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Ärendebeskrivning
Region Stockholm har genom tillväxt- och regionplanenämnden beretts
möjlighet att yttra sig över remiss av granskningsförslag av översiktsplan
2030 Eskilstuna kommun. Region Stockholm har tidigare yttrat sig över
utställningsförslaget (TRN 2019–0112). Yttrandet utgår från ett samlat
regionalt utvecklingsperspektiv utifrån Region Stockholms ansvar för
regional fysisk planering och regional utveckling. Trafiknämnden har inte
bedömts vara berörd av ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Förslag till yttrande
Granskning översiktsplan 2030 Eskilstuna kommun finns att läsa på
https://oversiktsplan.eskilstuna.se/#
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:
Yttrande över granskning översiktsplan 2030 Eskilstuna kommun,
TRN 2021–0047, godkänns och överlämnas till Eskilstuna kommun
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Förslaget till översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun ligger väl i linje
med intentionerna i det strategiska planeringsdokumentet ÖMS 2050.
Goda kommunikationer och ökad tillgänglighet till bland annat
Stockholmsregionen är positivt för såväl Eskilstuna kommun som
Stockholmsregionen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun beslutade i oktober 2017 att
revidera gällande översiktsplan. Region Stockholm gavs möjlighet att under
2019 yttra sig över utställningsförslaget av översiktsplan 2030 för
Eskilstuna kommun (TRN 2019–0112). Översiktsplanen är digital och
redovisad med hjälp av verktyget Story Map från ESRI.
Visionen för Eskilstuna 2030 är; Vi är modiga, jämställda och har tillit till
varandra, Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld, Vi tar
ansvar för en trygg och hållbar framtid, Vi upplever, utvecklar och
inspirerar, Vi gör Eskilstuna – tillsammans.
Överväganden
Det strategiska dokumentet ÖMS 2050 är vägledande för regioner och
kommuner i östra Mellansverige i sitt strategiska arbete med bland annat
översiktsplaner. Förvaltningen anser att Eskilstuna kommun på ett
förtjänstfullt sätt i förslaget till översiktsplan har hanterat de storregionala
sambanden i östra Mellansverige som beskrivs i ÖMS 2050.
Granskningsförslaget av översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun bidrar
därmed till intentionerna och den strategiska inriktningen i ÖMS 2050.
Förslaget betonar tydligt vikten av fortsatt storregional samverkan med
bland annat Stockholmsregionen genom goda kommunikationer och ökad
geografisk tillgänglighet till gagn för bland annat näringslivet och
innovationsklimatet.
Mälardalens högskola och yrkeshögskolan är centrala för att stärka
kompetensutvecklingen och bidra till att matcha arbetsmarknadens
utbildningsbehov med välutbildad arbetskraft, inte bara i östra
Mellansverige utan i hela riket. Vid ombildandet till universitet kommer
kraven på och behovet av forskningskompetens att öka.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region
Stockholm.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Matilda Rehn
Regionplanerare
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Yttrande över granskningsförslag Översiktsplan 2030
Eskilstuna kommun
Inledning
Region Stockholm yttrar sig över remissförslaget ur ett samlat regionalt
utvecklingsperspektiv utifrån Region Stockholms ansvar för regional fysisk
planering och regional utveckling. Ställningstaganden i ÖMS 2050 och
RUFS 2050 är utgångspunkter, liksom synpunkterna från Region
Stockholms yttrande över samrådsförslaget (TRN 2019–0112).

Synpunkter
Det mångåriga samarbetet inom östra Mellansverige syftar till att stärka de
storregionala funktionella kopplingarna mellan nodstäderna, de regionala
stadskärnorna samt Stockholm då bostads- och arbetsmarknaderna
sträcker sig över länsgränserna. ÖMS 2050 är det gemensamma dokument
som är vägledande för regioner och kommuner i östra Mellansverige i sitt
strategiska planeringsarbete. Förslaget till översiktsplan 2030 ligger väl i
linje med ÖMS 2050-dokumentet och hanterar på ett mycket bra sätt de
storregionala sambanden inom ÖMS.
Region Stockholm är mycket positiv till förslagets tydliga betoning på
fortsatt storregional samverkan med bland annat Stockholmsregionen och
en fortsatt utveckling av goda kommunikationer liksom en ökad geografisk
tillgänglighet till gagn för näringslivet och innovationsklimatet. Region
Stockholm menar att detta är ett samarbete som stärker såväl Eskilstuna
kommun som Stockholmsregionen.
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