklusive regionaltåg är något som givit förutsättning för ett minskat anspråk av värdefull markyta för transport, samtidigt som transportkapaciteten per timme ökar betydligt. Dubbelspår för gods- och persontransport är mycket yteffektivt jämfört med motortrafikens markbehov för samma transportarbete. 
	 
	Kommunikationsnoder och stråk för hållbara transporter tillgodoser närheten till samhällsfunktioner så att behovet av nya vägar har minimerats, därmed kan exploatering av såväl skog som jordbruksmark undvikas. Det finns också en planberedskap för nyetableringar, så kommunen kan växa på ett hållbart sätt. Det minskar undanträngning. 
	 
	Ett väl värnat öppet landskap med åkrar, ängar och vattendrag har förutsättningarna för biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster. Ny bebyggelse placeras strategiskt i anslutning till befintlig bebyggelse och service för att minimera påverkan på värdefulla grönområden och biologisk mångfald ger direkt bidrag. 
	 
	Återställda våtmarker är viktiga för ekosystem och buffra vatten vid skyfall. Skogsbruksmetoder som värnare nyckelbiotoper är oerhört viktigt.  

	Dubbelspår för gods- och persontransport kan komma att ta värdefull mark i anspråk för den infrastrukturen.  
	Dubbelspår för gods- och persontransport kan komma att ta värdefull mark i anspråk för den infrastrukturen.  
	Att vattenresurser kvalitetssäkrats för dricksvatten och processvatten. 
	Hantering av spridning invasiva arter via vattendrag är svåra att tolka i framtidsbilden. 
	 
	Elbilarna tar fortfarande upp värdefulla markytor i staden om det förväntas att man ska kunna nyttja dem för att resa korta sträckor i den tätbebyggda kvartersstaden. Det riskerar att försämra möjligheterna för utveckling av mer grönska i serviceorterna. 
	 


	 
	 
	 

	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte människor för strukturella hinder för… 
	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte människor för strukturella hinder för… 
	HP4: …hälsa 


	 
	 
	 

	Skillnader i levnadsvillkor och hälsa är ett uttryck för ojämlikhet. Den fysiska miljön kan antingen upprätthålla den typen av skillnader 
	Skillnader i levnadsvillkor och hälsa är ett uttryck för ojämlikhet. Den fysiska miljön kan antingen upprätthålla den typen av skillnader 
	eller skapa förutsättningar för att utjämna dem. Badbryggan i hamnområdet, naturbad i badsjöar, utomhuskök som uppförts på flera platser runt om i hela Arvika ger förutsättningar för hälsa och 

	Fortsatt utredning in nästa steg 
	Fortsatt utredning in nästa steg 
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	livskvalitet. Badarna berättar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar i kommunen de senaste åren har minskat vilket är tecken på bättre livskvalitet. 
	livskvalitet. Badarna berättar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar i kommunen de senaste åren har minskat vilket är tecken på bättre livskvalitet. 
	Kommunen tillgängliggör naturupplevelser av olika slag för alla, utifrån var och ens unika förutsättningar. Det stärker människors psykiska och fysiska hälsa tillsammans med de hälsofrämjande effekter som naturen har. Upplysta motionsslingan i grönområdet intill bebyggelse och utegym är hälsofrämjande fysisk och psykisk. Generellt är ett liv nära naturen ett bra liv. De upplysta lokalerna på bottenvåningen, vid sidan av sporthallen, främjar psykisk hälsa när man kan se andra människor aktivera sig.  
	Gång och cykel i vardagen och en väl fungerande kollektivtrafik ger ökad fysisk aktivitet för alla socioekonomiska grupperna i samhället. De transportslagen stärker jämlikheten mellan olika grupper och jämställhet mellan män och kvinnor. Barns självkänsla förbättras när de kan förflytta sig själva i samhället. 


	 
	 
	 

	HP5: …inflytande 
	HP5: …inflytande 

	 
	 


	 
	 
	 

	Badarna berättar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar i kommunen de senaste åren har minskat, vilket kan tyda på att människor har fått bättre inflytande i sitt arbetsliv och i mindre grad blir negligerade av samhällets institutioner. När olika generationer möts, barn och vuxna, skapar det gemenskap och stärker tilliten mellan åldrar och ger barn mer inflytande. När olika verksamheter som idrott, skola och kultur möts och samverkar, skapas levande mötesplats över hela dygnet vilket bidrar till en ök
	Badarna berättar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar i kommunen de senaste åren har minskat, vilket kan tyda på att människor har fått bättre inflytande i sitt arbetsliv och i mindre grad blir negligerade av samhällets institutioner. När olika generationer möts, barn och vuxna, skapar det gemenskap och stärker tilliten mellan åldrar och ger barn mer inflytande. När olika verksamheter som idrott, skola och kultur möts och samverkar, skapas levande mötesplats över hela dygnet vilket bidrar till en ök

	Fortsatt utredning in nästa steg 
	Fortsatt utredning in nästa steg 




	 
	 
	 
	 
	 

	HP6: … kompetens 
	HP6: … kompetens 

	 
	 


	 
	 
	 

	Både utbildning och individuell utveckling möjliggörs när kommunen har ett proaktivt arbetssätt för ett ökat deltagande i olika processer för alla. I hela Arvika värdesätts demokratins kraft och i mötet och medskapandet ökar tilliten till varandra. Genom att lyssna på varandra och öka alla samhällsgruppers inflytande, till exempel barn och unga samt grupper som tidigare inte hörts och därför riskerat hamna i utanförskap, skapas ett mer jämlikt samhälle. Här möjliggörs också för kompentens. Jämlika förutsätt
	Både utbildning och individuell utveckling möjliggörs när kommunen har ett proaktivt arbetssätt för ett ökat deltagande i olika processer för alla. I hela Arvika värdesätts demokratins kraft och i mötet och medskapandet ökar tilliten till varandra. Genom att lyssna på varandra och öka alla samhällsgruppers inflytande, till exempel barn och unga samt grupper som tidigare inte hörts och därför riskerat hamna i utanförskap, skapas ett mer jämlikt samhälle. Här möjliggörs också för kompentens. Jämlika förutsätt
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	HP7: …opartiskhet 
	HP7: …opartiskhet 

	 
	 


	 
	 
	 

	Samnyttjande av lokaler för olika ända mål under dygnet, motverkar partiskhet mot grupper i samhället. Genom strategiska placeringar av samnyttjande verksamheter i serviceorterna, bryts också segregationen i kommunen. en ökad kontakt mellan människor i hela Arvika. Att bryta segregering minskar risken för opartiskhet som diskriminering, men också inflytandet stärks om segregering minskar. 
	Samnyttjande av lokaler för olika ända mål under dygnet, motverkar partiskhet mot grupper i samhället. Genom strategiska placeringar av samnyttjande verksamheter i serviceorterna, bryts också segregationen i kommunen. en ökad kontakt mellan människor i hela Arvika. Att bryta segregering minskar risken för opartiskhet som diskriminering, men också inflytandet stärks om segregering minskar. 

	Scannern med ansiktsigenkänning vid entrén på träningsanläggningar ökar risken integritetskränkning och diskriminering. Barnens integritet är också hotad med denna teknik. I ett kontrollsamhälle ökar risken betydligt att tilliten till varandra och samhällsinstitutioner försämras. 
	Scannern med ansiktsigenkänning vid entrén på träningsanläggningar ökar risken integritetskränkning och diskriminering. Barnens integritet är också hotad med denna teknik. I ett kontrollsamhälle ökar risken betydligt att tilliten till varandra och samhällsinstitutioner försämras. 


	 
	 
	 

	HP8: …meningsskapande 
	HP8: …meningsskapande 

	 
	 


	 
	 
	 

	Ett väl värnat öppet landskap med åkrar, ängar och vattendrag ger överblick och en ökad kontakt genom de kopplingar som skapar ett sammanhållet Arvika. Landskapet ger förutsättningar till meningsskapande som kulturella uttrycksformer arvikabor har skapat i många generationer.  
	Ett väl värnat öppet landskap med åkrar, ängar och vattendrag ger överblick och en ökad kontakt genom de kopplingar som skapar ett sammanhållet Arvika. Landskapet ger förutsättningar till meningsskapande som kulturella uttrycksformer arvikabor har skapat i många generationer.  
	I kollektivtrafik och vid kommunikationsnoder, naturområden och andra mötesplatser möts människor för samspråk, vilket kan vara starten på samskapande eller skapa individuell mening. Ny förskola i ortens centrumbildning och samverkar med ett äldreboende. Upplysta lokalerna på bottenvåningen, vid sidan av sporthallen, läxläsande skolelever eller stickentusiaster på veckans stickcafé. Det ger förutsättningar för medskapande i individuell mening och samskapa gemensam mening. Självhushållning med trädgårdsarbet
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	ökat välmående är meningsskapande. På torget finns verksamheter och mötesplatser i markplan, tillgängliga för alla, som tillsammans skapar ett levande Arvika. Meningsskapande är också jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande genom likvärdig och tillgänglig utbildning. tillkommit fler varierande boendeformer i hela Arvika, har många unga vuxna tagit möjligheten att bilda familj nära naturen. Olika boende former möjliggör för en meningsfull tillvara när det ges förutsättningar att bosätta sig i orten
	ökat välmående är meningsskapande. På torget finns verksamheter och mötesplatser i markplan, tillgängliga för alla, som tillsammans skapar ett levande Arvika. Meningsskapande är också jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande genom likvärdig och tillgänglig utbildning. tillkommit fler varierande boendeformer i hela Arvika, har många unga vuxna tagit möjligheten att bilda familj nära naturen. Olika boende former möjliggör för en meningsfull tillvara när det ges förutsättningar att bosätta sig i orten




	 
	Bedömning av utvecklingsinriktning 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bidrar till långsiktig hållbarhet 
	Bidrar till långsiktig hållbarhet 

	Utmaningar för långsiktig hållbarhet 
	Utmaningar för långsiktig hållbarhet 



	Leder ställningstagandena i utvecklingsinriktningen till att vi går i rätt riktning mot vår framtidsbild? 
	Leder ställningstagandena i utvecklingsinriktningen till att vi går i rätt riktning mot vår framtidsbild? 
	Leder ställningstagandena i utvecklingsinriktningen till att vi går i rätt riktning mot vår framtidsbild? 
	Leder ställningstagandena i utvecklingsinriktningen till att vi går i rätt riktning mot vår framtidsbild? 
	 
	Går vi i rätt riktning i relation till hållbarhetsprinciperna? 
	 
	Hur effektiv bedöms ställningstagandena vara för att stänga gapet mellan framtidsbilden och nuläget? 
	 
	Är de tillräckligt flexibla så att vi inte hamnar i låsningar mot framtidsbilden? 
	 
	 

	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte naturen för systematisk… 
	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte naturen för systematisk… 
	HP1: …koncentrationsökning av ämnen upptagna ur berggrunden. 


	TR
	Flera delar i utvecklingsinriktningen beskriver ställningstaganden som minskar behov av naturresurser till byggnader, anläggningar och transportarbete, genom samlokalisering och närhet mellan olika funktioner, organisationer och mötesplatser. Att lokalisera och utforma ny bebyggelse i nära anslutning till viktiga kommunikationsstråk hushållar med naturresurser. 
	Flera delar i utvecklingsinriktningen beskriver ställningstaganden som minskar behov av naturresurser till byggnader, anläggningar och transportarbete, genom samlokalisering och närhet mellan olika funktioner, organisationer och mötesplatser. Att lokalisera och utforma ny bebyggelse i nära anslutning till viktiga kommunikationsstråk hushållar med naturresurser. 
	Prioritering av gång- och cykelvägnätet inom centralorten och serviceorterna och mellan centralorten och serviceorterna. 
	Samlad bebyggelse minskar behovet att ny infrastruktur.  
	Att fibernät och mobilmaster är väl ut byggt kan minska behovet av arbetsresor och tjänsteresor för olika grupper i samhället.  

	Det finns ställningstagande att samla bebyggelse och funktioner i anslutning till befintlig bebyggelse, service och viktiga kommunikationsstråk. 
	Det finns ställningstagande att samla bebyggelse och funktioner i anslutning till befintlig bebyggelse, service och viktiga kommunikationsstråk. 
	Lokalisera och utforma ny bebyggelse så att transportbehovet minskar och effektiv markanvändning kan uppnås. Men det saknas fortfarande i centralorten och serviceorterna en tydligare prioritering av vilken typ av bebyggelsestruktur och infrastruktur som har högst prioritet, och som behöver utvecklas för att det verkligen ska bli en ”Game Changer”.  
	Att i centralorten och serviceorterna behålla infrastruktur som bygger vidare och tillgodoser motortrafikens behov och goda framkomlighet, med viss anpassning för gående och cyklister, fortsätter att bryta mot HP1. Detta eftersom den glesa bebyggelse strukturen motortrafikens infrastruktur behöver är mycket naturresurskrävande. 


	 
	 
	 

	HP2: …koncentrationsökning av skadliga ämnen från samhällets produktion 
	HP2: …koncentrationsökning av skadliga ämnen från samhällets produktion 




	 
	 
	 
	 
	 

	Att prioritera gång- och cykelvägnätet inom centralorten och serviceorterna och mellan centralorten och serviceorterna skapar förutsättningen för förflyttning utan utsläpp av klimatpåverkan och skadliga ämnen. Att skapa goda och hållbara kommunikationsmöjligheter mellan landsbygderna, med sina respektive serviceorter, och centralorten Arvika möjliggör för fler att göra resor med minskade utsläpp. 
	Att prioritera gång- och cykelvägnätet inom centralorten och serviceorterna och mellan centralorten och serviceorterna skapar förutsättningen för förflyttning utan utsläpp av klimatpåverkan och skadliga ämnen. Att skapa goda och hållbara kommunikationsmöjligheter mellan landsbygderna, med sina respektive serviceorter, och centralorten Arvika möjliggör för fler att göra resor med minskade utsläpp. 
	 
	Noder i kommunikationsstråken för personresor med kollektivtrafik och fjärrtransporter, som underlättar byte mellan olika transportslag är viktiga för övergången till mer hållbart resande. 
	 
	Att fibernät och mobilmaster är väl ut byggt kan minska behovet av arbetsresor och tjänsteresor för olika grupper i samhället.  
	 
	 

	Det är viktigt att säkerställa att flera service eller samhällsfunktioner verkligen samlas vid kommunikationsstråkens noder. Annars finns risk för suboptimering som leder till låg nyttjandegrad av kollektivtrafiken med ökade utsläpp och samhällskostnader. 
	Det är viktigt att säkerställa att flera service eller samhällsfunktioner verkligen samlas vid kommunikationsstråkens noder. Annars finns risk för suboptimering som leder till låg nyttjandegrad av kollektivtrafiken med ökade utsläpp och samhällskostnader. 
	Det saknas fortfarande i centralorten och serviceorterna en tydligare prioritering av vilken typ av bebyggelsestruktur och infrastruktur som har högst prioritet, och som behöver utvecklas för att det verkligen ska bli en ”Game Changer”.  
	Att i centralorten och serviceorterna behålla infrastruktur som bygger vidare och tillgodoser motortrafikens behov och goda framkomlighet, med viss anpassning för gående och cyklister, fortsätter att bryta mot HP2. Detta eftersom den glesa bebyggelse strukturen motortrafikens infrastruktur behöver orsakar utsläpp lokalt och indirekt globalt. 


	 
	 
	 

	HP3: …degradering på fysiska sätt av naturen och ekosystemens funktioner 
	HP3: …degradering på fysiska sätt av naturen och ekosystemens funktioner 


	 
	 
	 

	Att satsa på utveckling i anslutning till sammanhållen bebyggelse i alla kommundelar, som redan är påverkad i olika grad, minskar risken för brott mot HP3. Att skydda och vårda värdefull natur, vatten, skog och jordbruksmark från exploatering är en viktig insatts för att inte systematiskt degradera naturen och våra ekosystem. 
	Att satsa på utveckling i anslutning till sammanhållen bebyggelse i alla kommundelar, som redan är påverkad i olika grad, minskar risken för brott mot HP3. Att skydda och vårda värdefull natur, vatten, skog och jordbruksmark från exploatering är en viktig insatts för att inte systematiskt degradera naturen och våra ekosystem. 
	Om vi ser och förstår värdet av naturen och ekosystemtjänsterna kan de värnas bättre. 
	Satsning på centrumhandel framför perifert belägna handelsområden är mycket yteffektivare markanvändning, då närheten minskar behovet av vägnät för motortrafik som undantränger natur och ekosystem. 
	Att skapa goda och hållbara kommunikationsmöjligheter mellan landsbygderna, med sina respektive serviceorter, och centralorten Arvika har goda förutsättningar med det omfattande järnvägsnätet och vägtrafiknät för motorfordon som redan finns. 

	Befintliga naturområden som ligger i eller i anslutning till sammanhållen bebyggelse, exempelvis parker, våtmarker och skog kan hysa värdefulla ekosystem och arter som kan gå förlorade om de inte värdesätts och vårdas i utvecklingen av bebyggelsen. Delar av naturen kan inte tillgängliggöras för oss för ökad kontakt med den. Naturområden som har höga naturvärden och ett egenvärde i sig, kan skadas eller gå förlorade om de inte skyddas från människors eller invasiva arters intrång. 
	Befintliga naturområden som ligger i eller i anslutning till sammanhållen bebyggelse, exempelvis parker, våtmarker och skog kan hysa värdefulla ekosystem och arter som kan gå förlorade om de inte värdesätts och vårdas i utvecklingen av bebyggelsen. Delar av naturen kan inte tillgängliggöras för oss för ökad kontakt med den. Naturområden som har höga naturvärden och ett egenvärde i sig, kan skadas eller gå förlorade om de inte skyddas från människors eller invasiva arters intrång. 
	I utvecklingsinriktningen är det otydligt hur vi tänker förebygga och hanterar miljöskada, klimatanpassning, och ohälsa som drabbar människor och natur på grund av effekter som klimatutsläpp 
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	läckage av markföroreningar, risker och sårbarhet som effekt av vår miljöpåverkan. 
	läckage av markföroreningar, risker och sårbarhet som effekt av vår miljöpåverkan. 


	 
	 
	 

	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte människor för strukturella hinder för… 
	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte människor för strukturella hinder för… 
	HP4: …hälsa 


	 
	 
	 

	Att lokalisera och utforma ny bebyggelse i nära anslutning till samhällsservice och viktiga kommunikationsstråk, samt prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik inom centralorten och serviceorterna och mellan centralorten och serviceorterna minskar strukturella hinder för fysisk hälsa. Detta för att det möjliggör för mer rörelse i vardagen. 
	Att lokalisera och utforma ny bebyggelse i nära anslutning till samhällsservice och viktiga kommunikationsstråk, samt prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik inom centralorten och serviceorterna och mellan centralorten och serviceorterna minskar strukturella hinder för fysisk hälsa. Detta för att det möjliggör för mer rörelse i vardagen. 
	Förbättrad tillgänglighet till och skydd av frilufts-, natur- och parkområden ger bättre förutsättningar för människor att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. 

	Fortsatt utredning in nästa steg 
	Fortsatt utredning in nästa steg 


	 
	 
	 

	HP5: …inflytande 
	HP5: …inflytande 

	 
	 


	 
	 
	 

	Att stärka kontakten mellan människor genom att öka tillgänglighet för alla, efter olika gruppers unika förutsättningar, utveckla blandad bebyggelse så att alla har möjlighet att delta i samhället stärker människors inflytande i beslut och utveckling i lokalsamhället. Dialog och öppenhet med ett transparant genomförande i utvecklingsprocesser främjar inflytande för olika intressenter som invånare och näringsliv.  
	Att stärka kontakten mellan människor genom att öka tillgänglighet för alla, efter olika gruppers unika förutsättningar, utveckla blandad bebyggelse så att alla har möjlighet att delta i samhället stärker människors inflytande i beslut och utveckling i lokalsamhället. Dialog och öppenhet med ett transparant genomförande i utvecklingsprocesser främjar inflytande för olika intressenter som invånare och näringsliv.  

	Fortsatt utredning in nästa steg 
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	HP6: … kompetens 
	HP6: … kompetens 

	 
	 


	 
	 
	 

	Varierade mötesplatser öppnar för samverkan och ger möjlighet till nya kontaktytor. När det är tillåtande miljöer ökar kreativitet och innovation. Det utvecklar lärandet som ökar vår kompetens. 
	Varierade mötesplatser öppnar för samverkan och ger möjlighet till nya kontaktytor. När det är tillåtande miljöer ökar kreativitet och innovation. Det utvecklar lärandet som ökar vår kompetens. 

	Fortsatt utredning in nästa steg 
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	HP7: …opartiskhet 
	HP7: …opartiskhet 

	 
	 


	 
	 
	 

	Varierade mötesplatser för alla, utifrån olika gruppers unika förutsättningar och behov minskar risken för samhällsinstitutioner och människor att falla in i partiska handlingar mot grupper eller individer. 
	Varierade mötesplatser för alla, utifrån olika gruppers unika förutsättningar och behov minskar risken för samhällsinstitutioner och människor att falla in i partiska handlingar mot grupper eller individer. 
	Bra för jämlikhet att kommunen söker kontakt i planeringsprocesserna och verksamheternas arbete. 

	Det finns en risk för positiv särbehandling av de som vill ha kontakt och möta människor återkommande. När vi utformar möjlighet till mer kontakt och möten.  Platserna behöver också erbjuda passiv medverkan där en kan observera skeende och aktiviteter men inte behöva delta.  
	Det finns en risk för positiv särbehandling av de som vill ha kontakt och möta människor återkommande. När vi utformar möjlighet till mer kontakt och möten.  Platserna behöver också erbjuda passiv medverkan där en kan observera skeende och aktiviteter men inte behöva delta.  


	 
	 
	 

	HP8: …meningsskapande 
	HP8: …meningsskapande 

	 
	 


	 
	 
	 

	Att känna mening med livet stärks när en fokuserar på god hälsa och välmående. Det ger livsglädje. När alla ges möjlighet att delta i samhället och det finns ett rikt och varierande föreningsliv kan 
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	Ett mycket viktigt ställningstagande för att få positiv effekt på samhällsekonomin, är att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.  
	 
	Samnyttjande av lokaler för olika ända mål under dygnet, etablera cykelservicepunkter runt om i hela kommunen. Genom strategiska placeringar av samnyttjande verksamheter i serviceorterna, med närhet till kommunikationsnoder och stråk tillgodoses närhetsprincipen till samhällsfunktioner. Det ger bättre resursnyttjande och hushålla med ekonomi. När resande och förflyttning i samhället flyttas över från privatbilism till gång och cykel får vi många samhällsekonomiska nyttor. Folkhälsan förbättras. Kostnader fö
	Satsning på lokal energiproduktion i form av solceller är investeringar som ökar sysselsättningen, ökar graden av självförsörjning, robusthet och minskar sårbarheten i elsystemet, vilket minskar kostnader för samhällsviktiga funktioner i beredskap.  
	Att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden är ett viktigt förhållningssätt för att säkra en god samhällsekonomisk utveckling. 
	Planering för hållbar avfallshantering med cirkulära flöden och återbruk ger också förutsättningar för god hushållning i samhällsekonomin. 
	 

	Utvecklingsinriktningens ställningstaganden i balanseringen av ekonomiska resurser, saknar helt avvägningar och formuleringar som bygger cirkulär ekonomi. I framtidsbilden beskrivs ett samhälle med cirkulär ekonomi. Flera samhällsviktiga system är beroende av cirkulära flöden av tekniska och biologiska material. Att inte bygga upp och stärka dem med en cirkulär ekonomi är en stor utmaning för att kunna nå långsiktig hållbarhet. 
	Utvecklingsinriktningens ställningstaganden i balanseringen av ekonomiska resurser, saknar helt avvägningar och formuleringar som bygger cirkulär ekonomi. I framtidsbilden beskrivs ett samhälle med cirkulär ekonomi. Flera samhällsviktiga system är beroende av cirkulära flöden av tekniska och biologiska material. Att inte bygga upp och stärka dem med en cirkulär ekonomi är en stor utmaning för att kunna nå långsiktig hållbarhet. 
	 
	I balanseringen av ekonomiska resurser är det otydligt hur vi minskar tredjepartskostnaderna; samhällets kostnader för miljöskada, klimatanpassning, och ohälsa som drabbar människor och natur. Kostnader orsakade av utsläpp, risker och sårbarhet som effekt av vår miljöpåverkan. 
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	PROCESS: 
	UTGÅNGSPUNKTER: 
	UTVECKLINGSINRIKTNING: 
	HÅLLBARHETSBEDÖMNING: 
	Bidrar till långsiktig hållbarhet: 
	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte naturen för systematisk HP1 koncentrationsökning av ämnen upptagna ur berggrunden: 
	lösningar på energilagring av förnybar energi minskar behovet av elimport från elproduktion innehållande fossila källor Byggnader som uppförs med flexibla system och konstruktioner så de kan förändras enkelt över tid minskar behovet av naturresurser Materialet kan dessutom återbrukas på ett hållbart vis i framtiden Återanvändning minskar resursanvändningen och sluter tekniska kretslopp Insektsodling torkning och fermentering i lokal matproduktion är mycket energi och resurseffektiv livsmedelsproduktion Bebyggelsestrukturer som bygger på närhetsprincipen tar betydligt mindre naturresurser i anspråkRow1: 
	Det finns risk att ny teknik nyttjar jungfruliga råvaror från berggrunden istället för råvaror från slutna tekniska materialflöden så ligger det inte i linje med principerna Exempelvis är autonoma fordon solceller med flera tekniska lösningar beroende av olika metaller därför är återanvändning och återvinning avgörandeRow1: 
	Återställda våtmarker bidrar till vattenrening och förbättrar kvaliteten i vattendragenRow1: 
	Förorenad mark exponering och sanering i samband med bebyggelseutveckling återges inte trots att Arvika står inför påverkan från historiska utsläppRow1: 
	Dubbelspår för godsoch persontransport kan komma att ta värdefull mark i anspråk för den infrastrukturen Att vattenresurser kvalitetssäkrats för dricksvatten och processvatten Hantering av spridning invasiva arter via vattendrag är svåra att tolka i framtidsbilden Elbilarna tar fortfarande upp värdefulla markytor i staden om det förväntas att man ska kunna nyttja dem för att resa korta sträckor i den tätbebyggda kvartersstaden Det riskerar att försämra möjligheterna för utveckling av mer grönska i serviceorterna: 
	Fortsatt utredning in nästa steg: 
	livskvalitet Badarna berättar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar i kommunen de senaste åren har minskat vilket är tecken på bättre livskvalitet Kommunen tillgängliggör naturupplevelser av olika slag för alla utifrån var och ens unika förutsättningar Det stärker människors psykiska och fysiska hälsa tillsammans med de hälsofrämjande effekter som naturen har Upplysta motionsslingan i grönområdet intill bebyggelse och utegym är hälsofrämjande fysisk och psykisk Generellt är ett liv nära naturen ett bra liv De upplysta lokalerna på bottenvåningen vid sidan av sporthallen främjar psykisk hälsa när man kan se andra människor aktivera sig Gång och cykel i vardagen och en väl fungerande kollektivtrafik ger ökad fysisk aktivitet för alla socioekonomiska grupperna i samhället De transportslagen stärker jämlikheten mellan olika grupper och jämställhet mellan män och kvinnor Barns självkänsla förbättras när de kan förflytta sig själva i samhället: 
	HP5 inflytande: 
	Fortsatt utredning in nästa steg_2: 
	HP6  kompetens: 
	Fortsatt utredning in nästa stegHP7 opartiskhet: 
	Scannern med ansiktsigenkänning vid entrén på träningsanläggningar ökar risken integritetskränkning och diskriminering Barnens integritet är också hotad med denna teknik I ett kontrollsamhälle ökar risken betydligt att tilliten till varandra och samhällsinstitutioner försämrasHP8 meningsskapande: 
	Fortsatt utredning in nästa steg_3: 
	ökat välmående är meningsskapande På torget finns verksamheter och mötesplatser i markplan tillgängliga för alla som tillsammans skapar ett levande Arvika Meningsskapande är också jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande genom likvärdig och tillgänglig utbildning tillkommit fler varierande boendeformer i hela Arvika har många unga vuxna tagit möjligheten att bilda familj nära naturen Olika boende former möjliggör för en meningsfull tillvara när det ges förutsättningar att bosätta sig i orten oavsett socioekonomiska förutsättningar: 
	Bidrar till långsiktig hållbarhet_2: 
	I ett hållbart Arvika kommun utsätts inte naturen för systematisk HP1 koncentrationsökning av ämnen upptagna ur berggrunden_2: 
	Flera delar i utvecklingsinriktningen beskriver ställningstaganden som minskar behov av naturresurser till byggnader anläggningar och transportarbete genom samlokalisering och närhet mellan olika funktioner organisationer och mötesplatser Att lokalisera och utforma ny bebyggelse i nära anslutning till viktiga kommunikationsstråk hushållar med naturresurser Prioritering av gångoch cykelvägnätet inom centralorten och serviceorterna och mellan centralorten och serviceorterna Samlad bebyggelse minskar behovet att ny infrastruktur Att fibernät och mobilmaster är väl ut byggt kan minska behovet av arbetsresor och tjänsteresor för olika grupper i samhället: 
	Leder ställningstagandena i utvecklingsinriktningen till att vi går i rätt riktning mot vår framtidsbild Går vi i rätt riktning i relation till hållbarhetsprinciperna Hur effektiv bedöms ställningstagandena vara för att stänga gapet mellan framtidsbilden och nuläget Är de tillräckligt flexibla så att vi inte hamnar i låsningar mot framtidsbildenRow1: 
	Att prioritera gångoch cykelvägnätet inom centralorten och serviceorterna och mellan centralorten och serviceorterna skapar förutsättningen för förflyttning utan utsläpp av klimatpåverkan och skadliga ämnen Att skapa goda och hållbara kommunikationsmöjligheter mellan landsbygderna med sina respektive serviceorter och centralorten Arvika möjliggör för fler att göra resor med minskade utsläpp Noder i kommunikationsstråken för personresor med kollektivtrafik och fjärrtransporter som underlättar byte mellan olika transportslag är viktiga för övergången till mer hållbart resande Att fibernät och mobilmaster är väl ut byggt kan minska behovet av arbetsresor och tjänsteresor för olika grupper i samhället: 
	Fortsatt utredning in nästa stegHP5 inflytande: 
	Fortsatt utredning in nästa stegHP6  kompetens: 
	Fortsatt utredning in nästa stegHP7 opartiskhet_2: 
	Det finns en risk för positiv särbehandling av de som vill ha kontakt och möta människor återkommande När vi utformar möjlighet till mer kontakt och möten Platserna behöver också erbjuda passiv medverkan där en kan observera skeende och aktiviteter men inte behöva deltaHP8 meningsskapande: 
	Fortsatt utredning in nästa steg_4: 
	meningsskapandet växa hos individen och det stärker tilliten Samverkan mellan kommun myndigheter näringsliv föreningsliv och olika intressenter skapar förutsättningen för fler att uppnå individuell och gemensam mening och ökar tilliten till samhällets institutioner och ledare på olika nivåer: 
	meningsskapandet växa hos individen och det stärker tilliten Samverkan mellan kommun myndigheter näringsliv föreningsliv och olika intressenter skapar förutsättningen för fler att uppnå individuell och gemensam mening och ökar tilliten till samhällets institutioner och ledare på olika nivåerRow1: 
	Kommer framtidsbilden och utvecklingsinriktningen att ge en positiv effekt på samhällsekonominRow1: 
	Ett mycket viktigt ställningstagande för att få positiv effekt på samhällsekonomin är att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden Samnyttjande av lokaler för olika ända mål under dygnet etablera cykelservicepunkter runt om i hela kommunen Genom strategiska placeringar av samnyttjande verksamheter i serviceorterna med närhet till kommunikationsnoder och stråk tillgodoses närhetsprincipen till samhällsfunktioner Det ger bättre resursnyttjande och hushålla med ekonomi När resande och förflyttning i samhället flyttas över från privatbilism till gång och cykel får vi många samhällsekonomiska nyttor Folkhälsan förbättras Kostnader för trafikolyckor vård trafikrelaterade sjukdomar drift och underhåll på vägar med mera minskar Satsning på lokal energiproduktion i form av solceller är investeringar som ökar sysselsättningen ökar graden av självförsörjning robusthet och minskar sårbarheten i elsystemet vilket minskar kostnader för samhällsviktiga funktioner i beredskap Att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden är ett viktigt förhållningssätt för att säkra en god samhällsekonomisk utveckling Planering för hållbar avfallshantering med cirkulära flöden och återbruk ger också förutsättningar för god hushållning i samhällsekonominRow1: 
	Utvecklingsinriktningens ställningstaganden i balanseringen av ekonomiska resurser saknar helt avvägningar och formuleringar som bygger cirkulär ekonomi I framtidsbilden beskrivs ett samhälle med cirkulär ekonomi Flera samhällsviktiga system är beroende av cirkulära flöden av tekniska och biologiska material Att inte bygga upp och stärka dem med en cirkulär ekonomi är en stor utmaning för att kunna nå långsiktig hållbarhet I balanseringen av ekonomiska resurser är det otydligt hur vi minskar tredjepartskostnaderna samhällets kostnader för miljöskada klimatanpassning och ohälsa som drabbar människor och natur Kostnader orsakade av utsläpp risker och sårbarhet som effekt av vår miljöpåverkanRow1: 


