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Kommunstyrelsen

Översiktsplan för Ödeshögs kommun, yttrande till
Ödeshögs kommun
Förslag till beslut
1. Yttrande lämnas enligt Miljö- och samhällsbyggnadförvaltningens förslag.
Ärende
Ödeshögs kommun har översänt utställningsförslag till ny översiktsplan för
yttrande. Översiktsplanen är digital och anger inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av kommunens fysiska miljö.
Planförslaget visar möjligheter till att Ödeshögs kommun ska kunna växa
hållbart både i tätorterna och på landsbygderna. Översiktsplanen redovisar
strategier och inriktningar för att klara en bebyggelseutveckling för 6 000
invånare från dagens cirka 5 300, med en utblick för 8 000 invånare.
Viljeinriktningen är att särskilt rikta fokus på bostadsutveckling i tätorterna
Ödeshög och Hästholmen.
Linköpings kommun har tidigare yttrat sig positivt till samrådsförslag till ny
översiktsplan enligt kommunstyrelsen 2019-06-11, § 211. Planförslaget har
reviderats på ett flertal punkter efter samråd, men betydelsefulla
ställningstaganden kopplat till välfungerande kommunikationer inom regionen
och god regional och mellankommunal samverkan kvarstår.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen lämna
yttrande enligt redovisat förslag där Linköpings kommun ställer sig positiv till
utställningsförslag av ny översiktsplan för Ödeshögs kommun.
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Bakgrund
Sedan 2014 har Ödeshögs kommun en positiv befolkningstillväxt och det råder
idag en bostadsbrist för vissa typer av bostäder i kommunen. För att
kommunen ska kunna växa behöver ca 350 nya bostäder tillskapas. Utöver
bostäder bedöms tillgången till arbetstillfällen ha stor betydelse för att
bibehålla en positiv befolkningsutveckling i kommunen. Välfungerade
kommunikationer inom regionen ses som en viktig förutsättning för att vidga
de lokala arbetsmarknaderna, och därmed öka tillgången till attraktiva
arbetsplatser för människor och kompetens för företag.
Med sin geografiska placering mellan Jönköping och Linköping ser Ödeshögs
kommun möjligheten i att utveckla ett starkt tillväxtområde med närheten till
de båda storstadsregionerna. En större del av Ödeshögs utpendling sker idag till
Linköping. Planförslaget beskriver närheten till Linköping som betydelsefull,
bland annat gällande arbetsplatser, resecentrum, sjukhus, flygplats,
handelsområden, polisstation och simhall.
Översiktsplanen berör bland annat de goda förbindelsemöjligheterna via väg
E4 och närheten till södra stambanan. En god åtkomst till Linköpings nya
stationsläge efter utbyggd höghastighetsjärnväg, liksom närheten till Linköping
City Airport beskrivs i översiktsplanen öka Ödeshögs tillgänglighet till
omvärlden ytterligare.
I översiktsplanen beskriver Ödeshögs kommun sig själva som en pluskommun,
vilket innebär att de producerar mer än vad de själva konsumerar och på så vis
utgör ett viktigt bidrag till den övriga regionen. Planförslaget lyfter särskilt
fram den gynnsamma livsmedelsproduktionen, Vättern som dricksvattentäkt,
satsningar inom energieffektivisering och förnyelsebar energi samt vackra och
intressanta natur- och kulturmiljöer som viktiga lokala komponenter i ett större
regionalt perspektiv.
Den nya kommunomfattande översiktsplanen innebär att gällande
översiktsplan för Ödeshögs kommun, från 2010, kommer att ersättas.
Förslaget till ny översiktsplan för Ödeshög är digitalt och nås på kommunens
hemsida.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Leif Lindberg
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Beslutet skickas till:
Ödeshögs kommun,
kommun@odeshog.se
Arkitekt SAR/MSA, Helena Eide

