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Inledning

Under våren 2017 genomfördes en stor medbor-
gardialog där åsikter och förslag om framtidens 
Tidaholm samlades in. Medborgarna kunde 
bland annat svara på webbenkäter på kommu-
nens hemsida, besöka en bemannad medbor-
garlokal i Tidaholms centrum, e-posta in sina 
förslag eller boka möte/dialog med kommunens 
tjänstemän på plats. Detta resulterade i hundra-
tals förslag om hur Tidaholms kommun kan ut-
vecklas mot framtiden. Webbenkäterna delades 
in i fyra temaområden; Boende som besvarades 
av totalt 248 personer, Resor och arbete av 162 
personer, Mötesplatser - Fritid, kultur och handel 
av 168 personer och slutligen Vision och Identi-
tet som besvarades av 151 personer.

Medborgardialogen ska ses som en uppstart in-
för framtagandet av en ny kommunövergripande 
översiktsplan. Genom att släppa in medborgar-
na i ett tidigt skede, innan den formella planpro-
cessen börjar, kan kommunen fånga upp viktiga 
frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. 

I processen med att ta fram en översiktsplan 
ingår två formella samrådstillfällen. När ett för-
sta förslag till översiktsplan finns framtaget stäl-
ler man ut den på samråd. Därefter bearbetas 
handlingen utifrån inkomna synpunkter för att 
senare ställas ut för granskning innan den bear-
betas på nytt inför ett godkännande i kommun-
fullmäktige. 

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Tidaholm leds av en arbetsgrupp vid Tidaholms 
kommun bestående av Marie Bengtzon, plan-
samordnare, Peter Lann, miljö- och byggchef, 
Kjell Jonsson, teknisk chef, Pema Malmgren, 
chef kultur och fritid och Malin Lundberg, nä-
ringslivschef. Den politiska ledningsgruppen be-
står av kommunalråd, oppositionsråd samt det 
politiska presidiet. Som konsult för arbetet har 
Tidaholms kommun anlitat WSP.
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Sammanfattning och analys

Enkätundersökningen visar på att medborgarna 
i Tidaholm ser sin hemkommun som lugn, trygg 
och vacker. En annan sida av samma mynt är de 
enkätsvar som tyder på att kommunen upplevs 
som slumrande och ambitionslös.

En stor del av de medborgare som svarade på 
enkätundersökningen anser att det saknas bo-
ende i kommunen. Den boendetyp som det an-
ses råda störst brist på är hyresrätter, men även 
bostadsrätter och radhus/parhus saknas, enligt 
många.

Medborgarna ombads peka ut platser i kommu-
nen och tätorten Tidaholm där det vore lämpligt 
att bygga nytt. I hög grad föreslogs utbyggnad 
åt Skövde- och Falköpingshållet, som ett sätt att 
förenkla arbetspendling.

Av de medborgare i Tidaholms kommun som 
deltog i enkätundersökningen uppgav 70% att 
en utbyggd kollektivtrafik skulle vara den faktor 
som skulle få dem att byta till ett arbete som är 
beläget längre från hemmet än idag. På frågan 
om vart de svarande önskar sig en bättre kol-
lektivtrafik uppger 65% att de vill ha en bättre 
kollektivtrafik till Jönköping. Knappt hälften av 
enkätsvaren uppger även att de skulle önska 

sig en bättre kollektivtrafik till Skövde och Fal-
köping.

Undersökningen visar på att den framtidsbild 
som medborgarna ser framför sig 2030 är en 
trygg och välmående småstad med fler företag 
och satsningar på skolan. Något som också an-
ses viktigt är goda pendlingsmöjligheter till an-
dra orter.

Tillgängligheten till framförallt naturområden an-
ses vara god bland de svarande. Även tillgäng-
ligheten till rekreation anses vara god, även om 
det där finns större utrymmen till förbättringar. 

Bland de besöksmål som de svarande i enkä-
ten tycker bäst om i Tidaholm nämns Bruksvill-
eparken, Kärleksön och Tidan. Enkätsvaren för 
vilka platser som de helst skulle rekommendera 
till människor som besöker Tidaholm är till stor 
del samma platser som invånarnas egna favorit-
platser, till exempel Turbinhusön, Vulkanön och 
Hökensås. 

I medborgardialogen har det inkommit många 
förslag som rör underhåll och utformning av den 
fysiska miljön. Dessa synpunkter förs vidare till 
respektive ansvarsområde inom kommunens 
förvaltning för kännedom.
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Webbenkäten 

Resultatet av webenkäten delas upp i de fyra te-
matiska områdena:
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Här bor de som 
svarat på enkäten

Bakgrund
Kapitlet redovisar en sammanställning över de 
medborgare som har svarat på frågorna i enkät-
undersökningen. Den typiske svaranden i web-
benkäten är en person mellan 30 och 49 år som 
har bott i kommunen i mer än 10 år och som nu 
är bosatt i villa i tätorten Tidaholm.

Andel svarande av 
totalt andel svarande i 
enkäten

xx%
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Var bor du?

Ålder svarande

Hur länge har du bott i Tidaholms  
kommun?

Hur bor du idag?
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Boende 
Hyresrätter är den boendeform som deltagarna i enkätundersökningen upplever att det är störst 
brist på inom kommunen. Över 70 % av de svarande anser att det saknas hyresrätter i kommunen. 
Medborgarna i enkätundersökningen anser dock inte enbart att det saknas hyresrätter i kommunen, 
cirka 40% av svarsdeltagarna anser att det saknas såväl bostadsrätter som radhus/parhus.  

Hur länge har du bott i Tidaholms 
kommun?

0-2 år 3-9 år 10+ år

Hur bor du idag?

Gård Villa

Parhus/radhus Lägenhet - Hyresrätt

Lägenhet - Bostadsrätt Annat
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Boende

Hyresrätter är den boendeform som deltagarna 
i enkätundersökningen upplever att det är störst 
brist på inom kommunen. Över 70 % av de sva-
rande anser att det saknas hyresrätter i kommu-
nen. Medborgarna i enkätundersökningen an-
ser dock inte enbart att det saknas hyresrätter i 
kommunen, cirka 40% av svarsdeltagarna anser 
att det saknas såväl bostadsrätter som radhus/
parhus. 

Vilken typ av boende tycker du saknas i Tidaholm?

Medborgarna ombads i enkätundersökningen att svara på frågan om vilken eller vilka orter inom 
kommunen de skulle kunna tänka sig att bo i. Den klart vanligaste platsen som de svarande uppgav 
att de skulle vilja bo i var Tidaholm tätort, med nästan 70 % av enkätsvaren.  Av de mindre tätorterna 
indikerar enkätsvaren att Ekedalen och Kungslena är de mest attraktiva orterna då att bo i, då 26% 
respektive 27% har uppgivet att de skulle kunna tänka sig att bo i någon av de två orterna. Övriga 
platser som man kan tänka sig att bo i är Madängsholm, Baltak, Fröjered, Dimbo, Folkabo och 
Gäälleberg med cirka 10 – 15% av enkätsvaren. Medborgarna ombads peka ut platser i kommunen 
och tätorten Tidaholm där det vore lämpligt att bygga nytt. I hög grad föreslogs utbyggnad åt Skövde- 
och Falköpingshållet, som ett sätt att förenkla arbetspendling.   

 

 

 

Villor

Radhus/parhus

Hyresrätter

Bostadsrätter

Funktionsanpassade bostäder

Annat

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Vilken typ av boende tycker du saknas i Tidaholm?



Medborgardialog Tidaholms kommun våren 2017          9 

I vilka av våra orter skulle du kunna tänka dig att bo?

Boende

Medborgarna ombads i enkätundersökningen 
att svara på frågan om vilken eller vilka orter 
inom kommunen de skulle kunna tänka sig att 
bo i. Den klart vanligaste platsen som de sva-
rande uppgav var Tidaholm tätort, med nästan 
70 % av enkätsvaren. Av de mindre tätorterna 
indikerar enkätsvaren att Ekedalen och Kung-
slena är de mest attraktiva orterna att bo i, då 
26% respektive 27% har uppgivit att de skulle 
kunna tänka sig att bo i någon av de två orterna. 

Övriga platser som man kan tänka sig att bo i är 
Madängsholm, Baltak, Fröjered, Dimbo, Folka-
bo och Gälleberg med cirka 10 – 15% av enkät-
svaren. Medborgarna ombads peka ut platser i 
kommunen och tätorten Tidaholm där det vore 
lämpligt att bygga nytt. I hög grad föreslogs ut-
byggnad åt Skövde- och Falköpingshållet, som 
ett sätt att förenkla arbetspendling, se karta sid 
10.

 

Diagram ovan är nytt 
Resor & arbete 
 

En viktig aspekt som har uppkommit i enkätundersökningen är att svarsdeltagarna anser att det är 
viktigt för kommunen att ha en god tillgång på arbeten i kommunen, samt goda pendlingsmöjligheter 
till arbete på annan ort. Cirka 50% av svarsdeltagarna anser att det finns goda möjligheter (betyg 4 
och 5) att ha ett trivsamt arbete inom kommunen. På frågan om det finns möjligheter att ha ett 
trivsamt arbete inom pendlingsavstånd ger 50% av svarsdeltagarna betyget 5. Ytterligare 20% av 
svarsdeltagarna anser att möjligheterna för att ha ett trivsamt arbete inom pendlingsmöjligheterna 
är 4 på en skala mellan 1 och 5.    
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Kungslena
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Resor & arbete

En viktig aspekt som har uppkommit i enkätun-
dersökningen är att svarsdeltagarna anser att 
det är viktigt för kommunen att ha en god tillgång 
på arbeten i kommunen, samt goda pendlings-
möjligheter till arbete på annan ort. Cirka 50% 
av svarsdeltagarna anser att det finns goda möj-
ligheter (betyg 4 och 5) att ha ett trivsamt arbete 
inom kommunen. På frågan om det finns möjlig-
heter att ha ett trivsamt arbete inom pendlings-
avstånd ger 50% av svarsdeltagarna betyget 5. 
Ytterligare 20% av svarsdeltagarna anser att 
möjligheterna för att ha ett trivsamt arbete inom 
pendlingsmöjligheterna är 4 på en skala mellan 
1 och 5. 

Möjligheter inom mitt arbete

 

Trots att 70 % av enkätsvaren anser att möjligheterna är på betygsskalan 4 och 5 i diagrammet ovan 
visar diagrammet nedan att det är just ökade möjligheter att resa kollektivt som anses vara den 
vanligaste faktorn på frågan över vad som behöver fungera för att de ska tänka sig att ha ett större 
avstånd till arbete/skola. Andra viktiga faktorer som framkommer i undersökningen är bra bilvägar 
och möjligheten att jobba hemifrån.  

 

I enkäten ställdes även frågan hur Tidaholm kan bli en attraktiv kommun för företagande. På detta 
svarades det att kommunen bör erbjuda attraktiva lokaler och mark för verksamheter. Dessutom 
föreslogs att man höjer utbildningsnivån i kommunen, genom satsning på kommunens gymnasium 
och genom att locka hit välutbildade nya invånare.  
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Det finns möjligheter för mig att ha ett arbete jag
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Trots att 70 % av enkätsvaren anser att möjlig-
heterna är på betygsskalan 4 och 5 i diagrammet 
på föregående sida visar diagrammet nedan att 
det är just ökade möjligheter att resa kollektivt 
som anses vara den vanligaste faktorn på frå-
gan över vad som behöver fungera för att de ska 
tänka sig att ha ett större avstånd till arbete/sko-
la. Andra viktiga faktorer som framkommer i un-
dersökningen är bra bilvägar och möjligheten att 

Resor & arbete

Vad behöver fungera för att du ska kunna tänka dig att ha ett större avstånd till  
arbete/skola?

 

Trots att 70 % av enkätsvaren anser att möjligheterna är på betygsskalan 4 och 5 i diagrammet ovan 
visar diagrammet nedan att det är just ökade möjligheter att resa kollektivt som anses vara den 
vanligaste faktorn på frågan över vad som behöver fungera för att de ska tänka sig att ha ett större 
avstånd till arbete/skola. Andra viktiga faktorer som framkommer i undersökningen är bra bilvägar 
och möjligheten att jobba hemifrån.  

 

I enkäten ställdes även frågan hur Tidaholm kan bli en attraktiv kommun för företagande. På detta 
svarades det att kommunen bör erbjuda attraktiva lokaler och mark för verksamheter. Dessutom 
föreslogs att man höjer utbildningsnivån i kommunen, genom satsning på kommunens gymnasium 
och genom att locka hit välutbildade nya invånare.  
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jobba hemifrån. Många svarande önskar fiberut-
byggnad för möjligheten att jobba hemifrån.

I enkäten ställdes även frågan hur Tidaholm kan 
bli en attraktiv kommun för företagande. På det-
ta svarades det att kommunen bör erbjuda att-
raktiva lokaler och mark för verksamheter. Dess-
utom föreslogs att man höjer utbildningsnivån i 
kommunen, genom satsning på kommunens 
gymnasium och genom att locka hit välutbildade 
nya invånare. 
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I enkätundersökningen fick de svarande uppge 
vilken eller vilka destinationer som de ville ha 
en bättre kollektivtrafik till. Då det var möjligt att 
kryssa i flera svarsalternativ i enkäten överstiger 
den totala summan av svaren 100%.

Det mest frekventa alternativet dit de svarande 
i enkätundersökningen ville ha bättre kollektiv-
trafik var Jönköping med 65%. Som näst vanli-

Hit vill jag ha bättre kollektivtrafik

Resor & arbete

gast och tredje vanligaste svar uppgavs Skövde 
med 48 % och Falköping med 39 %. Cirka en 
tredjedel av de svarande uppgav också att de 
skulle vilja ha en bättre kollektivtrafik inom kom-
munens gränser. Se karta sid 14.

 

Diagram ovan nytt 

I enkätundersökningen fick dem svarande uppge vilken eller vilka destinationer som de ville ha en 
bättre kollektivtrafik till. Då det var möjligt att kryssa i flera svarsalternativ i enkäten överstiger den 
totala summan av svaren 100%. 

Det mest frekventa alternativet dit de svarande i enkätundersökningen ville ha bättre kollektivtrafik 
var Jönköping med 65%. Som näst vanligast och tredje vanligaste svar uppgavs Skövde med 48 % och 
Falköping med 39 %. Cirka en tredjedel av de svarade uppgav också att de skulle vilja ha en bättre 
kollektivtrafik inom kommunens gränser.  

Mötesplatser - Fritid, kultur & handel  
Enkätundersökningen visar att tillgängligheten till naturområden i Tidaholm är god. Över 80% av de 
svarade ger betyget 4 eller 5 för tillgängligheten till naturområden i kommunen på en skala från 1 till 
5. Även betygen för tillgängligheten till rekreation är goda där drygt 60 % ger betyget 4 eller 5. Som 
förslag på hur tillgängligheten till naturområdena skulle kunna förbättras föreslås att man ska kunna 
nå Hellidsberget och Hökensås med buss samt mer lättillgänglig information om de olika platserna. 
Den nedlagda järnvägen föreslås göras om till cykelväg, vilket skulle underlätta för rekreation.  
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Mötesplatser - Fritid, kultur & handel 

Det finns enligt enkätsvaren många omtyckta 
grönområden inom Tidaholms kommun. Hellids-
berget är ett uppskattat friluftsområde, liksom 
bland andra Hökensås och bokskogarna i Eke-
dalen. Centralt i Tidaholm nämns exempelvis 
områdena längs Tidan som särskilt värdefulla. 
Bland svaren finns många förslag på hur till-
gängligheten till Tidan kan förbättras, bland an-
nat genom promenad- och cykelstråk, förbättra-
de badplatser och anlagda rastplatser. Se karta 
sid 16.

De svarande efterfrågar ett mer levande cen-
trum, och detta föreslås uppnås genom ett mer 
varierat utbud av butiker, fik, krogar och res-
tauranger, med attraktiva öppettider. Några ut-
trycker att man inte vill att större köpcentrum i 
utkanten av staden ska konkurrera med utbudet 
i stadskärnan. 

Enkätundersökningen visar att tillgängligheten 
till naturområden i Tidaholm är god. Över 80% 
av de svarande ger betyget 4 eller 5 för tillgäng-
ligheten till naturområden i kommunen på en 
skala från 1 till 5. Även betygen för tillgänglig-
heten till rekreation är goda där drygt 60 % ger 
betyget 4 eller 5. 

Som förslag på hur tillgängligheten till naturom-
rådena skulle kunna förbättras föreslås att man 
ska kunna nå Hellidsberget och Hökensås med 
buss samt mer lättillgänglig information om de 
olika platserna. Den nedlagda järnvägen före-
slås göras om till cykelväg, vilket skulle under-
lätta för rekreation.

Natur & rekreation

 

Det finns enligt enkätsvaren många omtyckta grönområden inom Tidaholms kommun. Hellidsberget 
är ett uppskattat friluftsområde, liksom bland andra Hökensås och bokskogarna i Ekedalen. Centralt i 
Tidaholm nämns exempelvis områdena längs Tidan som särskilt värdefulla. Bland svaren finns många 
förslag på hur tillgängligheten till Tidan kan förbättras, bland annat genom promenad- och cykelstråk, 
förbättrade badplatser och anlagda rastplatser. 

De svarande efterfrågar ett mer levande centrum, och detta föreslås uppnås genom ett mer varierat 
utbud av butiker, fik, krogar och restauranter, med attraktiva öppettider. Några uttrycker att man 
inte vill att större köpcentrum i utkanten av staden ska konkurrera med utbudet i stadskärnan.  

 

 
Vision och identitet 
Vad eller vilka platser visar du upp när du får besök av människor som inte bor i kommunen? 

De platser som förekommer mest frekvent bland svaren som enkätdeltagana skulle vissa upp för 
människor som besöker Tidaholm är: 
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Vision och identitet

Vad eller vilka platser visar du upp när 
du får besök av människor som inte bor i 
kommunen?

Helliden

Tidan

De platser som förekommer mest frekvent bland 
svaren som enkätdeltagarna skulle visa upp för 
människor som besöker Tidaholm är:

Vackert
Lugnt

Ödsligt

Hemtrevligt
Mysig
Nära

Lugnt
Ambitionslöst
Närhet till det 

mesta

Litet
Familjevänligt

Lantligt

Närhet
Engagemang
Slumrande

Småstad
Naturrikt

Idrottsstark

Vilka tre ord beskriver bäst din bild av 
Tidaholms kommun idag?
När enkätdeltagarna ska beskriva sin bild av Ti-
daholm med tre ord märks ord som lantligt, my-
sigt och vackert. Även en annan sida av sam-
ma mynt syns tydligt i enkätsvaren då ord som 
slumrande, ödsligt och ambitionslöst används 
för att beskriva bilden av Tidaholm.

Hökensås
Vulkanön

Turbinhusön
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Vision och identitet

Vilka tre ord beskriver bäst dina förhoppningar om hur Tidaholm är i framtiden år 
2030?

På enkätfrågan där deltagarna ombeds beskriva 
sina förhoppningar om Tidaholm 2030 med tre 
ord finner man en blandning mellan bevarande 
och utveckling. De flesta av enkätsvaren handlar 
om att bevara småstadens mysighet, trygghet 

”Hemtrevlig, mysig & öppen”

”Vackert, gemytligt & modernt”

”Småstad, trygghet & närhet”

”Trygg, barnvänlig  
& framtidslovande”

”Entreprenöriskt, gemenskap  
& tryggt”

”Företagsvänligt, människovänligt  
& idrottsvänligt”

”Levande, aktiv & barnvänligt”

och charm. Det finns samtidigt en önskan bland 
de som svarade på enkäten om att kommunen 
ska bli mer modern, levande och aktiv. En ökad 
satsning på företag- och idrottslivet ryms också 
bland enkätsvaren.



Medborgardialog Tidaholms kommun våren 2017          19 

Vad tror du kan locka människor att flytta till Tidaholms kommun?

Vision och identitet

När det gäller frågan om vad enkätdeltagarna 
tror skulle kunna locka fler människor att flytta till 
Tidaholm känns svaren från enkätfrågan ovan 
igen. De svarade deltagarna betonar vikten av 
att skapa en attraktiv landsbygd med nya ar-
betstillfällen och butiker. En skola av hög kvalitet 
och boende för alla är något som betonas.

”Attraktiva, prisvärda tomter och 
pendlingsmöjligheter”

”Mer matställen, butiker, jobb & 
boende”

”Bättre möjligheter till boende som 
passar alla”

”Bra skolmiljöer och arbeten. Kom-
munen måste satsa på företagen”

”En attraktiv landsbygd som man 
satsar på. Detta då många vill bo på 
”landet” men med närheten till sta-
den. En skola och förskola av hög 
kvalitet. Arbetstillfällen inom olika 

områden”
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Öppet hus

Under dialogperioden hölls en lokal öppen på 
Torggatan i Tidaholm två förmiddagar i veck-
an, dit kommuninvånare och kommunbesöka-
re kunde gå för att diskutera och föra fram sina 
synpunkter till kommunens politiker. Lokalen be-
söktes till största delen av personer inom ålder-
skategorin 65 år och äldre, med några undantag 
från yngre grupper. 

”Tidaholm är  
Nordens centrum!  

Ställ en skylt vid Härja- 
korsningen som visar  
Stockholm 377 km,  

Oslo 377 km &  
Köpenhamn 377 km”  
- dansk turist på besök

De synpunkter som framhölls handlade till stor 
del om direkta åtgärder för att förbättra den fy-
siska miljön, såsom underhåll av vägnätet, plan-
tering och skötsel av träd och annan växtlighet, 
offentlig utsmyckning och förbättrade lekplatser. 
Dessutom föreslogs ny mark för bostäder i Eke-
dalen samt i Tidaholm, nya promenadstråk, fler 
parkeringsplatser och förbättrad kollektivtrafik. 
Flera uttryckte att kommunen inte bör exploa-
tera Hellidsberget eller avyttra litografiska verk-
stadslokalen. 
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Barndialogen

Barndialoger genomfördes i klasserna F-9 samt 
gymnasium. I dialogerna deltog elevrådsstyrel-
serna och utvalda elever. Deltagarna delades in 
i mindre grupper om 4-6 ungdomar som leddes 
av en vuxen person. Svaren antecknades kon-
tinuerligt av respektive diskussionsledare. Se 
kartor på sid 22-23.

När barnen i de lägre åldrarna F-6 får uttrycka 
vilka platser de tycker bäst om i kommunen upp-
kommer saker som närheten till naturen, skogen 
och Tidan liksom specifika platser som Tidaval-
len och badplatsen i Madängsholm.

På frågan över vad som kan bli bättre i Tida-
holms kommun svarar de att det saknas bland 
annat en affär och en lekplats för större barn 
i Madängsholm. De yngre barnen önskar sig 
även ett farthinder vid Furulundsgatan. Ett an-
nat önskemål som uppkom var en lekplats med 
fotbollsmål i Brogårdsområdet (alla små lekplat-
serna har försvunnit).

När barnen får frågan om vilka platser som 
upplevs som läskiga eller fula nämns i stor ut-
sträckning platser som är eftersatta och dåligt 
underhållna, platser som känns otrygga pga då-
lig belysning eller pga att man hört om en läs-
kig händelse som inträffat där tidigare. De äldre 
barnen i klasserna 7-9 och gymnasiet framhål-
ler i dialogen att det som de uppskattade mest 
med platsen där de bodde var närheten till olika 
aktiviteter och skola. Godsmagasinet nämns av 
många svarande som en favoritplats. På frågan 
vad som saknades i Tidaholm kommun svarade 
barn i alla åldersgrupper enhälligt att en skate-
park/aktivitetscenter var något som de saknade.

Bruksvilleparken -  
kärleksön

Tidan
Svandammarna

Ånarundan

Turbinhusön, fint

Djupasjön, inte 
mycket folk, hyfsat 

bra bad

Gamla torget,  
mysigt, positiva 

minnen

Havssjön, många 
kompisar

Gamla torget, fina 
hus, mysigt

Stallängs- 
skogen, hänga  

med kompisar vid 
bordet i korsningen 

nära kiosken

Madängsholm, hela 
samhället. Mysiga 
minnen därifrån

Det här tycker jag bäst om i Tidaholms 
kommun

 
 

 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARN DIALOG DAG 4 maj 2017 
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FURULUND

VATTNINGEN

GRANBACKEN

ULVESTORP

INNERSTADEN

STALL-
ÄNGEN

SOLKULLEN

HÄGNE

SIGGESTORP

HELLIDEN

TEGELLADAN

193

193

Hjo

Skövde

Falköping

Brukets 
industriområde

Swedish
Match

Busstation

Idrottsplats

Nya Torget

Bibliotek

Stallängs-
skogen

Idrottsplan/
sportanläggning/camping

Forsenskolan

Skola

Kyrkogård

Hökensås-
skolan

Rudbecks-
gymnasiet

0 500250
m

´

BARNDIALOG - 
INOM TÄTORTEN
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Vad händer nu?

Medborgardialogen kommer att användas som 
ett underlag till framtagandet av den nya över-
siktsplanen för Tidaholm 2030. Svaren och de 
synpunkter som har framkommit i enkätunder-
sökningen behandlas och analyseras för att 
kunna ta fram en översiktsplan med utgångs-
punkt i medborgarnas önskemål om vad som 
bör bevaras och vad som behöver utvecklas i 
kommunen. 

Medborgardialogen kommer att användas som 
ett underlag till framtagandet av den nya över-
siktsplanen för Tidaholm 2030. Svaren och de 
synpunkter som har framkommit i enkätunder-
sökningen sammanställs för att kommunens för-
troendevalda ska få en bild av vad kommuninvå-
narna tycker i frågor som rör Tidaholms framtid. 
Medborgardialogen utgör därmed ett värdefullt 
underlag i det fortsatta arbetet med översiktspla-
nen. 

Under 2018 kommer ett första förslag till över-
siktsplan att sammanställas. Förslaget god-
känns i kommunstyrelsen och skickas ut på 
samråd till bland annat allmänheten och myndig-
heter. Därefter bearbetas förslaget för att ställas 
ut på granskning innan det bearbetas igen och 
godkänns i kommunfullmäktige.





Vad tycker Tidaholmarna?

Sammanställning och analys av 
Medborgardialogen 

våren 2017


