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Sammanfattning 

Kommunen tar fram en ny översiktsplan som ska ange den politiska viljeinriktningen för hela kommunens 
mark och vattenanvändning på en övergripande nivå. I samband med detta arbete har kommunen valt att 
ha en tidig medborgardialog för att fånga upp medborgarnas tankar i ett tidigt skede. Arbetet med en ny 
översiktsplan påbörjades under hösten 2018 parallellt med att medborgardialogen inleddes. Dialogen som 
sedan pågick under vintern avslutades den sista januari 2019.  

Medborgardialogen har genomförts genom fem möten runt om i kommunen, Boet, Trehörna, 
Hästholmen, Rök och Ödeshög. Ytterligare ett möte har genomförts med elever på Lysingsskolan som en 
riktad insats för att nå fler ungdomar. Frågeställningarna i medborgardialogen har utgått från fyra teman: 
Identitet, Stolthet, Positivt & Negativt och Framtid. Enkäter har tagits fram med samma frågeställningar 
som har diskuterats på mötena. Dessa har utgjort ett komplement för dem som inte har kunnat gå på 
mötena men som ändå vill lämna synpunkter. Tre olika enkäter har funnits för att fånga upp olika 
perspektiv, för boende, för skolungdomar och för nyinflyttade/inpendlare. Enkäterna har funnits 
tillgängliga på kommunens webbplats och på biblioteket under perioden 1 november 2018 – 31 januari 
2019. Totalt har 159 personer deltagit på mötena och 594 enkätsvar har inkommit. 

Ett första planförslag, samrådshandling, ska vara klart under våren 2019. Specifika ämnen som 
framkommit under dialogen och som vi tar med oss in i arbetet med nya översiktsplanen är: 

• Naturnära. Något att profilera sig utifrån. Nya bostäder i naturnära läge och tankar kring 
närhet/tillgänglighet till naturområden. 

• Omberg. Mer aktivt jobba vidare med utveckling av Omberg som är ett besöksmål som alla i 
kommunen nyttjar. Omberg betyder mycket för många. Det är ett närströvområde, 
kommunrekreationsområde och ett turist- och besöksnäringsområde. 

• Lokal identitet. Definieras utifrån medborgardialogens resultat från Identitet och Stolthet. 
• Övergripande strategier. Kommer att kopplas till resultat från medborgardialogen. 

 
Särskilt utmärkande för vad de boende i kommunen ser mycket positivt på är: 

+ Skola/utbildning 
+ Nätverkssamhället (närhet, småskalighet, föreningslivet, sociala nätverk m.m.) 
 

De många har uttryckt önskad förbättring av och som viktiga framtidsfrågor är: 
- Ungdomar beskriver kommunen som tråkig 
- Bostäder och boendemiljöer är viktigt för kommuninvånarna 
- Kollektivtrafik 
- Företagsverksamhet 
- Kommunikationer 

Bredband 
Infrastruktur 

 
Erfarenheter av medborgardialogen är att det finns en lokal stolthet och stort engagemang i alla delar av 
kommunen. Intresset för sin omgivning är stort och något som kommunen bör se till att använda i 
kommande processer och utvecklingsarbeten. Riktade insatser ger resultat. Vi ska arbeta aktivt framöver i 
processen för att nå de åldersgrupper eller geografiska områden vi ser behov av. Medborgarna tycker och 
värderar olika, det framkommer tydligt när vi har haft upplägget att alla har varit aktiva under mötena, 
tvingats tänka och skriva själva, innan någon börja prata. 

Inför medborgardialogen sattes ett antal målsättningar upp. Det kan konstateras att alla mål har uppfyllts. 
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Inledning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017 att arbete skulle påbörjas med att ta fram en ny 
kommunomfattande översiktsplan. Under våren 2018 togs en projektplan fram för arbetet i 
vilken målet anges att översiktsplanearbetet ska vara transparent och dess innehåll ska 
förankras genom dialog med medborgare, politiker, tjänstemän, näringsliv, föreningar och 
intresseorganisationer. Det bestämdes att en första bred medborgardialog skulle genomföras 
innan det fanns ett färdigt planförslag. En tidig medborgardialog är ett frivilligt initiativ från 
kommunen och inte något man måste genomföra enlig plan- och bygglagen (PBL) i samband 
med framtagande av en översiktsplan. 

 

Vad är en översiktsplan? 
Översiktsplanen är ett strategiskt kommunövergripande dokument och ett politiskt visionsdokument. 
Planen omfattar hela kommunens fysiska miljö och ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. 
Översiktsplanen ska visa de strategier kommunen vill utveckla och väger inte in enskilda intressen. Planen 
ska ge vägledning för beslut inom användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen visar kommunen bland annat vart utvecklingen bör 
ske, exempelvis var nya gång- och cykelbanor samt vägar ska projekteras samt vilka områden och platser 
som ska förbli grönområden. Översiktsplanen ska även innehålla hänsyn till nationella och allmänna 
intressen som till exempel bullerstörningar, riksintressen och bostäder. Översiktsplanen ska endast väga 
allmänna intressen mot varandra för att sedan vara vägledande för vidare planering för detaljplanering och 
bygglov. Översiktsplanen kan sammanfattas som ett paraplydokument för kommunens mark- och 
vattenanvändning.  

 

Figur 1. Visar översiktsplanen som ett paraplydokument som styr viljeinriktningen för mark- och 
vattenanvändningen för kommande processer.  
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Hur går framtagandet av en ny översiktsplan till? 

Arbetet med att ta fram en översiktsplan styrs av plan- och bygglagen. Den tidiga medborgardialogen är 
ett frivilligt initiativ från kommunen. Det finns tre formella skeden: 

Samråd - när kommunen har tagit fram ett första planförslag skickas det ut på samråd. Det innebär att 
kommunen gör förslaget tillgängligt och ger invånare, företagare, föreningar, myndigheter m.fl. möjlighet 
att lämna synpunkter. De inkomna synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse och planförslaget 
bearbetas. 

Utställning – Det justerade planförslaget skickas återigen ut för att inhämta synpunkter från berörda, 
denna gång kallas det utställning. De inkomna synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande och 
planförslaget bearbetas en sista gång.  

Antagande – Det färdiga planförslaget antas av kommunfullmäktige. Därefter gäller den nya 
översiktsplanen. 

 

Figur 2. Visar processen och tidplanen för att ta fram en ny översiktsplan.  

 

Syfte och mål 
Syftet med den tidiga medborgardialogen är att involvera allmänheten, aktörer och intresseföreningar i 
kommunen i framtagandet av den nya översiktsplanen. Dels för att samla in värdefull lokalkunskap och 
idéer som kan vara till nytta för den nya översiktsplanen. Dels för att öka transparensen och informera om 
framtagandet och processen av en ny översiktsplan som kommer att ersätta den äldre, nu gällande 
översiktsplanen från 2010. 

För den tidiga medborgardialogen sattes följande fem målsättningar upp: 

1. Alla hushåll i kommunen ska bjudas in till dialogmöten och få kännedom om pågående arbete. 
2. Möten ska genomföras i kommunens olika geografiska delar där medborgarna ges möjlighet att 

delge synpunkter och lokal information samlas upp. 
3. Under den tidiga medborgardialogen ska minst 400 personer (vilket motsvarar ca 10 % av 

Ödeshögsborna i åldern 15 år och uppåt) vara aktiva genom möten eller enkät. 
4. Alla åldersgrupper: 15-19, 20-26, 27-45, 46-64, 64-79, 80+ ska nås i dialogen. 
5. Jämställd dialog, kvinnor och män ska vara lika aktiva i dialogen. 
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Dialogmöten 
Fem möten riktade till boende i de olika 
kommundelarna planerades till oktober 
och november 2018. Möten bokades i 
lokaler i Boet, Trehörna, Hästholmen, 
Rök och Ödeshög. För att informera alla 
kommuninvånare om kommande möten 
skickades en inbjudan ut med information 
om tid, plats och datum till alla 
kommunens hushåll. Mötena 
annonserades även på stortavlor runt om i 
kommunen samt på kommunens 
webbplats. 

Ett särskilt möte genomfördes för 
ungdomar då det kan vara svårt att få 
yngre personer att delta på allmänna 
kvällsmöten. Mötet hölls med elevrådet på 
Lysingsskolan. 

Fyra huvudteman bestämdes för 
dialogmötena:  

• Identitet 
• Stolthet 
• Positivt & Negativt  
• Framtid 
•  

Temana utgjorde sedan utgångspunkter för 
diskussionerna 

  

Mötenas upplägg  
Alla möten har haft samma upplägg. De inleddes med en presentation för att informera 
kommuninvånarna om vad en översiktsplan är, målsättning med medborgdialogen samt process och 
tidplan för att ta fram en ny översiktsplan. Alla närvarande på mötet fick sedan fylla i en enkät individuellt.  

Enkäten innehöll frågor kopplade till temana: Identitet, Stolthet, Positivt & Negativt samt Framtid. 

Deltagarna fick sedan sätta sig i grupper om 4 till 6 personer inför gruppdiskussioner.  

Följande upplägg användes för att leda och starta konversationen i grupperna. Varje deltagare fick i 
uppgift att skriva ner vad de skrivit på sina individuella enkäter på post-it lappar som sattes upp på stora 
ark för vart tema. Grupperna kunde därefter fortsätta diskutera och fylla på arket med fler uppkomna 
synpunkter, både gemensamma och individuella synpunkter. Det som grupperna skrivit på post-it-
lapparna och satt upp på de stora arken har sedan utgjort dokumentationen från dialogmöten.  

Dialogerna pågick i ca 10 minuter för vartdera temat och därefter gjordes en gemensam återkoppling på 
ungefär 5 minuter för att låta grupperna höra från varandra vad de andra grupperna diskuterat. Under 
diskussionen för temana Stolthet och Positivt & Negativt fanns även möjligheten att med hjälp av 
klisterlappar markera ut geografiska platser på en karta för hela Ödeshögs kommun. På varje 

Figur 3: Inbjudan som skickades till alla hushåll 
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medborgardialogsmöte fanns även en tillhörande kompletterande karta över orten/närområdet för mötet 
samt huvudtätorterna Ödeshög och Hästholmen. 

 

Figur 4: Gruppdiskussion på mötet i Trehörna, 2018-11-01 

 

Iakttagelser från respektive dialogmöte 
En kortfattad redogörelse från respektive dialogmöte följer nedan. Detta är inte allt som framkommit 
under mötena utan ger en inblick över hur diskussionerna har gått. 

Boet  

Medborgardialogmötet hölls i Boets bygdegård tisdagen den 30 oktober kl 18.30–20.15. Antal deltagande 
under mötet var 30 personer. Medborgarna ser stor utvecklingspotential i Boet med omnejd där förbättrad 
kollektivtrafik, utbyggnad av fibernätet och bevarandet av landskapet står i fokus. Närvarande vid mötet 
beskrev Ödeshögs kommun som en liten, lugn och vacker kommun med ledorden närhet och natur. 
Några tyckte att det nuvarande utbudet av affärer var tillräckligt samtidigt som andras åsikter var att 
affärsutbudet var för dåligt. Andra synpunkter som lyftes var bland annat att man önskar en polisnärvaro i 
de mindre orterna så som i Ödeshög, möjlighet till kontorshotell i Boet samt förbättrad vattenförsörjning. 

Trehörna  

Medborgardialogmötet hölls i Lusthuset i Trehörna torsdagen den 1 november kl 18.30–20.15. Antal 
deltagande under mötet var 20 personer. De boende i Trehörna identifierar Ödeshögs kommun som en 
småskalig och liten kommun med stora och vackra naturtillgångar. Under temat Stolthet lyfter de 
Trehörna som ort, Omberg och olika delar av Vätterns kust. Medborgarna talar även om variationen i 
naturen och närheten till bra äldreomsorg, vårdcentral och skola. Emellertid känner befolkningen en 
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avsaknad utav seniorboenden, ett bristfälligt fibernät och dålig mobiltäckning. I framtiden ser Trehörnas 
invånare att föregående synpunkter har åtgärdats, att kulturmiljön bevaras och att utemiljön förblir en 
trygg plats.  

Hästholmen  

Medborgardialogmötet hölls i Hästholmens bygdegård tisdagen den 6 november kl 18.30–20.15. Antal 
deltagande under mötet var 41 personer. Hästholmabornas synpunkter handlade mycket om Hästholmens 
hamn och den planerade nybyggnationen där. Invånarna ser stor tillväxtpotential i orten och lyfter fram 
småskaligheten och ett brett utbud av kultur- och naturområden. Hästholmens befolkning värdesätter 
kringliggande natur stort och gemenskapen samt cykelvägen till Ödeshög. Som framtidsfrågor lyftes bland 
annat hållbara bostäder och en utbyggnad av fler trygghetsboende för äldre med viljan att bo kvar i sin 
hemort, bättre marknadsföring utmed E4:an samt ytterligare en mataffär i Ödeshög.  

Rök  

Medborgardialogmötet hölls i Röks skolmatsal torsdagen den 8 november kl 18.30–20.15. Antal 
deltagande under mötet var 12 personer. Invånarna i Rök med omnejd tycker att Ödeshögs kommun är en 
lagom liten kommun med nära till allt och rikt på natur- och kulturliv. De boende är särskilt stolta över 
naturområdena Omberg och Tåkern samt alla de företagare som är verksamma i Ödeshögs kommun. De 
uppskattar äldreomsorgen och framhåller Ödeshögs kommuns geografiska plats i Sverige samt närheten 
till naturen. Som förbättring vill man att kollektivtrafiken ökar och att det finns förbindelser med 
intilliggande kommuners huvudtätorter. Andra synpunkter som lyftes var bland annat att man vill att fler 
bostäder byggs runt om i hela kommunen och att en lekplats saknas i Heda.  

Ödeshög  

Medborgardialogmötet hölls i Riddarsalen i Ödeshög tisdagen den 20 november kl 18.30–20.15. Antalet 
deltagande under mötet var 36 personer. Under mötet framkom främst åsikter om att bygga fler bostäder, 
i olika boendeformer för alla och att marknadsföringen utav Ödeshögs kommun behöver bli bättre. 
Vidare diskuterade invånarna avsaknad av kollektivtrafiken ut i övriga delar av kommunen från tätorten 
Ödeshög. Flertalet kommuninvånare belyste naturen och närheten, Omberg och Tåkern med omnejd. 
Även chokladfabriken Narr konfektyr, den berikade kulturhistorien i hela Ödeshögs kommun samt 
Omkultur med stora möjligheter till en kulturrik bygd. Som negativt lyfte invånarna skräpiga fastigheter 
och infarter och dåliga möjligheter för de som ej äger en bil och vill åka kollektivt. Ödeshögsborna 
uppskattar Biblioteket, alla skolorna och det positiva företagsklimatet bra tillgång till hjälpsamma 
hantverkare. 

Skolungdomar 

Dialogmötet hölls i Mediateket med Lysingsskolans elevråd den 3 december kl 8.45-9.15. Antalet 
deltagande personer under mötet var 20 personer. Elevrådet består av två personer från varje klass i 
årskurs 6-9. Frågeställningen som diskuterades var Positivt & Negativt. Som positivt lyftes flera platser 
exempelvis Vättervallen, Skönatorpet, Crossbanan, skolan , badplatserna och Vättern. Som negativt 
framkom att eleverna vill ha fler affärer, fler snabbmatsrestauranger och ett gamingcafé för LAN. n del 
elever beskrev Ödeshög som tråkigt och att det händer för lite medan andra att det är mysigt och lagom. 
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Resultat från dialogmötena  

Statistik över deltagandet på dialogmötena 

Plats: Antal: Kvinnor: Män: 
Boet 30 47% 53% 

Trehörna 20 45% 55% 
Hästholmen 41 41% 59% 

Rök 12 50% 50% 
Ödeshög 36 61% 49% 

Lysingskolans 
elevråd 

20 50% 50% 

Total: 159 49% 51% 
 

Tabell 1. Visar deltagare fördelat på respektive möte samt fördelningen av män och kvinnor. 
 

Sammanfattat resultat från alla möten 

Resultatet som redovisas utgår från det digitaliserade materialet från dialogmötena. Alltså det som 
grupperna skrivit på post-it-lapparna och satt upp på de stora arken för respektive tema. 

Totalt under dialogmötena har 1350 unika synpunkter/post-it-lappar digitaliserats. 

  

Ort: Antal synpunkter: 
Boet 302 

Trehörna 170 
Hästholmen   293 

Rök 152 
Ödeshög 433 

Lysingsskolans elevråd 116 

Total: 1466 
   

Tabell 2. Visar antal synpunkter (post-it lappar) fördelat på respektive möte. 
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Nedan redovisas resultatet av varje tema i så kallade ordmoln. Ord som förekommer ofta får en större 
textstorlek och därmed kan man visuellt utläsa huvuddragen från respektive tema. 

Identitet 

För temat identitet har man fått svara på frågan att beskriva Ödeshögs kommun (geografiska omfattning) 
med tre ord. 

 

  Figur 5. Visar ett samlat ordmoln över Identitet för alla dialogmötena.  
Stolthet 

För temat stolthet har man fått svara på frågan: Vilken är din favoritplats i kommunen? Samt vilken plats 
visar du helst för en besökare.  

 

  Figur 6. Visar ett samlat ordmoln över Stolthet för alla dialogmötena. 
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Positivt & Negativt 

För temat Positivt/Negativt har inkomna synpunkter varierat mellan detaljsynpunkter till övergripande 
strategiska synpunkter. Många av synpunkterna har noterats att kommunen inte har rådighet över men att 
alla synpunkter finns dokumenterade och kan föras vidare till ansvarig. För att få en övergripande bild 
över vad man diskuterat har vi klassat varje synpunkt utifrån ämnesområde. Resultatet av ämnesområdena 
redovisas nedan.  

Positivt 

 

Figur 7. Visar ett samlat ordmoln över ämnesområde kopplat till det man tycker är Positivt.  
 

Negativt 

 

Figur 8. Visar ett samlat ordmoln över ämnesområde kopplat till det man tycker är Negativt.  
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Framtid 

För temat Framtid har diskussionen varit fri men utgått från frågeställning i enkäterna om framtida 
boendemiljö och vad som kan vara viktigast för en när man väljer vad man vill bo. För att få en 
övergripande bild över vad man diskuterat har vi klassat varje synpunkt utifrån ämnesområde. Resultatet 
av ämnesområdena redovisas nedan.  

 

 

Figur 9. Visar ett samlat ordmoln över ämnesområde kopplat till diskussioner i temat Framtid.  
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Enkäter 
Parallellt med medborgardialogen har tre olika enkäter tagits fram och funnits tillgängliga på kommunens 
webbplats och på biblioteket för att fånga upp synpunkter från dem som inte har deltagit på dialogmöten.  

Alla medborgare har inte haft möjlighet att medverka på dialogmötena. För att öka 
möjligheten för så många som möjligt att lämna idéer, åsikter och information har därför 
enkäter funnits som komplement till mötena.  

Tre olika enkäter har tagits fram för att fånga upp olika perspektiv: 

• Enkät för boende  
• Enkät för skolungdomar  
• Enkät för nyinflyttade/inpendlare.  

Enkäten för boende är den som har använts som underlag för diskussionerna vid mötena. 
Under perioden 1 november 2018 – 31 januari 2019 har enkäterna funnits tillgängliga på 
kommunens webbplats som digital webbenkät men även som utskrivbar pdf. På biblioteket 
har även utskrivna exemplar funnits att fylla i och lämna in. Alla enkäter har sedan 
digitaliserats och sammanställts. 

Ett brevutskick av enkät för skolungdomar gjordes till alla kommunens gymnasieelever under 
januari som en riktad insats för att höra denna grupp av ungdomar. 

Beskrivning av enkäterna 
Frågorna i enkäterna har utformats av samma tjänstepersoner som arbetar med att ta fram den nya 
översiktsplanen. Frågeställningarna har formulerats utifrån ett översiktsplaneperspektiv med fokus på vad 
medborgarna tycker är bra och dåligt idag samt vad de ser för framtidsfrågor. Flera frågor är kopplade till 
bostäder och fritid. Det insamlade materialet bör kunna vara användbart i flera andra kommunala 
sammanhang men det är då viktigt att påpeka att frågeställningen kan vara vinklad utifrån ett 
översiktsplaneringsperspektiv.  

För enkäten till skolungdomar har två elever från Lysingsskolan medverkat i framtagandet under deras 
praktikdagar på kommunkontoret. 

Enkäterna i sin helhet finns som bilagor till denna rapport. 

Antal svarande per enkät  
 

 
Antal Män  Kvinnor  Rest 

Totalt 594 41,4% 54,2% 4,4% 
Boende 323 37,5% 59,1% 3,4% 

Skolungdomar 230 48,3% 46,5% 5,2% 
Inpendlare/nyinflyttade 41 34,2% 58,5% 7,3% 

 

Tabell 3. Visar antal svarande på respektive enkät och fördelningen mellan män och kvinnor. Rest 
betyder den del som har angett annat än man/kvinna eller inte har svarat på frågan. 
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Ålder 
svarande 

Procent 
av total 

Kommun 
total 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Rest 

0-19 år 39% 22% 47% 48% 5% 
20-26 år 2% 6% 50% 50% 0% 
27-45 år 18% 21% 58% 36% 6% 
46-64 år 22% 23% 66% 33% 1% 
65-79 år  17% 21% 52% 46% 2% 
80+ år 1% 7%      
Rest 1% 0%      

Totalt 594 
 

53% 41% 6% 

 
Tabell 4. Visar andel svarande på alla enkäter fördelat över åldersgrupper samt fördelningen på män 
och kvinnor. ”Kommun total” anger hur fördelningen är totalt i kommunen och kan jämföras med 
fördelningen av enkätsvaren för att identifiera över eller underrepresentation av någon åldersgrupp.     

 

Antal svarande Procent 
av total 

Kommun 
total 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Rest 

Postnummer          
Trehörna 57399 4% 6% 58% 42% 0% 

Kvarntorp/Sättra 59022 0% 6%     0% 
Ödeshög Centrum 59931 19% 28% 51% 43% 6% 

Ödeshög Västra 59932 6% 13% 60% 40% 0% 
Ödeshög Norra 59933 8% 9% 64% 36% 0% 

Stava 59991 8% 10% 61% 37% 2% 
Boet 59992 6% 7% 51% 46% 3% 

Hästholmen 59993 14% 11% 59% 40% 1% 
Heda/Rök 59994 8% 10% 48% 46% 6% 

Rest 25% 0% 47% 41% 12% 
 

Tabell 5. Visar andel svarande på alla enkäter fördelat över postnummer samt fördelningen på män 
och kvinnor. ”Kommun total” anger hur fördelningen är totalt i kommunen och kan jämföras med 
fördelningen av enkätsvaren för att identifiera över eller underrepresentation av något postnummer.     
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Resultat från enkäterna 
Nedan redovisas resultatet av varje tema i så kallade ordmoln. Ord som förekommer ofta får en större 
textstorlek och därmed kan man visuellt utläsa huvuddragen från respektive tema. 

Identitet 

För temat identitet har man fått svara på frågan att beskriva Ödeshögs kommun (geografiska omfattning) 
med tre ord. 

 

  Figur 8. Visar ett samlat ordmoln över Identitet för alla enkäter.  
 

  

  Figur 9. Visar ordmoln över Identitet uppdelat på boendeenkäten (till vänster) respektive 
skolungdomarenkäten (till höger).  
  

Stolthet 

För temat identitet har man fått svara på frågan: Vilken är din favoritplats i kommunen? Samt vilken plats 
visar du helst för en besökare? (denna har endast funnits på boendeenkäten).  
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  Figur 10. Visar ett samlat ordmoln över Stolthet - favoritplats för alla enkäter. 

 
  Figur 11. Visar ordmoln över Stolthet - favoritplats specifikt för skolungdomarenkäten. 

 

  Figur 12. Visar ordmoln över Stolthet – visar besökare, endast fråga som funnits på boendeenkäten. 
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Hur svarade medborgarna på frågor om Framtiden? 
 

Bor du där du helst vill? 

 Ja Nej 
Totalt 86% 14% 

Män 91% 9% 
Kvinnor 82% 18% 

 

Tabell 6. Visar fördelningen över hur man svarat. Resultatet är från boendeenkäterna. 

 

Hur vill du helst bo? 

 Totalt Män Kvinnor 
Villa 65% 73% 62% 

Radhus/kedjehus/parhus 5% 3% 7% 
Hyreslägenhet 9% 4% 12% 

Gemensamt (kollektiv) 2% 1% 2% 
Bostadsrättslägenhet 3% 1% 4% 

Annat 17% 19% 14% 
 

Tabell 7. Visar fördelningen över hur man svarat. Resultatet är från boendeenkäterna. 

 

Skulle du kunna tänka dig att bo i Ödeshögs kommun när du är vuxen? 

 Ja Nej 
Totalt 48% 52% 
Killar 58% 42% 
Tjejer 41% 59% 

 

Tabell 8. Visar fördelningen över hur man svarat. Resultatet är från skolungdomarenkäten. 

 

Tror du att du kommer bo i Ödeshögs kommun när du är vuxen?  

 Ja Nej 
Totalt 32% 68% 
Killar 39% 61% 
Tjejer 26% 74% 

 

Tabell 9. Visar fördelningen över hur man svarat. Resultatet är från skolungdomarenkäten. 

 

Vad tror du är viktigast för dig när du är vuxen? 
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 Totalt Killar Tjejer 
Förverkliga dröm 11%* 10% 9% 
Att må bra 13% 6% 22% 
Att hitta kärleken 5% 7% 4% 
Att ha god ekonomi 15% 14% 17% 
Att ha ett jobb 31% 41% 21% 
Att ha ett eget boende 2% 3% 2% 
Att ha bra relationer 15% 13% 19% 
Annat 7% 6% 7% 

 

Tabell 10. Resultatet är från skolungdomarenkäten.*Det är ca 5% av skolungdomarna som valt att 
inte ange kön vilket medför att totalfördelningen kan vara större än fördelningen för Killar och Tjejer.  

 

Vad är viktigast för dig när du väljer var du vill bo? 

Totalt 1 2 3 Andel av viktat 
värde 

Nära till naturen 83 52 38 21% 
Nära till affär och service 30 32 38 10% 

Trygg utemiljö 30 29 36 10% 
Nära till familj och vänner 41 21 18 10% 

Nära till jobbet 23 23 19 7% 
Bra kollektivtrafik 20 23 20 7% 

Tillgång till bredband 12 23 35 6% 
Utsikt över vatten 21 20 12 6% 

Utsikt över landskapet 14 22 11 5% 
Bostadspriset 8 14 16 4% 

Utbud av kultur/evenemang 6 15 13 3% 
Utbud av olika bostadstyper 4 15 14 3% 

Nära till förskola/skola 7 8 15 3% 
Annat (ange vad) 10 4 11 3% 

Möjlighet att bygga mitt drömhus 2 7 13 2% 
Nära till fritidsaktiviteter (idrotts- och 

föreningsliv) 
3 6 5 1% 

 

Tabell 11. Visar resultatet över hur alla har valt att svara. ”Andel av viktat värde” är andel av totalen 
av poäng respektive kategori har där 1 har värderats till 3 poäng, 2 har värderats till 2 poäng och 3 
har värderats till 1 poäng. Resultatet är från boendeenkäten. 
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Kvinnor 1 2 3 Andel av viktat 
värde 

Nära till naturen 43 28 26 19% 
Trygg utemiljö 23 17 18 11% 

Nära till affär och service 20 18 21 10% 
Nära till familj och vänner 22 14 13 10% 

Nära till jobbet 16 17 12 8% 
Bra kollektivtrafik 13 16 13 7% 

Tillgång till bredband 8 11 19 6% 
Utsikt över vatten 8 14 7 5% 

Utsikt över landskapet 8 12 7 5% 
Utbud av kultur/evenemang 5 12 10 4% 

Bostadspriset 7 9 10 4% 
Utbud av olika bostadstyper 2 9 9 3% 

Nära till förskola/skola 5 3 9 3% 
Annat (ange vad) 5 1 2 2% 

Möjlighet att bygga mitt drömhus 1 2 9 1% 
Nära till fritidsaktiviteter (idrotts- och 

föreningsliv) 
1 4 2 1% 

 

Tabell 12. Visar resultatet över hur kvinnor har valt att svara. ”Andel av viktat värde” är andel av 
totalen av poäng respektive kategori har där 1 har värderats till 3 poäng, 2 har värderats till 2 poäng 
och 3 har värderats till 1 poäng. Resultatet är från boendeenkäten. 

 

Män 1 2 3 Andel av viktat 
värde 

Nära till naturen 37 24 12 24% 
Nära till familj och vänner 19 7 5 11% 

Nära till affär och service 10 13 16 10% 
Trygg utemiljö 7 11 17 8% 

Utsikt över vatten 13 5 5 8% 
Tillgång till bredband 4 10 15 7% 

Nära till jobbet 7 6 7 6% 
Bra kollektivtrafik 7 6 6 5% 

Utsikt över landskapet 4 10 4 5% 
Annat (ange vad) 4 3 8 4% 

Nära till förskola/skola 2 5 6 3% 
Utbud av olika bostadstyper 2 5 4 3% 

Bostadspriset 1 4 6 2% 
Möjlighet att bygga mitt drömhus 1 5 2 2% 

Nära till fritidsaktiviteter (idrotts- och 
föreningsliv) 

1 2 3 1% 

Utbud av kultur/evenemang 0 3 3 1% 
 

Tabell 13. Visar resultatet över hur män har valt att svara. ”Andel av viktat värde” är andel av 
totalen av poäng respektive kategori har där 1 har värderats till 3 poäng, 2 har värderats till 2 poäng 
och 3 har värderats till 1 poäng. Resultatet är från boendeenkäten. 
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Vad skulle få dig eller vad fick dig att flytta till Ödeshög?  

Totalt 1 2 3 Andel av värde 
Nära till naturen 9 7 4 20% 

Nära till jobbet 11 1 7 18% 
Utsikt över landskapet och vatten 1 10 2 11% 

Nära till familj och vänner 5 4 1 11% 
Bostadspriset 3 5 5 11% 

Kärleken 3 1 1 5% 
Möjlighet att bygga mitt drömhus 1 3 3 5% 

Bra vägförbindelser till/från andra orter 1 2 3 4% 
Småskaligheten 0 3 2 4% 

Någon annan bestämde 1 1 1 3% 
Utbud av olika bostadstyper 1 0 2 2% 

Social gemenskap och trygghet 1 0 1 2% 
Annat (ange vad) 1 0 1 2% 

Nära till fritidsaktiviteter 0 1 1 1% 
Affärs- och serviceutbud 0 0 2 1% 

Bra förskola/skola 0 0 2 1% 
Utbud av kultur/evenemang 0 0 0 0% 

 

Tabell 14. Visar resultatet över hur alla har valt att svara. ”Andel av viktat värde” är andel av totalen 
av poäng respektive kategori har där 1 har värderats till 3 poäng, 2 har värderats till 2 poäng och 3 
har värderats till 1 poäng. Resultatet är från inpendlare/nyinflyttadenkät. (eftersom det är få svarande 
har fördelningen mellan män och kvinnor inte redovisats). 

 

Måluppfyllelse  
Uppfyllelsen av de uppsatta målen för medborgardialogen redovisas nedan under respektive mål. 

1. Alla hushåll i kommunen ska bjudas in till dialogmöten och få kännedom om pågående arbete. 
För att informera alla kommuninvånare om kommande möten skickades en inbjudan ut med information om tid, 
plats och datum hem till alla kommunens hushåll. Mötena annonserades även på stortavlor runt om i kommunen 
samt på kommunens webbplats. Målet anses uppfyllt. 

2. Möten ska genomföras i kommunens olika geografiska delar där medborgarna ges möjlighet att 
delge synpunkter och lokal information samlas upp. 
Fem möten erbjöds på olika geografiska platser i kommunen: Boet, Trehörna, Hästholmen, Rök och Ödeshög. 
Målet anses uppfyllt. 

3. Under den tidiga medborgardialogen ska minst 400 personer (vilket motsvarar ca 10 % av 
Ödeshögsborna i åldern 15 år och uppåt) vara aktiva genom möten eller enkät. 
Totalt har 159 personer deltagit på mötena och 594 enkätsvar har inkommit. Målet anses uppfyllt. 

4. Alla åldersgrupper: 15-19, 20-26, 27-45, 46-64, 64-79, 80+ ska nås i dialogen. 
Alla åldersgrupper finns representerade i enkätsvaren. Målet anses uppfyllt. 

5. Jämställd dialog, kvinnor och män ska vara lika aktiva i dialogen. 
Under mötena var fördelningen 49% kvinnor och 51% män.. Av de 594 enkätsvaren var fördelningen 53 % 
kvinnor och 41 % män (6 % uppgav ej kön). Målet anses uppfyllt. 

Det kan konstateras att alla mål har uppfyllts. 
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Utvärdering 
Deltagandet har varit stort och relativt representativt vad gäller kommunens befolkning, åldersmässigt och 
den geografiska spridningen. Denna sammanställning redogör inte för alla synpunkter som medborgarna 
lämnat under medborgardialogen utan en sammanfattning av olika frågor samt tar upp exempel på 
specifika frågeställningar som kommit upp. Det finns fortfarande många enskilda synpunkter som kan ha 
stort värde för kommunen eller andra berörda aktörer att ta till sig. 

Då vi har digitaliserat och samlat allt råmaterial digitalt kan det användas även i andra sammanhang. Men 
det är då viktigt att påpeka att frågeställningen har utgått från framtagandet av ny översiktsplan och det är i 
den kontexten resultaten ska analyseras.  

Medborgardialogen har engagerat stort och överlag har initiativet mötts av mycket positiva reaktioner. 
Erfarenheter som vi som jobbar med att ta fram ny översiktsplan tar med oss är att: 

• Det finns en lokal stolthet och stort engagemang i alla delar av kommunen. 
• Intresset för sin omgivning är stort och något som kommunen måste se till att använda i 

kommande processer och utvecklingsarbete. 
• Riktade insatser ger resultat. Vi ska aktivt arbeta framöver i processen för att nå de åldersgrupper 

eller geografiska områden vi ser behov av. 
• Medborgarna tycker och värderar olika. Det framkommer tydligt när vi har haft upplägget att alla 

har varit aktiva under mötena, tvingats tänka och skriva själva, innan någon börja prata. 

 

Hur påverkar den tidiga medborgardialogen fortsatt arbete med översiktsplanen? 

Materialet från medborgardialogen utgör ett gediget kunskapsunderlag som vi kommer ta med oss i det 
fortsatta arbetet med framtagandet av ny översiktsplan.  

En översiktsplan kommer innehålla viljeinriktning för den långsiktiga utvecklingen på den fysiska miljön 
och bestämmelser av mark- och vatten användning. Alla inkomna synpunkter hör därav inte hemma i den 
här processen utan skickas vidare till ansvarig person på kommunen eller annan myndighet.  

Specifika ämnen som vi tar med oss och som kommer påverka arbetet med nya översiktsplanen: 

• Lokal identitet -  kommer definieras utifrån medborgardialogens resultat från frågeställningarna 
Identitet och Stolthet. 

• Övergripande strategier - kommer att kopplas till resultat från medborgardialogen utifrån de 
framtidsfrågor som lyfts fram. 

• Naturnära - har lyfts på alla möten som positivt. Något att profilera sig utifrån. Nya bostäder i 
naturnära läge och tankar kring närhet/tillgänglighet till naturområden. 

• Omberg - hela kommunens stolthet. Mer aktivt jobba vidare med utveckling av Omberg som 
besöksmål. Omberg betyder mycket för många, som närströvområde, kommunrekreationsområde 
och ett turist- och besöksnäringsområde. 

 
Särskilt utmärkande för vad de boende i kommunen ser mycket positivt på är: 

+ Skola/utbildning 
+ Nätverkssamhället (närhet, småskalighet, föreningslivet, sociala nätverk m.m.) 
 

De många har uttryckt önskad förbättring av och som viktiga framtidsfrågor är: 
- Ungdomar beskriver kommunen som tråkig 
- Bostäder och boendemiljöer är viktigt för kommuninvånarna 
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- Kollektivtrafik 
- Företagsverksamhet 
- Kommunikationer 

Bredband 
Infrastruktur 
 
 

Övrig dialog  
Parallellt med medborgardialogen har möten även hållits med andra myndigheter, organisationer och 
intressenter för att informera om och få underlag till arbetet med en ny översiktsplan. Sammantaget har 
följande möten/dialoger har genomförts under hösten och vintern 2018/2019:  

Medborgardialog: 
Boet 30 okt 
Trehörna 1 nov 
Hästholmen 6 nov 
Rök 8 nov 
Ödeshög 20 nov 
Lysingsskolans elevråd 3 dec 
 

Myndigheter: 
Region Östergötland 4 sep 
Länsstyrelsen i Östergötland 17 sep 
Östgötatrafiken och Jönköpings länstrafik 15 nov och 13 dec  
Trafikverket 1 mars 
Grannkommuner 
 Tranås 18 jan 

Jönköping 18 jan 
 Vadstena 25 jan 
 Mjölby 31 jan 

 
Intressenter: 

LRF:s kommungrupper i Ödeshög 11 jan 
Service och handelsnätverk 16 jan 
Företagarföreningen 23 jan 
Föreningsråd 23 jan 
Besöksnäringen 24 jan och 5 feb 
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Bilagor 
Enkät Boende 
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Enkät skolungdomar 
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Enkät inpendlare/nyinflyttade 
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Externa bilagor 
Bilaga - Enkätsvar från boendeenkäten.pdf 

Bilaga - Enkätsvar från inpendlare- och nyinflyttadeenkäten.pdf 

Bilaga - Enkätsvar från skolungdomarenkäten.pdf 

Bilaga - Synpunkter från dialogmötena.pdf 

 

 


