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Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till vision för
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.
Ärende
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2016 inlett arbete med att
ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för staden Linköping,
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Syftet med projektet är att säkerställa
att de huvudstrategier och den markanvändning som finns i Översiktsplan för
staden genomförs inom det geografiska området ytterstaden.
Utöver detta ska projektet vara utvecklingsorienterat, vilket inneburit att ett
viktigt projektmål har varit att ta fram en utvecklingsinriktad vision för
Linköpings ytterstad. Viktiga komponenter i skapandet av visionen är de fyra
Ledorden förena, blanda, förnya, och förtäta. Tillsammans med visionen ska
ledorden ge ett tydligt underlag för inriktningar för hur vi vill att Linköping
utvecklas under de kommande 50 åren. Visionen, Innovativt stadsbyggande för
människors livsmiljö, har sitt huvudsikte på ytterstaden men är likväl relevant
för hela Linköpings kommun.
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom visionsförslaget för arbete med
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.
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Bakgrund
Framtagandet av en vision för 250 000 invånare i Linköpings kommun är en
del av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med Utvecklingsplan
för Linköpings ytterstad. Utvecklingsplanen ska redovisa inriktningar och
strategier för fortsatta utvecklingsarbeten i ytterstaden.
Stadsutvecklingsarbete bedrivs över lång tid med många steg och beslut som
får en avgörande betydelse för människors livskvalitet och stadens
attraktionskraft. En visionsdriven stadsutveckling skapar delaktighet bland
medborgarna och säkerställer att Linköping blir den bästa kommunen att bo
och verka i samt att den utvecklas på ett hållbart sätt. Visionen ska engagera
och sporra oss till att överträffa oss själva i vårt uppdrag att utveckla
Linköping. Av visionen ska även framgå att Linköping vill vara ett föredöme i
Sverige för innovativ stadsutveckling inför framtiden.
Ledorden som är formulerade och definierade för ytterstaden kan beskrivas
som konkretiseringar av visionen. Ledordens huvudfunktion är att förtydliga
kompassen för Linköpings stadsutveckling under de närmaste 40-50 åren och
ge en bättre förståelse för visionen.
Kommunala mål
Aktualitetsprövning av Översiktsplaner i Linköpings kommun antogs av
kommunfullmäktige i juni 2016. Översiktsplan för staden förklarades aktuell
men var i behov av att utvecklas och kompletteras genom nya tillägg och
fördjupningar. Aktualitetsprövningen bedömde att ett tillägg för
Utvecklingsplan för ytterstaden behövdes.
Syftet med det tematiska tillägget Utvecklingsplan för ytterstaden är att
säkerställa att de huvudstrategier och den markanvändning som finns i
Översiktsplan för staden genomförs inom det geografiska området ytterstaden.
Projektet ska hantera strategiska frågor för vissa teman som är särskilt viktiga
för utveckling, där kunskap saknas eller där brister i Översiktsplan för staden
har identifierats. Dessa teman är: ytterstadens stadskvaliteter, social
samanhållning, hållbar livsstil, privat och offentlig service samt grönstruktur.
Tidplan
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad har följande övergripande etapper;
Kunskapsunderlag, Tidig medborgardialog, Inriktningar och Strategier, Samråd
(våren 2018), Utställning (våren 2019), Antagande (hösten 2019).
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