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Kommunstyrelsen

Gemensam utvecklingsplan för 4 Mälarstäder
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer inom
4 Mälarstäder ta fram en utvecklingsplan med målåret 2050.

Beskrivning av ärendet
4 Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Enköping, Eskilstuna,
Strängnäs och Västerås. Projektet startade år 2011 genom ett politiskt initiativ.
Numera är samarbetet etablerat med ett årligt gemensamt kommunstyrelsemöte och
flera arbetsgrupper inom olika temaområden. Utgångspunkterna för samarbetet är
att stärka de fyra kommunerna i regionsamarbetet och bidra till en gemensam syn
på långsiktiga utvecklingsfrågor.
Som nästa steg i samarbetet mellan 4 Mälarstäder ska en gemensam
utvecklingsplan arbetas fram. Utvecklingsplanen ska ta avstamp i visionen och
avsiktsförklaringen för 4 Mälarstäder samt den gemensamma strukturbild som togs
fram under 2016.
Syfte
Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa på en önskvärd regional
utveckling inom 4 Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050. Då planen har
fokus på utvecklingsfrågor är viktiga fokusområden bland annat infrastruktur och
kommunikationer, attraktiva bostadsmiljöer, arbetsmarknad och utbildning samt
turism och besöksnäring, baserat på de handlingsplaner som redan tagits fram inom
samarbetet. En viktig förutsättning är också att planen ska bidra till en hållbar
utveckling för kommunerna och gynna samarbetet mellan dessa.
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Organisation
Kommunstyrelsen i respektive kommun beslutar om uppdrag och ska sedan få
löpande information kring arbetet på ordinarie sammanträden. Vid gemensamma
KS-möten och KS-presidier hålls politiska styrgruppsmöten.
På tjänstemannanivå är samverkansgruppen inom 4 Mälarstäder styrgrupp för
arbetet.
Projektledningen ligger på arbetsgruppen för gemensam översiktsplanering där
samtliga deltagare beräknas avsätta 2 h/vecka löpande. Övriga arbetsgrupper inom
4 Mälarstäder beräknas medverka 2 gånger/år vid tematiska avstämningsträffar (4
h/tillfälle). Två stödfunktioner, karta och kommunikation, kopplas till projektet och
beräknas medverka vid månatliga fysiska möten.
En projektplan ska tas fram och presenteras på det gemensamma KS-mötet den 11
september 2017. Då ska även den fortsatta formen för arbetet beslutas, det vill säga
om det är en fristående utvecklingsplan eller ett PBL-styrt tillägg till respektive
kommuns översiktsplan ska tas fram. Förutom projektplan så ska även en
kommunikationsplan tas fram. Fokus är att processen i sig är viktig för såväl intern
som extern kommunikation.
Budget för projektet har uppskattats till 1 mkr per år och fördelas enligt tidigare
beslutad procentsats mellan respektive kommun (Västerås 40, Eskilstuna 30,
Strängnäs och Enköping 15 procent vardera). Detta innebär 300 000 kronor per år
för Eskilstuna kommun. Budgeten kommer användas till analyser och
kartläggningar, kommunikation och så vidare.
Tidsplan
Beslut om uppdrag fattas i respektive kommunstyrelse under våren 2017. En
projektplan presenteras sedan på det gemensamma KS-mötet den 11 september
2017. Hösten 2018 beräknas utvecklingsplanen skickas på remissrunda. Beroende
på vilken form planen får beräknas ytterligare en remissrunda ske under hösten
2019 för att planen sedan ska kunna antas i respektive kommunstyrelse alternativt i
respektive kommunfullmäktige.
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Kommunledningskontorets bedömning
Den gemensamma utvecklingsplanen för 4 Mälarstäder är ett viktigt steg
vidare i arbetet för att utveckla samarbetet mellan städerna. Det ska knyta
samman det pågående arbetet i de handlingsplaner som redan beslutats och
de som är på väg fram. Avsikten är att ytterligare stärka samverkan och
identifiera viktiga områden för fortsatt hållbar utveckling.
Medlen för arbetet är avsatta i beslut om Användning av statsbidrag för ökat
bostadsbyggande KSKF 2017:26.
Kommunledningskontoret

Pär Eriksson
Kommundirektör
samhällsbyggnadsdirektör
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