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KSKF/2019:166 
 

§ 225 
Reviderad Översiktsplan 2030 - Beslut om 
granskning 
 

Beslut 
Kommuntäckande översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun skickas på granskning 
från och med den 18 januari 2021 till och med den 31 mars 2021, enligt sändlista.  

Reservation 

Maria Chergui (V), Stefan Krstic (L) och Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) 
och Charlott Elf (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 

Eskilstuna kommuns översiktsplan ÖP 2030 antogs 2013 men vann laga kraft i maj 
2016 efter att den blivit överklagad. Arbetet med aktualitetsprövningen startade under 
hösten 2016. 
 
Aktualitetsprövningen visade att översiktsplanen fortfarande var aktuell och fungerar 
som vägledning för fortsatt planering, men att delar av planen behövde revideras. 
Några av de viktigaste områdena som pekades ut var:  

- Tidshorisont 2030 ska ligga kvar för styrverkan men tydligare utblick mot 2050 
behövs för olika delar.  

- Planeringsmässig höjd för 130 000 invånare till 2030. 

- Tre dimensioner av hållbar utveckling, ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
behövde förtydligas.  

- Eskilstunas befolkning växer fortare än vad som förutsågs i den tidigare 

översiktsplanen vilket ställer mer krav på tillgång till mark för bostäder, mark 

för offentlig service och näringslivets behov.  

- Landsbygdens utvecklingsbehov med avseende på mark- och 

vattenanvändning behöver förtydligas. 

- Lagstiftning har ändrats, regelverk och riksintressen har förändrats.  

- En förflyttad vision och målbild 2030 har processats fram och behöver 

integreras i översiktsplanen.  

- Social hållbarhet ska ha en större tyngd.   

- Infrastrukturbehov kopplat till att Eskilstuna är del av en funktionell region 

kring Mälaren. 

- Samverkan inom 4 Mälarstäder och regionala samband och funktionell region 
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Dessa punkter har varit fokus för revideringen tillsammans med övriga frågor i 
aktualitetsprövningens punktlista.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017, § 246, att påbörja en revidering 
av översiktsplanen (ärende KSKF 2016:58). Arbetet med revideringen har pågått 
sedan dess. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fungerat som politisk styrgrupp; en 
tjänstepersonsstyrgrupp och en rad arbetsgrupper har genomfört arbetet. Nu 
presenteras ett förslag på reviderad Översiktsplan 2030. Förutom de punkter som 
lyftes inför revideringen har det också varit ett mål att göra den digitala 
översiktsplanen mer lättillgänglig.  
 
Nu är förslaget till reviderad översiktsplan med strategisk miljöbedömning klar för 
granskning.  
 
Förslaget möjliggör byggande av 15 000 bostäder, täcker behovet av mark för 
kommunala verksamhetslokaler och pekar ut mark för näringslivsverksamhet som kan 
ge upp till 18 000 arbetstillfällen. Förutsättningar för utveckling av landsbygdens 
serviceorter och stråk förtydligas. Alternativa järnvägssträckningar för TGOJ-banan 
har identifierats.  
 
Efter inkomna synpunkter i samrådet har planförslaget bearbetats i sina olika 
temaområden. 
 
Granskning kommer att pågå mellan den 18 januari och den 31 mars 2021. Dialog 
med invånare och verksamma kommer att ske i huvudsak digitalt enligt framtagen 
kommunikationsplan. Syftet är att återkoppla från inkomna synpunkter (samråd) och 
komma med inspel och synpunkter. Synpunkter från kommunkoncernen, råd och 
beredningar, länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner med flera är viktiga. 

Fortsatt process:  

Beslut om granskning: kvartal 4, 2020 
Tid för bearbetning synpunkter 
Kommunfullmäktige, beslut om reviderad Översiktsplan: kvartal 2 2021. 

Finansiering 

Arbetet genomförs inom ramen för den budget som kommunfullmäktige avsatt i 
årsplanen för 2020 och 2021. 
 

Kommunledningskontorets synpunkter 
Kommunledningskontoret är ansvarig för framtagandet av översiktsplanen och 
stadsbyggnadsförvaltningen genomför arbetet på uppdrag. I arbetet deltar olika delar 
av kommunkoncernen. Planen harmonierar med, och bidrar till att nå de mål som 
beslutats i de strategiska planer som tagits fram inom klimat, avfall, 
bostadsförsörjning, förorenad mark och vattenplan. Förslaget till översiktsplan 
kommer också möjliggöra en hållbar utveckling genom mark för 15 000 bostäder och 
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mark för näringslivsutveckling motsvarande 18 000 arbetstillfällen fram till 2030 vilket 
är nödvändigt för Eskilstunas fortsatta utveckling.   

Yrkanden 
Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C) yrkar bifall till 

kommunledningskontorets förslag.  

Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD) yrkar bifall till 

översiktsplanen 2030 med de ändringar som redovisas i Sverigedemokraternas förslag 

(bilaga A). 

Stefan Krstic (L) yrkar bifall till översiktsplanen 2030 med de ändringar som redovisas 

i Liberalernas förslag (bilaga B). 

Maria Chergui (V) yrkar bifall till översiktsplanen 2030 med de ändringar som 

redovisas i Vänsterpartiets förslag (bilaga C).  

Propositionsordning  
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut:  

 Sarita Hotti (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag.  

 Kim Fredriksson (SD) med fleras yrkande om ändringar i översiktsplan 2030 i 
enlighet med Sverigedemokraternas förslag.  

 Stefan Krstics (L) yrkande om ändringar i översiktsplan 2030 i enlighet med 
Liberalernas förslag. 

 Maria Cherguis (V) yrkande om ändringar i översiktsplan 2030 i enlighet med 
Vänsterpartiets förslag. 

 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.  
 
Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Sarita Hotti (S) med fleras yrkande att bifalla 
kommunledningskontorets förslag.  
_____ 
 
 


