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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Appelgren

2018-12-12

Dnr KS 2014-873

Kommunstyrelsen

Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg,
antagande
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg antas.
2. Utställningsutlåtandet godkänns.
3. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
4. Avsnittet om grönstruktur på s. 94-101 i Översiktsplan för staden ersätts av
Linköpings mötesplatser inom planens geografiska avgränsning.
Ärende
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan 2014 arbetat med att ta fram
en översiktsplan för den långsiktiga utvecklingen av innerstadens mötesplatser –
parker och torg. Syftet med Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och
torg är att utifrån ett helhetsperspektiv identifiera befintliga samt föreslå nya
offentliga mötesplatser i arbetet med att utveckla Linköpings innerstad med fler
och bättre parker och torg. Syftet är även att på en strategisk nivå skapa ett
gemensamt synsätt för utvecklingen och arbetet med innerstadens mötesplatser i
det offentliga rummet.
Ett förslag till översiktsplan var föremål för samråd under perioden 27 juni till 30
september 2016 och för utställning under perioden 28 maj till 19 augusti 2018.
Med anledning av de synpunkter som lämnades under utställningen föreslås
mindre justeringar av planförslaget enligt bifogad ändringslista.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till översiktsplan Linköpings
mötesplatser – innerstadens parker och torg ska antas.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg, antagande, 2018-1212
Bilaga 1 - Utställningshandling, Linköpings mötesplatser
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Bilaga 2 - Utställningsutlåtande
Bilaga 3 - Ändringslista
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Bakgrund
Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg är ett tematiskt tillägg till
Översiktsplan för staden Linköping (antagen 2010) och omfattar geografiskt den
utvidgade innerstaden (enligt Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, antagen
2016). Planen behandlar vistelsemiljöer i det offentliga rummet som upplevs
allmänt tillgängliga.
Planens syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv identifiera befintliga samt föreslå
nya offentliga mötesplatser i arbetet med att utveckla Linköpings innerstad med
fler och bättre parker och torg. Syftet är även att på en strategisk nivå skapa ett
gemensamt synsätt för utvecklingen och arbetet med innerstadens mötesplatser i
det offentliga rummet.
För att uppnå visionen ges i planen inriktningar och strategier för Linköpings
mötesplatser, som ett samlingsbegrepp för innerstadens parker och torg.
Inriktningarna behandlar miljöerna utifrån fyra aspekter: kvalitet, tillgång,
nåbarhet och tillhörighet. Utöver inriktningar för innerstadens parker och torg
beskrivs den betydelsefulla närheten till Linköpings stadsnära friluftsområden och
omgivande landskap via gröna stråk. Som underlag och komplement till planen
finns kommunens sektorsprogram, exempelvis naturvårdsprogram och
stadsmiljöprogram.
I planen föreslås inriktningar och strategier som delvis skiljer sig från de i
Översiktsplan för staden Linköping och avser därför att inom planens geografiska
avgränsning, den utvidgade innerstaden, ersätta avsnittet om grönstruktur på
sidorna 94-101 i Översiktsplan för staden Linköping. Inriktningsrutan för
Stångåstråket på sidan 101 i Översiktsplan för staden Linköping gäller dock
fortfarande. Skillnaderna avses bekräftas i samband med antagandet av den här
planen.
Vid avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Östergötland den 1 december 2015
bedömdes att planen inte medför betydande miljöpåverkan varför enbart en
miljöbedömning ingår i planhandlingen, istället för en
miljökonsekvensbeskrivning. Av samma anledning har heller ingen särskilt
sammanställning av miljöbedömningsprocessen genomförts i samband med
utställningsutlåtandet.
Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg var föremål för utställning
under perioden 28 maj till 19 augusti 2018. Utställningsförfarandet är en del av
den i Plan- och bygglagen reglerade planprocessen. Under utställningstiden inkom
totalt 38 skrivelser. Av dessa var 28 skrivelser från privatpersoner och resterande
från myndigheter, grannkommuner, regionförbund eller kommunala bolag. Sju av
dessa skriver att de väljer att avstå från att yttra sig eller inte har något att erinra.
Med anledning av de synpunkter som lämnades under utställningen föreslås
mindre justeringar av planförslaget enligt bifogad ändringslista.
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Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg medför
ökade kostnader för investering i och drift av parker, torg och gröna stråk i
Linköpings innerstad. Planen kan ses som ett verktyg i den prioritering av insatser
som ska genomföras inom ramen för den årligt avsatta budgeten för upprustning
av stadsmiljön. Planen bidrar till att investeringar kan ske på strategiska platser
och därmed till ett mer strategiskt nyttjande av budgeten.
Ökade investerings- och driftsbudgetar är en naturlig följd av ökade ambitioner
för Linköpings innerstad, i linje med visionen om mer och bättre innerstad som
myntades i samband med Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (antagen
2016). Ett större antal innerstadsbor och verksamma i innerstaden, vilket
förslagen i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad leder till, innebär högre
krav och större kostnader för offentliga mötesplatsers kvalitet, tillgång,
nåbarhet och tillhörighet. Ökade kostnader för det offentliga rummet ska ses i
ljuset av de direkta eller indirekta inkomster en utvecklad, konkurrenskraftig
och attraktiv innerstad genererar, exempelvis i form av investeringsvilja, turism
och näringslivsutveckling.
Kommunala mål
Visionen i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, som föregick Linköpings
mötesplatser – innerstadens parker och torg, är att skapa mer och bättre
innerstad, en vision som går i linje med inriktningarna i Översiktsplan för
staden Linköping. Den aktuella planen konkretiserar således Översiktsplan för
stadens inriktningar samt Utvecklingsplan för Linköpings ambitioner för hur
det offentliga rummet ska utvecklas i takt med att Linköping växer.
Tillägget till översiktsplan bidrar indirekt till förutsättningar för flera av
kommunens mål - såsom sammanhållen kommun, fler bostäder för en växande
kommun, en kommun med ett växande näringsliv, att fler ska nå egen
försörjning samt ha möjligheter att leva ett hälsosamt liv. Direkta
förutsättningar för agerande som utvecklar Linköping som ekologiskt hållbar
kommun, vilket är ett av kommunens mål, ges av tillägget till översiktsplan.
Jämställdhet
Förslaget till översiktsplan berör flickor, pojkar, kvinnor och män från olika
grupper i samhället eftersom innerstadens offentliga miljöer vänder sig till alla
och är en betydelsefull förutsättning för en socialt hållbar stad. Planförslaget
har utarbetats med hänsyn till olika grupper i samhället genom att formulera
inriktningar och strategier för att mötesplatserna ska vara och upplevas
inkluderande och möta olika behov. Att mötesplatserna, i de fall de ska
tillskapas eller har brister, bättre ska anpassas till innerstaden
stadsbyggnadsstruktur och utformas/utvecklas med tydliga entréer och yttre
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gränser ger förutsättningar för att platserna ska upplevas tryggare. Föreslagna
åtgärder bedöms vara positiva ur jämställdhetssynpunkt.
Samråd
Arbetet har bedrivits med projekt- och referensgrupper där kommunens
förvaltningar, Tekniska verken i Linköping AB (publ.) och räddningstjänsten
inbjudits att medverka. Referensgruppen inbjöds även att granska förslaget till
utställningshandling och inkomma med eventuella synpunkter innan
utställningsbeslutet. Planen har varit föremål för samråd och utställning i
enlighet med Plan- och bygglagen.
Uppföljning och utvärdering
Tillägget till översiktsplan Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och
torg utgör stöd för kommande detaljplanering samt i utveckling och drift av
innerstadens parker, torg och gröna stråk. Samtliga av kommunens antagna
översiktsplaner följs upp i samband med aktualitetsprövning en gång per
mandatperiod.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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