Funktionsrätt Eskilstunas remissvar på föreslagen Översiktsplan 2030
ORIGINALTEXT:
Typsnitt: Helvetica, MuseoSans, Open sans, Times New Roman
Storlek: 7.5, 8, 10, 13.5, 15, 18, 20.5, 27, 39, 50
”Översiktsplan 2030-var med och tyck till”
https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/oversiktlig-planering/granskningoversiktsplan-2030
- Det verkar som hemsidan vänder sig till allmänheten för åsikter om föreslagen
Översiktsplan 2030. I så fall borde förslagets grafiska utformning göra det möjligt för
allmänheten att någorlunda enkelt förstå innehållet i presenterad text och bild.
- För tillgänglig text ska typsnittet vara sans serif, det vill säga utan tillagda dekorativa
streck, bokstävers storlek ska vara ett jämnt tal och minst 12 punkter. För föreslagen
Översiktsplan 2030:s läsbarhet har därför originaltextens typsnitt och textstorlek här
ersatts med typsnittet Calibri i storlek 12 punkter. Originaltextens typsnitt och
textstorlek står till höger.
- När texten i föreslagen Översiktsplan 2030 här gjorts tillgänglig för
funktionsrättsrörelsen har även andra misstag i den upptäckts och korrektur föreslås.
- Avslutningsvis står i föreslagen Översiktsplan 2030:
”…samrådet som genomfördes mellan 11 juni och 30 september 2019…”
Ledamöter i det kommunala Rådet för funktionsrättsfrågor (RFF) bjöds inte in till
samråd, trots löfte om det efter att nuvarande ÖP tagits fram.
FLIK 5. NÄRINGSLIV
Legend
Kommentar/Lägg till
Ta bort
Företag attraheras av Eskilstuna
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 20.5)
Eskilstuna är en attraktiv del av Stockholm-Mälardalen. Näringslivet har god tillväxt, det är
enkelt att driva och utveckla företag här och etablera verksamheter – från att hitta
detaljplanerad mark och lokaler till kompetent arbetskraft. Här utvecklar vi stadsmiljöer som
skapar rum för oväntade och spännande möten och som stimulerar hållbart och innovativt
företagande samt lockar människor från olika håll.
En hög utbildnings- och kunskapsnivå möter näringslivets kompetensbehov.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 15)
- Är detta verklighet eller en fin vision?
- Bra att texten inte konkurrerar med bakgrundsbild

-

Varför nämns ”Utblick 2050”, ”Näringsliv 2030”, ”Ställningstaganden – Näringsliv”,
”Verksamhetsområden”, ”Handel”, ”Kreativa- och kulturella näringar” samt ”Turism

och besöksnäring” två gånger? Varför nämns i så fall ”Areella näringar” endast en
gång?
Utblick 2050
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 39)
- Fin introduktionsbild som tyvärr stör rörlig text.
Näringslivet har vuxit och breddats i förhållande till befolkningsutvecklingen. De
genomgripande ekonomiska omvandlingsprocesserna med globalisering, digitalisering,
automatisering och demografi tillsammans med den klimatmässiga utmaningen har
inneburit att näringslivet och arbetsmarknaden ständigt förändras. Genom en stor kunskap
om potential, trender och omvärlden i stort har Eskilstuna kommun kunnat dra nytta av de
snabba förändringsprocesser som råder. En vidgad arbets- och bostadsmarknad har fungerat
som motor i utvecklingen. Det finns ett tydligt samband mellan ett utvecklat
innovationsklimat, arbetstillfällen, ökad geografisk tillgänglighet för alla genom goda
kommunikationer och fysiska mötesplatser möjliga för alla att nyttja.
Det har haft en stor betydelse för Eskilstuna att tillhöra en funktionell region.
Konkurrensen har kommit från andra funktionella regioner snarare än från andra länder.
Genom att tillhöra en attraktiv och konkurrenskraftig funktionell region har vi staden
förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital. Det har
möjliggjorts genom en utvecklad dialog och samverkan mellan såväl lokal, regional och
nationell nivå likväl som mellan offentlig och privat sektor samt det civila samhällets
organisationer (Stämmer inte då samarbete med funktionsrättsrörelsen saknas).
- Onödigt byte av bakgrundsbild
Det är människor som är vår regions största tillgång och som bidrar med kompetens, driver
företag och investerar kapital. Då förmågorna är oberoende av fysiska eller psykiska
förutsättningar är det viktigt att staden är fysisk tillgänglig för alla. Goda
pendlingsmöjligheter innebär att arbetsmarknadsregioner har vuxit och skapat ett större
utbud av arbetskraft och arbetstillfällen. Kommunen har gjort en rejäl förflyttning inom
kompetensförsörjning där bildandet av universitetet har haft en stor betydelse tillsammans
med det goda samarbetet mellan näringsliv, utbildning och forskning.
- Onödigt byte bakgrundsbild
Eskilstunas inriktning att skapa funktionsblandade områden för alla har inneburit att det är
en stor nytta för företagen att lokaliseras i närhet till andra företag som man kan ha ett
utbyte med. Genom kringfunktioner som exempelvis restauranger och konferenslokaler har
levande och attraktiva miljöer bildats. Fler lokala gallerior och köpcentrum har utvecklats i
kombination med kontor och boendemiljöer tillsammans med digitala system. Befintliga
strukturer och områden har förädlats och kompletterats. Handeln har utvecklats till en
omnikanal där både individer och shoppingmiljön ständigt är uppkopplade. Gränsen mellan
online och offline har suddats ut och vi kan hitta, välja, betala och få varor och tjänster
levererade när som helst och var som helst. Den nya shoppingmiljön har påverkat alla delar i
handeln, från affärsmodeller och kundrelation till prissättning och lagerhållning. Distribution
av varor sker också direkt till slutkund vilket medfört en omfördelning av transporter från
centrum till bostadsområden. De frekventa och små sändningarna tillsammans med
returhanteringen har inneburit nya transportmönster och behov av samordning kring
transporter och distribution.
- Onödigt byte bakgrundsbild
I kombination med detta finns det gott om multi-funktions-gallerior som inneburit minskade
ytkrav för butikerna. Där finns butiker i form av showrooms som på ett personligt och
professionellt sätt visar varor för att effektivisera och underlätta för kunden. Butikerna

bjuder på en helhetsupplevelse där det alltid finns en kopp kaffe eller ett glas bubbel för en
fantastisk shoppingupplevelse. Kombinationen handel och turism är vanligt förekommande
där shoppingturismen är nära sammanflätad med detaljhandeln. Ägande och nykonsumtion
har till viss del ersatts av lån, uthyrning och återbruk.
Turistbranschen har utvecklats till mer nischade och lokala alternativ och är
framgångsrika eftersom de surfar på de viktiga trenderna just nu som ger inspiration till
utveckling av den egna verksamheten. Den ökade digitaliseringen ger upplevelser utan
förflyttning genom augmented och virtual reality. Vi kan åka till en virtuell promenad på
Waikiki direkt efter jobbet eller uppleva kulturer och miljöer som inte längre finns. Vi
upplever hellre platser på riktigt och det äkta i olika kulturer. Högt i status står upplevelser
där vi kan blicka bakom kulisserna och se något unikt som andra sett.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Näringsliv 2030
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 39)
Fler i jobb och växande företag
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Regeringens mål för näringspolitiken är att ”stärka den svenska konkurrenskraften och skapa
förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag”, vilket Eskilstuna aktivt bidrar till.
Näringslivet är en viktig stomme för utvecklingen i Eskilstuna kommun. I kommunen finns
idag ca 7 000 företag i olika bolagsformer registrerade och det senaste decenniet har
utvecklingen varit positiv. De väsentligt förbättrade kommunikationerna till
Stockholmsregionen har bidragit till att Eskilstuna stärkt sin ställning som etableringsort. Det
gäller exempelvis företag inom segmenten e-handel, logistik, datacenter och industri, som
valt att etablera sina verksamheter i Eskilstuna.
En ökad geografisk tillgänglighet har också stärkt Eskilstunas position som
bostadsort i Mälardalen, med en ökad inflyttning som följd. Detta tillsammans med övriga
förändringar har bidragit till att den lokala marknaden för bland annat handel, bygg och
service vuxit. Utvecklingen av goda boendemiljöer är viktiga för företagens
kompetensförsörjning så att människor väljer att flytta till kommunen när de får jobb här.
Kompetens är en kritisk faktor för flertalet branscher och företag väljer därför att placera sin
verksamhet där det är lätt att attrahera rätt kompetens. Därför är också
kompetensmatchning mellan företag och utbildning viktigt.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Kommunens näringsliv ska bidra med upp till 18 000 nya arbetstillfällen fram till 2030. Det är
centralt att fortsatt utveckla och stödja arbetsmarknad och näringsliv. Utmaningen i
Eskilstuna består bland annat av en lägre sysselsättnings- och inkomstnivå än
riksgenomsnittet. Företagen kräver högre utbildningsnivå idag inom t ex industrin.
Utbildningsnivån generellt behöver öka för att få fler människor i de avancerade jobb som
erbjuds. Den demografiska utmaningen med fler barn och äldre innebär att färre personer
ska försörja fler. Därför måste även inkomstnivåerna öka framöver.
På kort sikt är målet att sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska vara högre än
rikssnittet år 2030 samt att ungdomsarbetslösheten ska vara under rikssnittet år 2022. Den
långsiktiga målsättningen är att näringslivets sammansättning bidrar till att lönenivåerna
inom kommunen ökar. Inom Eskilstuna bedrivs därför ett engagerat samarbete i vår
gemensamma plattform Affärsplan Eskilstuna. Affärsplanen ska ge Eskilstuna nya verktyg
och metoder för att kommun och näringsidkare tillsammans ska utveckla näringslivet.
Översiktsplanens roll är att utifrån kommunens viljeinriktning möjliggöra en långsiktigt
hållbar tillväxt och att tillgodose ett diversifierat näringsliv inom kommunen för alla.
Befintligt näringsliv fortsätter växa och att det skapas möjligheter för nya

etableringar. Inom tjänstebranscherna har sysselsättningen ökat inom partihandel,
detaljhandel, logistik, transporter, bank och försäkring samt konsulttjänster. Vi behöver hitta
sätt att organisera och formalisera samverkan och partnerskap mellan olika fastighetsägare
och offentliga aktörer.

- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Strukturomvandlingen kopplat till handeln pågår i hela landet men har kommit längst i
storstadsregionerna. Storstadsregioner växer genom förtätning och utökas geografiskt
kopplat till regionförstoring. E-handelns tillväxt utmanar den traditionella handeln att tänka
nytt och samt utvecklar arbetstillfällen och många nya etableringar där konsumenten kan
välja mellan ett större utbud till ett lägre pris. Storföretag inom detaljhandeln etablerar Ehandelstjänster och inom daglig- och sällanköpsvaror går utvecklingen fort. Företag satsar på
”pop-up” butiker, tillfälliga butikslösningar med intresseväckande och hållbara koncept. I
den nya tidens butik suddas gränser mellan det fysiska och det virtuella ut.
Den traditionella handeln behöver fylla andra fler funktioner utöver de rent
kommersiella. Den fysiska butikens roll blir ett sätt att visa upp varumärkes identitet. Det
klassiska butiksformatet har blivit förändrats och upplevelser står nu allt mer i centrum.
Mötesplatsen i samband med handeln har blivit allt viktigare. Utbudet av restauranger och
service har ökat på platser som erbjuder handelstillfällen. Ökad andel aktörer erbjuder
hemleverans från mataffärer och restauranger både ”in-house” och via tredje part.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Mark- och planberedskapen för verksamheter är en viktig förutsättning för tillskapande av
nya arbetstillfällen för vår Eskilstunas växande befolkning. Lokaler för kontor och service kan
oftast integreras med bostäder i stadsbebyggelse Det behövs också särskilda områden för
företag som på grund av exempelvis ytbehov eller påverkan på omgivningen måste ligga
avskilt från övrig bebyggelse.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Efterfrågan på sammanhängande verksamhetsmark för etableringar är fortsatt stor. Genom
förfrågningar om etablering som ställs till kommunen märks ett varierat storleksbehov, allt
från mindre verksamhetstomter för hantverksföretag, restaurangetablering och
drivmedelsstationer m.fl., till stora ytor för handel, datacenter eller lageretableringar. Inom
lager och logistik, samt datacenter förväntas vi se en fortsatt hög efterfrågan på stora
tomter.
- Onödigt byte till viktig bakgrundsbild då den är svårläst bakom rörlig text.

Samtidigt är det av vikt att hushålla med den mark vi har. Att samordna och yt-effektivisera
nya etableringar är därför viktigt, oavsett om de ligger bostadsnära eller i renodlade
verksamhetsområden. En god dialog och samverkan kring etableringsfrågor inom till
exempel Fyra Mälarstäder är viktigt för att vi ska lyckas attrahera och behålla etableringar
inom regionen. Mälardalskartan är en samverkanssatsning inom Fyra Mälarstäder där ledig
näringslivsmark gemensamt exponeras.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Jordbruksverkets definition av landsbygdsutveckling.
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Landsbygdsutveckling innebär att man tar en titt på varje bygds unika förutsättningar och
därefter tar tillvara på dem och bidrar därmed till bygdens utveckling. Man vill att det ska bli
lättare att driva företag ute på bygden samtidigt som man vill stötta nya typer av idéer som
kommer från olika aktörer. Det innebär även att man ser till att stötta olika evenemang. Det
handlar helt enkelt om att man investerar i människor och i idéer som har som mål att
utveckla landsbygden och miljön. Målet är att man ska utveckla lantbruket, göra det enklare
att skapa egna företag, skydda miljön och skapa fler jobb.
Att utveckla landsbygden innebär att landsbygden förbättras och att dess
värden förstärks. Förutsättningar måste ges för att en utveckling av landsbygden ska kunna
ske. Det är i detta sammanhang oerhört viktigt att ha landsbygden och dess kvaliteter som
norm och att förutsättningar för utveckling ges utifrån de resurser och möjligheter som
landsbygden har, istället för att tätare strukturer och städer fungerar som förebild.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Analys av markbehov för 2030
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Under framtagande av denna revidering av översiktsplanen har ett analysverktyg för
markbehov för verksamheter tagits fram för att stötta den pågående planeringsprocessen.
Markberedskap för utveckling av näringslivet behöver innehålla en bred
variation i utbudet av mark för att kunna tillgodose näringslivets olika behov och intressen.
En markberedskap behöver också inrymma möjligheter för omlokaliseringar av företag och
mark för att tillgodose behov av snabba etableringar. Eskilstuna kommun har en beredskap
om ca 500 ha mark för nya verksamhetsområden. Det finns ett stort behov av fortsatt
planering och mark för näringslivet samt för att möjliggöra utveckling av befintliga
verksamhetsområden. I översiktsplanen föreslås Eskilstuna Logistikpark (ELP) i öster och
Gunnarskäl i väster som områden där det finns möjlighet för mer ytkrävande verksamheter
att etablera sig. Vilsta samt Ekeby industriområde är områden där i första hand mindre
etableringar kan inrymmas.
Näringslivets behov av mark varierar beroende på den verksamhet som
bedrivs. En grov indelning kan göras i industri/lager, handel, tjänsteföretag och
besöksnäring. Många gånger går dessa verksamheter i varandra och olika verksamheter
samsas inom samma område. Ibland gör branschvisa specifikationer det önskvärt att skapa
en viss sorts lösningar. Eskilstuna verkar för god planberedskap med en stor flexibilitet i
användningsmöjligheter.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
10 största arbetsplatser med flest anställda år 2018
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
•
•
•

Eskilstuna kommun
Region Sörmland
Volvo Construction Equipment

•
•
•
•
•
•
•

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Eskilstuna kommunfastigheter AB
Statens Energimyndighet
H&M
Assa Abloy
Mälardalens högskola
Polismyndigheten

(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5

Regionalt
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Eskilstuna med sin växande befolkning tillhör den expansiva Stockholm- och
Mälardalsregionen och funktionsmässigt de angränsande Mälarstäderna Strängnäs, Västerås
och Enköping (Fyra Mälarstäder). Stockholm- och Mälardalsregionen utgör en viktig motor i
utvecklingen av ett kunskapsintensivt näringsliv som följer och påverkas av
branschstrukturer och globala trender. Närheten i arbetsmarknadsregionen samt
Norrköping/Linköping, Örebro och Oslo betonar Eskilstunas strategiska läge och gör att vi
staden har goda förutsättningar för ett fortsatt utvecklat näringsliv. Inom det gemensamma
långsiktiga strategiska arbetet för Fyra Mälarstäder finns prioriterade områden där
kommunerna tillsammans vill utvecklas och stärkas. Området kunskap och arbete är ett
sådant fokusområde där städerna gemensamt fokuserar på fyra mål som aktivt skapar ett
attraktivt sammanhang och kunskapsutbyte med arbetsmarknaden i fokus. En vital
arbetsmarknad och möjligheter till ett livslångt lärande ger människor förutsättningar att
leva och verka genom hela livet. Att arbeta med kompetensmatchning är ett sätt att möta
näringslivets behov och verka för en fortsatt branschbredd. Befintlig utbildning görs
tillgänglig för fler i kombination med riktade satsningar där kompetensen behöver stärkas,
för en hållbar utveckling som stärker klusterbildningar inom varierade branscher.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)

-

Affärsplanen Eskilstuna
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Otydlig koppling till annan hemsida

-

Mälardalskartan Näringsliv
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Otydlig koppling till annan hemsida med värdefull bild

- Otydlig och onödig återgång till tidigare kartritning
Ställningstagande Näringsliv
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 39)
° Säkra nya arbetstillfällen inom ett diversifierat näringsliv med branschbredd. Det gör
kommunen genom att ha god mark- och planberedskap för verksamheter i olika skalor.
° Säkra lokaliseringsmöjligheter för olika näringslivsbehov, för så väl befintliga företag som
har behov av att expandera som för nya etableringar.
° Säkra näringslivets expansion genom att prioritera detaljplaner för verksamhetsändamål.
Se detaljplaneprioritering
° Sträva efter funktionsblandning, där kunskapsintensiva verksamheter primärt lokaliseras
centralt i staden med god tillgänglighet till innovativa miljöer och möten samt goda

förbindelser till regionen.
° Sträva efter att offentliga rummet värnas och utvecklas som mötesplatser för näringsliv,
samhälle och akademi. Kunskapsstråket möjliggör för samarbete och nätverksbyggande i
det offentliga rummet som kopplar samman utbildning, arbetsplatser och innovativa
verksamheter.
° Använda Stadslivs- och stadsrumsstrategier för ett levande centrum.
° Sträva efter att viktiga entréer till skolor, arbetsplatser och offentliga verksamheter
utformas som mötesplatser där gränsen mellan stadsmiljön och byggnader ägnas stor
omsorg.
° Sträva efter att entréer ska ägnas omsorg i utformningen. Analys av områden längs
Eskilstuna entréstråk.
° Sträva efter att stadskärnorna ses som varumärken för städerna, där det eftersträvas ett
samlat och väl sammansatt utbud med god tillgänglighet och ständiga förbättringar i det
offentliga rummet. Pilotprojekt används för att i dialog med bland andra Eskilstuna
funktionsrättsrörelse testa och utvärdera projekt och idéer som kan bidra till det offentliga
rummets attraktivitet.
° Sträva efter att möjliggöra för tillfälliga lokaler, ”pop ups”, ”foodtrucks” och uppmuntra till
att tillfälliga evenemang att får ta plats i det offentliga rummet.
° Säkra kulturella resurser i stadsplanering, stads- och landsbygdsutveckling.
° Säkra att resecentrumomvandlingen (Otydlig länk) är en pågående process där platsen
utvecklas från en bytespunkt till en mötesplats. Resecentrum är en av Eskilstunas viktigaste
entréer och dess influensområde är viktigt för etablering.
° Sträva efter att serviceföretag och småindustri med flera lokaliseras i stadsnära lägen för
att minimera transporter och möjliggöra samnyttjande av transportlösningar så att
miljöpåverkan minimeras.
° Säkra att industrier och ytkrävande verksamheter lokaliseras utanför staden med närhet till
viktig transportinfrastruktur.
° Sträva efter att områden för verksamheter får ett naturligt ett fokus mot funktion.
Samtidigt är det viktigt att skapa trivsamma miljöer med inslag av grönska, kultur, god
kollektivtrafik, mötesplatser samt ytor som tar hand om dagvattnet.
° Säkra att entréer till verksamhetsområden och deras exponerade lägen vid infarter ska
hanteras med omtanke, Fframtagen entréanalys ska ligga som grund vid framtagande av
förhållning till platsen. Näringslivets strukturer förändras med tiden. Det innebär att
verksamhetsområden behöver utformas med en flexibilitet som kan möta kommande
förändringar.
° Säkra att fortsatt utveckling av goda kommunikationer ska skapar förutsättningar för ökad
geografisk tillgänglighet, utveckling av näringsliv och gott innovationsklimat.
° Säkra goda förutsättningar för verksamheter inom tillverkning och logistik genom god
planberedskap för verksamheter i strategiskt fördelaktiga lägen.
° Sträva efter förtätning inom verksamhetsområden.
° Sträva efter att verksamheter kan lokaliseras i eller i direkt anslutning till flerbostadshus i
bottenvåning. Längs med större gator kan verksamheter fungera som bullerskydd för
bostäder.
° Säkra centralt placerade lokaler i närhet till resecentrum.
° Säkra att Eskilstuna Logistikpark (ELP) i öster och Gunnarskäl i väster är områden där
möjlighet för mer ytkrävande verksamheter prioriteras.
° Sträva efter en utveckling av handeln i centrum, liksom en mångfald i utbudet. Inriktningen

är shopping, nöjen, service och mötesplatser, kultur och upplevelser.
° Sträva efter nybyggnation och utveckling av bostadsnära stadsdelsservice. En bostadsnära
dagligvaruhandel eftersträvas.
° Sträva efter funktionsblandning i handelsområden för att uppnå en kompakt och tillgänglig
stad för alla.
° Sträva efter att nya etableringar inom sällanköpshandeln (handel med icke skrymmande
varor) koncentreras till Skiftinge och Tuna Park. Folkesta köpcentrum kommer på sikt
utvecklas till område för logistik med inslag av handel.
° Sträva efter att dagligvaruhandel ska finnas på nära avstånd till bostäder.
Dagligvaruhandeln i nya och befintliga stadsdelar och stadsdelscentrum bör förstärkas
genom etableringar av kompletterande mindre enheter av handel och service.
° Sträva efter funktionsblandning av handel, service, bostäder och kontor för att skapa trygga
och trivsamma stadsdelar med liv och rörelse dygnet runt för alla.
° Sträva efter att tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare och Funktionsrätt
Eskilstuna verka för att skapa offentliga platser i anslutning till handelsytor, och verka för
att fastighetsägarna uppför handelsbyggnader och omgivande miljöer med god, tillgänglig
arkitektonisk kvalitet.
° Säkra tillgängligheten med prioriterade trafikslag, gång-, cykel- och kollektivtrafik, vid
befintliga och nya handelsplatser. Det innebär att oskyddade trafikanter ska kunna nå
entrépunkter på ett trafiksäkert, tryggt, bekvämt, tillgängligt och attraktivt sätt.
° Sträva efter levande bottenvåningar med möjlighet till mindre kontor, service och handel i
bottenvåningar på flerbostadshus.
° Sträva efter närhet till handel, klustra handelsetableringar och verka för mötesplatser som
ger lokalt liv.
° Sträva efter samverkan, helhetstänk och ett brett perspektiv i utvecklingen av
fokusområdena:
UTBUD – ett rikt urval av attraktiva samt unika upplevelser.
TILLGÄNGLIGHET – säker ankomst, förflyttning inom destination och avresa för alla. Land
och vattenvägar.
SÄKERHET – välkomnande, rent, tryggt och säkert.
PLATS – upplevelserika destinationer, stadskärnor och landsbygd.
° Säkra att Fristadstorget och Strömsholmen/Hamngatan möjliggör evenemang som lockar
stor publik eller många deltagare som ger meningsfulla upplevelser för invånare och
besökare.
° Säkra platser i Torshälla som möjliggör evenemang som lockar stor publik eller många
deltagare som och ger meningsfulla upplevelser för invånare och besökare.
° Säkra att evenemangsplatser kan erbjuda bra infrastruktur, det vill säga bra
markbeläggning och möjlighet att köra stora fordon, samt tillgång till el, och vatten.
° Använd parker och grönytor som möjliggör evenemang och ger meningsfulla upplevelser
för invånare och besökare i den mån ytorna kan stå emot och återhämta sig från slitage.
° Säkra att gästhamnsområden i Sundbyholm, Torshälla och Kvicksund värnas och utvecklas
för besökare med och utan båt.
° Sträva efter att områden på landsbygden med ”kluster” av /flera samlade/ natur- och
kulturmiljövärden särskilt beaktas för att ge förutsättningar för attraktioner för
landsbygdsturism och upplevelser på och intill attraktiva vattenlägen vid Eskilstunaån,
Mälaren och Hjälmaren.
° Sträva efter fysiska förutsättningar för turistsektorns att växa och utvecklas för att främja

en hållbar utveckling av turistiska produkter på land och vatten.
° Använd den lokala historien för att förstärka den egna identiteten och profilera både
städerna, landsbygden och dess orter i förhållande till andra liknande kommuner.
° Sträva efter att landskap av särskilt värde för upplevelser värnas. Kulturlandskapet ska
bevaras utifrån kultur- och naturvärden.
° Säkra goda förbindelser med gång, cykel och kollektivtrafik samt sträva efter att öppna
vattenvägarna för sjöturism längs Eskilstuna-ån, Torshällaån och sjötrafik. Samtidigt ska
detta underlätta byte mellan olika transportslag regionalt samt vara tillgängligt för alla.
° Sträva efter att stödja och uppmuntra kulturella och konstnärliga inslag inom både offentlig
miljö och på kvartersmark.
° Sträva efter områden eller platser för kulturverksamhet i centrala lägen i städerna,
stadsdelarna, noderna, serviceorterna och orterna.
° Säkra tillgängligheten för alla till platsen vid lokalisering av större kultur- och
evenemangsanläggningar som en grundläggande, lagstadgad förutsättning.
° Sträva efter att kultur- och evenemangsanläggningar planeras i lägen med god
kollektivtrafikförsörjning och tillgänglighet för gång och cykel.
° Sträva efter fortsatt arbete för en gemensam vinterförvaring av fritidsbåtar i Torshälla. Den
ska tillgodose kommunens behov av vinterförvaring av fritidsbåtar samt möjliggöra
tvättyta för fritidsbåtar.
° Sträva efter att framtida utökning av båtplatser för fritidsbåtar sker i Torshälla, Kvicksund
och Sundbyholmsområdet.
° Sträva efter att skapa förutsättningar för näringsliv och föreningsliv att driva verksamheter
kopplat till båtliv, såsom besöksnäringsverksamhet, vinterförvaring, verkstäder och
sjömack.
° Sträva efter att skapa förutsättningar för sjömack inom Eskilstuna kommun.
° Sträva efter goda förutsättningar för ungdomsverksamhet med koppling till
vattenverksamheter till exempel sjöscouter.
° Säkra att jordbruksmark värnas som en viktig samhällsresurs. Jordbruksmark får enligt
plan- och bygglagen (PBL) endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla
samhällsintressen eller om en annan användning ger totalt större miljövinst än när marken
används för jordbruk.
° Säkra att god jordbruksmark som resurs förvaltas för dagens och morgondagens
livsmedelsproduktion.
° Sträva efter att odlingslandskapet värnas som kulturlandskap och kulturbärande element
inklusive äldre kulturmiljöer såsom ängs- och hagmarker. Det sker genom att värna
bevarande i största möjliga utsträckning.
° Sträva efter fysiska strukturer som bidrar till hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.
° Sträva efter att äldre kulturmiljöer i jordbrukslandskapet, som exempelvis värdefulla ängsoch hagmarker, i största möjliga utsträckning bevaras och restaureras. Enligt miljöbalken är
biotoper som alléer, stenmurar, småvatten, odlingsrösen och åkerholmar skyddade och ska
bevaras för framtiden.
° Sträva efter att skogslandskapet på kommunägd mark präglas av mångbruk, det vill säga att
olika skogsmarker används för olika ändamål. Virkesproduktionen ska utföras med stor
hänsyn till biologiska och kulturella värden och möjligheten att kombineras med
rekreationsändamål.
° Sträva efter att andelen lövträd generellt bör ökar och områden med ädellövskog ska

bevaras och inte bli barrskogsområden.
° Säkra att skydds-/ kantzoner mot vattendrag, sjöar och diken används vid uttag av
kommunalt ägd skog. Se riktlinjer för skogsbruk Grönplan
° Sträva efter att bedöma den förväntade utvecklingen i planeringen både vad gäller
djurhållning och bebyggelseutveckling. Förväntningar på en expansion eller minskad
omfattning av djurhållningsföretaget kan motivera olika former av skyddsåtgärder.
° Sträva efter att stallbyggnader med ridvägar beaktas i samband med planeringen.
° Sträva efter goda förutsättningar för sportfiske och en utveckling av hållbar fisketurism.
° Sträva efter åtgärder som underlättar för naturligt förekommande fiskebestånd.
° Säkra att åtgärder som påtagligt kan försvåra utövandet av fisket i utpekade vatten för
riksintresset yrkesfiske undviks.
° Säkra att Mälaren och Hjälmaren kvarstår som riksintresse för yrkesfiske, främst för fångst
av gös och kräftor.
° Sträva efter att det miljöcertifierade fisket värnas genom medvetna åtgärder för förbättring
av vattenmiljön.
° Sträva efter att vattendrag är fysiskt tillgängliga för fritidsfiske av såväl fisk som kräftor. Vid
planering av mark ska hänsyn därför tas till fritidsfisket.
° Sträva efter att strandkanter är tillgängliga för fiske och det ska finnas
sjösättningsmöjlighet för fritidsbåtar.
° Sträva efter fria vandringsvägar mellan de två stora sjöarna Hjälmaren och Mälaren.
Speciellt fokus riktas till de hotade fiskarterna asp och ål samt till nors och gös.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 10.5)
Styrdokument
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 27)
- Fin övergångsbild som tyvärr stör och störs av rörlig text
Eskilstuna kommun har flera olika typer av måldokument kopplade till näringslivsutveckling:
Webbplats för företagare
- Otydlig koppling till annan plats gör det svårt att hitta tillbaka där man avbröts.
- Komplettera med kort beskrivande text.
Ägardirektiv till Eskilstuna kommunföretag AB
- Otydlig koppling till annan plats gör det svårt att hitta tillbaka där man avbröts.
- Komplettera med kort beskrivande text.
Affärsplan Eskilstuna
- Otydlig koppling till annan plats gör det svårt att hitta tillbaka där man avbröts.
- Komplettera med kort beskrivande text.
Purple Flag
- Otydlig koppling till annan plats gör det svårt att hitta tillbaka där man avbröts.
- Komplettera med kort beskrivande text.
Kreativ kulturell näring
- Otydlig koppling till annan plats gör det svårt att hitta tillbaka där man avbröts.
- Komplettera med kort beskrivande text.
ReTuna
- Otydlig koppling till annan plats gör det svårt att hitta tillbaka där man avbröts.
- Komplettera med kort beskrivande text.
Geografiska Utvecklingsplaner
- Otydlig koppling till annan plats gör det svårt att hitta tillbaka där man avbröts.
- Komplettera med kort beskrivande text.
Position Eskilstuna

- Otydlig koppling till annan plats gör det svårt att hitta tillbaka där man avbröts.
- Komplettera med kort beskrivande text.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Verksamhetsområden
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 39)
- Intressant bakgrundsbild som tyvärr stör och störs av rörlig text
Logistik och industri
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Dessa sektorer har det senaste decenniet vuxit kraftigt och fortsätter att utvecklas och
skapar många nya arbetstillfällen. Eskilstuna har en lång tradition som industriort, där
Eskilstunaborna besitter stor kompetens. Industrin sysselsätter många människor. För att
vara konkurrenskraftig är goda logistikflöden viktiga kopplat till industrin. Det har utvecklats
i steg sedan tillkomsten av Eskilstuna Kombiterminal (EKT) som i sin första utformning stod
färdig 2003, då H&M flyttade sitt svenska centrallager till Eskilstuna. H&M är idag en av
Eskilstuna största arbetsgivare.
Sedan dess har EKT bygts ut i flera steg med en stor utökad kapacitet som
belönats med pris för Sveriges bästa transportlösning 2013. Allt sedan start har
kombiterminalen vuxit och utvecklat sina tjänster beroende på vad marknaden efterfrågat,
tills den idag är större än både Hallsberg och Årsta tillsammans, som traditionellt varit de
största kombiterminalerna i Stockholm-Mälardalsregionen.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Eskilstuna Logistikpark (ELP) började utvecklas 2013 och har bidragit till många nya
företagsetableringar och stora investeringar som skapar nya arbetstillfällen inom logistik,
industri, datacenter och e-handel. Det förväntas jobba mellan 3 000 och 5 000 personer
inom ELP inom ett par år. Efterfrågan av nya etableringar inom e-handel, datacenter och
logistik har varit stor. Marknaden ser att dessa segment kommer att fortsätta och växa i och
med Stockholmregionens utveckling och nya globala trender, där e-handel och datacenter är
de tydligaste. Ytterligare aspekter som påverkar dess utveckling är digitaliseringen som har
blivit än tydligare på grund av Coronakrisenpandemin. Alla nämnda segmenten växer och
efterfrågan är stor både från både nationella såväl som internationella företag.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig tex
Tydliga framgångsfaktorer för både Logistikparken och Svista Industriområde har varit att
områdena är stora, med ELP på dryga 400 ha, med en väl utbyggd infrastruktur, allt ifrån
färdiga lokalgator, enkelt att ansluta sig med el, VA, fiber och fjärrvärme vilket underlättar
för en tidseffektiv etablering. Därför av att det kommer det vara fortsatt stor efterfrågan på
stora etableringsklara markytor, snabbheten Möjligheten till att snabbt komma igång med
en etablering är helt avgörande för om den kan bli aktuell eller ej.
Därför av att det kommer vara fortsatt stor efterfrågan på stora
etableringsklara markytor, snabbheten till att komma igång med en etablering är helt
avgörande för om den kan bli aktuell eller ej. (Samma sak ska inte sägas två gånger)
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Handel
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 39)
- Fin och värdefull bakgrundsbild som tyvärr stör och störs av rörlig text

Handel och kommersiell service
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Handeln påverkar en stad och kommunens attraktivitet och utveckling i högsta grad. Den ger

invånarna ett bra utbud av varor och tjänster som förstärker kommunens dragningskraft och
innebär många arbetstillfällen. Handelns lokalisering och omvandling påverkar samhället och
kommunen på flera sätt, exempelvis genom trafikflöden och transportrörelser till
målpunkter. Med ett varierat utbud möter utbudet efterfrågan från boende, besökare och
näringslivet. Utbudet är en reseanledning för att besöka kommunen och en anledning till att
handla lokalt. Handeln stärker Eskilstunas regionala attraktivitet. I takt med att befolkningen
söker sig till de större städerna för att arbeta, studera, leva och ta del av städernas andra
fördelar, går detaljhandeln igenom en geografisk strukturomvandling. Handeln förändras
och utvecklas och kommer allt mer koncentreras till de större städerna. I och med det
skapas nya res- och handelsvanor när befolkningen från hela regionen vill ta del av de större
städernas utbud. Dynamiska och innovativa platser blir vinnare. Platser som erbjuder enbart
handel kommer att få det allt svårare att klara konkurrensen. Framtidens handelsplatser,
såväl stadskärnor som externhandelsplatser, kommer i hög grad att kombinera detaljhandel
med restauranger, nöjen, kultur, idrott samt kommersiell och offentlig service. I dagsläget
finns halvexterna handelsområden för både livsmedel och sällanvaruköp i Tuna Park,
Västerleden och Folkesta köpcentrum. Skiftinge handelsområde är just nu under utveckling.
E-handel ger nya möjligheter att handla och att få varor hemsända utgör ca
10% av dagens handel och växer med ca 15% årligen. Stadskärnor, köpcentrum och externa
handelsplatser är mer utsatta för konkurrens än landsbygd, bostadsområden och
stadsdelscentrum. Tillgången till service är ofta avgörande för dessa områdens överlevnad
och utveckling. Butiken fyller en viktig servicefunktion och är också en viktig mötesplats och
anledning för människor att använda stadsrummet. Det behöver förtätas i dessa områden
med både bostäder och företagsetableringar. Det sker en näringslivsutveckling där fler
företag och företagare kan bedriva sin verksamhet från landsbygden.
Befolkningsökningen i Eskilstuna ger ökade möjligheter att utveckla handel och
kommersiell service samt förutsättningar att kunna förnya och förändra utbudet så att
köpkraften handlar på hemmaplan. Den största framtida konkurrensen för den fysiska
handeln i Eskilstuna är den växande e-handeln. E-handelns allt större marknadsandelar drar
undan köpkraft från den fysiska handeln och minskar därmed behovet av nya ytor för
butiker. Däremot öppnas nya möjligheter för omvandling av befintliga lokaler och fastigheter
för samtidigt blir e-handelsföretagen allt mer intresserade av att också exponera sitt
sortiment i fysiska butiker, vilket innebär behov av nya ytor. I framtiden bedöms även de
fysiska butikerna kunna tillgodogöra sig den omsättning som sker via nätet internet i högre
utsträckning.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Delningsekonomi
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Den snabba utvecklingen samt det globala hotet om klimatförändringarna driver på vikten av
att samhällsekonomin blir smart, inkluderande, innovativ och därmed långsiktigt
konkurrenskraftig. Delningsekonomi som grundtanke bör beaktas även inom
stadsplaneringen. Det innebär en smartare ekonomi med kretslopp av material, produkter,
tjänster och platser. En cirkulär delningsekonomi skapar möjligheter till tillväxt samt nya
typer av tjänster och företag. Det kan också handla om att skapa förutsättningar för
människor och organisationer att hyra, låna, dela, sälja vidare och reparera. Även att
använda mark och lokaler för olika verksamheter dag, kväll och natt är exempel på
delningsekonomi. Det kan till exempel handla om samutnyttjande av skollokaler, skolgårdar
och parker över dygnet.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
ReTuna

(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
- Passande byte bakgrundsbild som tyvärr stör och störs av rörlig text
Funktionsblandning för levande och trygga städer
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Med funktionsblandning menas att arbetsplatser, bostäder, handel, service och fritidsutbud
finns i anslutning till varandra, istället för var och en för sig. Behovet av transporter minskar
totalt sett i en funktionsblandad stad. Det blir också liv och rörelse i staden området under
en längre tid av dygnet, vilket gör att den det känns tryggare och trevligare. Vissa typer av
arbetsplatser är enkla att samlokalisera med bostäder, exempelvis kontor, kaféer och
butiker, medan andra kräver mer eftertanke.
Verksamheter kan vara störande, medföra mycket trafik eller
gestaltningsmässigt vara svåra att anpassa till boendemiljön. Samtidigt kan verksamheter
längs med vägar fungera som bullerskydd för bakomliggande bostadsbebyggelse. På kartan
finns utpekade områden för omvandling med blandad bebyggelse, Ddessa ska på sikt
innehålla både bostäder och olika slags verksamheter eller vara områden som gradvis kan
omvandlas med mer funktionsblandad och stadsliknande bebyggelse.
- Passande byte bakgrundsbild som tyvärr stör och störs av rörlig text
Kommersiell service på landsbygden
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
I dag har 91 procent av Eskilstunas invånare tillgång till en dagligvaruhandel inom fem
kilometer. Det är en servicenärhet vi vill att värnar och utveckla.
Kommersiell service på landsbygder, i form av lanthandlare, fyller fler
funktioner än att erbjuda dagligvaror. Oftast inryms här även post- och paketservice,
apoteksombud och liknande. Dessutom utgör lanthandeln och andra servicegivare naturliga
mötesplatser för såväl boende och verksamma som besökare. Att lanthandlarna finns kvar är
med andra ord ofta en förutsättning för att andra, även innovativa, servicelösningar ska
uppstå.
Nya koncept som självbetjäningsbutiker ökar förutsättningar för serviceglesa
platser att få en dagligvaruförsörjning de annars saknat. Bra lägen för självbetjäningsbutiker
är vid platser där man gärna vill skapa liv och rörelse, eller där människor ändå rör sig, som
vid bytespunkter vid kollektivtrafiken, vid byskolor eller andra strategiska punkter.
Eskilstunas lanthandlare har ofta ett befolkningsunderlag som är i minsta laget
för god lönsamhet. Översiktsplanens inriktning på att främja byggande i befintliga
serviceorter är därför den enskilt viktigaste åtgärden för dessa butikers överlevnad. Även i
den efterföljande fysiska planeringen behöver förutsättningar för fortsatt kommersiell
service i serviceorterna även vara en viktig aspekt. (Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Kreativa och kulturella näringar
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 39)
- Fin och passande bakgrundsbild som tyvärr stör och störs av rörlig text
Kreativ och kulturell näring syftar på de företag som har kulturskapande eller andra kreativa
processer som sin bärande del av affärsidén. Branschen betyder mycket för en destinations
men även ett lands innovationsförmåga, jobbtillväxt och attraktivitet. Närhet till universitet
och högskola med forskning inom området bidrar positivt i form av attraktionskraft för
företag inom branschen. Destinationer som erbjuder högre utbildning inom kreativa
ämnesområden ökar möjligheterna för nyföretagande i den kreativa näringen. Den kreativa
sektorn bedöms klara konkurrensen framöver från robotar och datorer bättre än andra
näringssektorer och visar på stadig tillväxt. Huvudarenan för de kulturella och kreativa
näringarna i Sverige ligger i Stockholmsregionen där vart femte företag tillhör denna sektor.
Sörmland har med åren blivit attraktivt för kreativa kulturella företagare då inflyttning sker
från Stockholm. Ett fenomen som uppstått bland annat pga tack vare god tillgänglighet till

Stockholm och omvärlden, fysisk såväl som digital.
I bred samverkan med lokala aktörer, akademi, olika stödfunktioner för
nyföretagande och näringsliv verkar Eskilstuna kommun för tillväxt inom den kreativa
näringen. Utvecklingen kräver samverkan regionalt och med nationella organisationer,
funktionsrättsrörelsen och myndigheter, med målet att skapa förutsättningar för lokal
tillväxt. En centralt belägen högskola, ett aktivt näringsliv och engagerade människor
utvecklar staden.
Kunskapsstråket som sträcker sig från Nyfors till Munktellområdet ska stödja
detta. Vi Stråket utvecklasr stråket för att skapa attraktiva, aktiva och trygga kopplingar som
möjliggör stadsliv alla tider på dygnet och året. Stadsmiljön ska möjliggöra samarbete och
nätverk mellan verksamheter, institutioner och medarbetare. Utformningen av platser och
byggnader ska öppna upp och underlätta ett gemensamt användande av dem. En betydande
andel av Eskilstunas lokala företagare i den kreativa näringen är verksamma utanför
stadskärnan varför fysisk och digital infrastruktur bör främja samband, kopplingar och
samarbeten med städerna Eskilstuna och Torshälla. (Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Turism och besöksnäring
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 39)
- Passande byte bakgrundsbild som tyvärr stör och störs av rörlig text
Med turism avses ”människors aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin
vanliga omgivning för fritid, affärer eller andra syften och för kortare tid än ett år”. Turismoch besöksnäring är en näringslivsgren som visar på stark tillväxt nationellt och i Eskilstuna
kommun. Besöksnäringen i Eskilstuna ökade under åren 2010 – 2017 sin omsättning med
+25 %. Antalet sysselsatta ökade under perioden 2010 – 2018 med + 33% samt antal
etableringar ökade med +10 %. Besöksnäringen är en bransch som anställer en stor andel
unga, utrikesfödda och där en fjärdedel av de operativa företagsledarna är kvinnor.
Besöksnäringen kan beskrivas som den näring som kan erbjuda stor variation av
arbetstillfällen för individer med olika utbildningsbakgrund. Därmed fungerar
besöksnäringen både som tillväxt- och integrationsmotor. Besöksnäringen bidrar till att fler
människor kommer i arbete, men även till städers attraktivitet i form av utbud av hotell, café
och restauranger samt natur och kulturupplevelser såväl i städerna som i omgivande
landsbygd. Attraktiva och välbevarade stadsmiljöer med god arkitektur, kulturpräglade
landskap, slott och herresäten på landsbygden i kombination med smak- och
naturupplevelser är välbesökta besöksmål. I takt med att fler landsbygdsföretag etablerar sig
som besöksnäringsföretag (gårdsbutiker, smakupplevelser, kommersiellt boende; Bed &
Breakfast, natur- och kulturupplevelser med mera) bidrar besöksnäringen till stärkt
attraktionskraft, ökat företagande, nya och fler jobb på landsbygden vilket i sin tur ger
förutsättningar för bibehållen service.
- Onödigt byte bakgrundsbild
Besöksnäringen består av flera branscher. De branscher som uppvisar störst omsättning och
sysselsättning utgörs av hotell- och andra kommersiella boendeanläggningar, café- och
restaurangverksamheter. Shopping som äger rum genom turistiska besök härleds också till
besöksnäringens omsättning. Transporter till och inom destinationen utgör en viktig del av
den turistiska infrastrukturen. Utöver shopping och smakupplevelser är natur- och
kulturupplevelser betydelsefulla dragare/reseanledningar till en destination.
- Onödigt byte bakgrundsbild
Det som kännetecknar besöksnäringen är att ingen enskild aktör äger totalprodukten
(platsen). För att utveckla en attraktiv, konkurrenskraftig destination, som vi alla är stolta
över och som levererar enligt varumärkeslöftet, måste samverkan ske. Det innebär

samverkan mellan privata och offentliga aktörer kopplat till destinationen samt kommunoch länsöverskridande samverkan. De företag, föreningar, privata och offentliga aktörer som
möter besökaren inför, under och efter ett besök, påverkar besökarens upplevelse av
Eskilstuna, Torshälla och landsbygden.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Det är viktigt att fortsätta utveckling av klimatsmarta reseanledningar. Hållbara klimatsmarta
transportlösningar och en fungerande grundservice är centralt för att en destination ska
upplevas som attraktiv för besökare. Turismen bör ska utvecklas i samklang med natur,
kultur och lokalsamhällets styrkor och behov. Besöksnäringen når sin fulla potential då det
finns etablerade och väl fungerande samarbeten mellan privata och offentliga aktörer som
tillvaratar den affärs- och samhällsnytta som turism och besöksnäring erbjuder. Ett gott
samarbete mellan offentliga och privata aktörer skapar förutsättningar för att möta de
utmaningar näringen står inför. Hållbara produkter och upplevelser efterfrågas i allt större
utsträckning och är en grundförutsättning för destinationer att upplevas som attraktiva idag
och framtiden.
- Onödigt tillbakagång till tidigare karta som stör och störs av rörlig text
Översiktsplanen behandlar olika intressen och anspråk. I planen ska avvägningar göras
mellan dessa så att kommunens vilja framgår vad gäller den framtida utvecklingen som den
kan uttryckas i mark- och vattenanvändning. I ett tidigt skede identifierades både de
intressen som samverkar med, och de som motverkar en lämplig utveckling av
besöksnäringen. Samverkande intressen som identifierats är områden med höga natur-,
kultur- och friluftsvärden, uppskattade besöksmål värda att utveckla och kulturmiljöer att
bevara, användas och utvecklas. Motstående intressen till besöksnäringen kan vara
privatisering av strandområden, exploatering i värdefulla kulturmiljöer, utbyggnad av stora
vindkraftsanläggningar i tidigare orörda landskapsområden samt utbyggnad av annan
verksamhet/industri som kan vara viktig för kommunen, men som konkurrerar med
besöksnäringen. Dessa intressen och anspråk behandlas i planprocessen.
Besöksnäringen särskiljer sig mot från andra näringar. Den kan uppträda i form
av storskaliga anläggningar som arenor och djurparker likväl som i gårdsbutiker, småskaligt
landsbygdsboende och camping i naturreservat. Besöksnäringens anspråk är ibland svåra att
direkt beskriva och peka ut på en plankarta, annat än när det handlar om större kända
befintliga eller planerade anläggningar. Besöksnäringen - och särskilt den småskaliga –
upphör inte vid kommungränsen. En reseanledning kan vara tematisk och det geografiska
området kan omfatta flera kommuner och regioner. Besöksnäringens anspråk och
utvecklingsbehov är därför inte enbart frågor för den enskilda kommunen. Näringen är för
sin utveckling i hög grad beroende av de förutsättningar som finns och skapas på regionala
eller mellankommunala nivåer.
- Passande byte bakgrundsbild trots att den stör och störs av rörlig text
Evenemangsstrategin för Eskilstuna kommunkoncern har fokus på att värva nationella och
internationella evenemang som lockar stor publik och/eller många deltagare. Dessa ger
meningsfulla upplevelser för invånare och besökare samt ger positiva turismekonomiska
effekter för besöksnäringen samt stärker varumärket Eskilstuna. En stor andel företagare
inom den kreativa kulturella näringen är verksam inom event och evenemang. Både som
arrangörer men även underleverantörer vid genomförande av evenemang.
Eskilstuna har även ett uttalat fokus på värvning av nationella och
internationella möten. Till skillnad från evenemang saknas i nuläget en mötesstrategi för
Eskilstuna. Något som kan komma förändras då etablering av kongress- och kulturhus pågår.

Lokaliseringar och samarbeten för ett centrumnära kongress- och kulturhus med plats för
såväl stora evenemang och hotell, som kulturskola och eventuellt stadsbibliotek utreds. Ett
kongress- och kulturhus i Eskilstuna blir då den enda anläggning i Sörmland med kapacitet
att ta emot stora scenproduktioner och möten.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
För att skapa hållbar tillväxt, måste en destination erbjuda konkurrenskraftiga
reseanledningar och god tillgänglighet till och inom destinationen under hela året. Ju mer
unika upplevelser en plats kan erbjuda, desto längre är besökaren beredd att resa. Det är få
destinationer som har förmåga att erbjuda så unika produkter att det i sig är en tillräcklig
reseanledning. Därför är det av betydelse att identifiera kombinationer av upplevelser, så
kallade tematiseringar. Paketering av olika upplevelser i kombination stärker
konkurrensförmågan, men ställer i sin tur krav på samverkan mellan privata och offentliga
aktörer.
Genom den fysiska planeringen kan ett helhetsgrepp tas för utveckling av
näringen med ett tvärsektoriellt fokus både inom kommunen och över kommungränser. För
att en destination ska ha förmåga att vara attraktiv för besökare är det viktigt att alla delar i
den turistiska infrastrukturen finns på plats (transporter, boende, mat, upplevelser, handel).
Funktionella byten mellan transportslag möjliggör hållbara transporter för besökare.
Kollektivtrafikens utbud över dygnet och året är dessutom ofta en förutsättning för
branschen, som rekryterar många unga. Detta gäller särskilt besöksnäringsföretag utanför
stadskärnorna.
Drift, underhåll och renhållning i det offentliga rummet är av yttersta vikt.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Med Purple Flags samverkansmodell har Eskilstuna kommun, stadskärnans aktörer,
Destination Eskilstuna, besöksnäringens aktörer och polisen samverkat sedan 2014 för att
skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt med bättre och tryggare kvällsupplevelser som
stärker stadskärnans attraktionskraft. Samverkan skapar förutsättningar för samsyn och ett
gemensamt arbetssätt som i sin tur ger förutsättningar för ökad tillväxt och därmed ökad
lönsamhet och sysselsättning i innerstaden.
Besöksnäringen har behov av ytor i framtiden, tillfälliga för evenemang, men
även permanenta för till exempel ställplatser för husbilar, hotell, kultur- och
kongressetableringar. Närhet, helhet och kvalitet har identifierats som ledord för ett gott
resultat.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Kulturverksamheter
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Ett rikt kulturliv bidrar till Eskilstunas attraktivitet för alla som bor, besöker och är
verksamma på platsen. Eskilstuna kommun utvecklar kulturen genom att flytta fram
positionerna genom att låta kulturen ta mer plats. Eskilstuna gör kulturkliv. Kultur bidrar till
näringslivsutveckling och fler jobb, inte minst med potential inom de kreativa kulturella
näringarna och besöksnäringen. Kulturen stärker kommunens identitet och platsvarumärke.
Ett grundläggande mål med Eskilstuna kommuns idrotts- och kulturpolitiska planer är att
göra kulturverksamheten än mer synlig. För att nå framgång måste den offentliga miljön
vara en tillgänglig och inbjudande arena för olika kulturevenemang, aktiviteter och
upplevelser i städerna och på landsbygden.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
- Passande byte bakgrundsbild trots att den stör och störs av rörlig text
Båtturism och gästhamnar
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Eskilstuna kommun ska utvecklas som en destination även för båtburna besökare med flera

gästhamnar vid Mälaren. Gästhamnarna i Kvicksund, Sundbyholm och Torshälla är
gästhamnar med olika inriktningar, karaktär och kompletterar varandra. De stärker
Eskilstunas tillgänglighet via vattnet och stärker därmed konkurrensförmågan att attrahera
besökare till besöksmål och annan kommersiell service i anslutning till gästhamnarna.
Kommunens gästhamnar ska vara klassificerade enligt den officiella
gästhamnscertifieringen RGS (Riksföreningen Gästhamnar Sverige) samt erbjuda service i
form av latrintömning, uppkoppling till wifi samt möjlighet att ladda eldrivna båtmotorer.
Förutsättningar för nya framtida drivmedel ska skapas i takt med att nya gröna bränslen
utvecklas.
Kopplingen mellan Mälaren och Hjälmaren är en viktig länk i utveckling av
Mälarregionens besöksnäring.
Eskilstuna kommun ska erbjuda möjligheter för fritidsbåtar genom att skapa
rätt förutsättningar för en aktiv fritid för såväl boende, men även näringslivsutveckling
kopplat till båtliv och besöksnäring. Idag finns fasta båtplatser i huvudsak i Kvicksund,
Sundbyholm och Torshälla. Eskilstuna kommun pekar ut ett utredningsområde för
gemensam vinterförvaring av fritidsbåtar i Torshälla. Området ligger strax norr om Torshälla
hamn och säkerställer även en allmän tillgänglighet till åstranden samt en mer attraktiv
entré till Torshälla. Området har möjlighet att pröva fyra olika placeringar av
båtupptagningsplats utifrån landskapsbild och funktionalitet.
Nya miljöregler ställer krav på hantering av båtfärg, tvätt, slipning etc. för att
minska risken för spridning av tungmetaller och plaster i känsliga miljöer.
Vid planering av anläggningar i eller vid vatten är det viktigt att utbredning av
invasiva arter till exempel sjögull undersöks. Muddring och grävarbeten utgör en stor risk för
spridning av invasiva arter.
I Eskilstunaån finns flera vandringshinder för fisk. Vid planering av mark och
vattenanvändning i anslutning till dammar och kraftverk är det viktigt att beakta om
området är utredningsområde för eventuell fiskvandringsväg.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek:
13.5)
Mälardalskartan
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
- Otydlig koppling till värdefull karta

-

Idrottspolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommunkoncern
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Vidare koppling var inte möjlig
Kulturpolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommunkoncern
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Vidare koppling var inte möjlig
Varumärkesplattform

(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)

-

Vidare koppling var inte möjlig
Ägardirektiv för Destination Eskilstuna AB och bolagen i Eskilstuna kommunföretag
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Vidare koppling var inte möjlig

-

Utvecklingsplan för 4 Mälarstäder
Vidare koppling var inte möjlig

(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)

-

Karta Båttturism och gästhamnar
Ointressant, svårbegriplig karta

(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)

Purple flag
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
- Otydlig länkning till intressant information
Areella näringar
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 39)
- Passande introduktionsbild som stör och störs av rörlig text
Gröna näringar
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
De gröna näringarna omfattar de företag som enligt svensk näringsgrensindelning (SNI
20073) kategoriseras som SNI 01-03. Det vill säga jordbruket, skogsbruket och fiskenäringen.
Ibland inkluderar man också dess förädlingsindustri, exempelvis
livsmedelsindustrin och skogsindustrin. Dock räknar man inte med led som ligger ännu
längre fram, exempelvis detaljhandel av livsmedel eller produkter som baseras på trä. I den
här rapporten har vi valt att avgränsa ”De gröna näringarna” till SNI-koderna 01-03.
I årtusenden har de gröna näringarna, med nyttjande av mark till jordbruk,
djurhållning och skogsbruk, varit den viktigaste ”sysselsättningen” på jorden. På vissa håll i
världen hör dessa näringar fortfarande till de viktigare. Men i Sverige och i andra OECDländer ser läget helt annorlunda ut. På kort tid har dess ekonomiska betydelse i form av
sysselsättning och bidrag till BNP minskat drastiskt.
Landsbygden präglas således av en strukturomvandling från att domineras av
ett fåtal ekonomiska sektorer inom främst primärproduktion av mat, energi och råvaror till
att idag vara plats för av en uppsjö av funktioner såsom fritidsboende, turism och rekreation.
Detta skapar nya förutsättningar för planeringen och regleringen av landsbygdens
utveckling.
Inom forskningen talas om den nya ruraliteten som innebär förändrade
relationer mellan stad och land, med särskilt fokus på ny mobilitet, omställningar inom de
areella näringarna till en biobaserad ekonomi och kring den stadsnära landsbygdens
förändrade funktion, där landsbygden runt städerna alltmer framträder som livsstilsboende
utan direkta koppling till den agrara ekonomin.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Areella näringar
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska och
naturgeografiska resurser på land och i vatten. Hit räknas exempelvis jord- och skogsbruk
samt fiskerinäringen. Näringarna är av nationell betydelse, och brukningsvärd jordbruksmark
får endast tas i anspråk om det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Både

primärproduktionen det som kommer från jorden och naturen och livsmedelsförädlingen
genererar arbetstillfällen och skapar ekonomisk tillväxt. Denna tillväxt sker ofta på
landsbygden där företagen finns. Några viktiga värden som livsmedelsproduktionen bidrar
till är; det öppna landskapet, den biologiska mångfalden och vår kulturhistoria. Med rätt
förutsättningar kan livsmedelsproduktionen bli en motor i omställningen till en grön
ekonomi där hållbarhet och omtanke om miljö är viktigt. Ökad självförsörjandegrad av
livsmedel innebär minskad sårbarhet och med större inhemsk produktion och minskade
importer ökas beredskapen. Eskilstunas geografiska läge ger fördelar; närheten till det
befolkningstäta Mälardalsområdet innebär att det finns en marknad för försäljning av länets
produkter och en möjlighet att locka besökare. Den köpstarka marknaden ger lantbrukare
och livsmedelsproducenter möjligheter att utöka sina affärer och verksamheter. Efterfrågan
på produkter är bred, på alltifrån mathantverket och det specialiserade, som mejerivaror
och vegetabiliska produkter, till grossisternas och den offentliga sektorns efterfrågan på mer
spannmål, mjölk och potatis av hög kvalitet.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Areella näringar och ett förändrat klimat
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Under de närmaste decennierna kommer klimatets förändringar att påverka
förutsättningarna för jordbruket. Det förväntas innebära varmare väder med rikare
nederbörd och större variation mellan sommar och vinter. De varmare somrarna leder till
ökad avdunstning vilket gör att tillgången på vatten sommartid, blir lägre trots ökad mängd
nederbörd under året. Extrema väderhändelser som skyfall, översvämningar, värmeböljor
och torrperioder förväntas också öka i ett förändrat klimat. Den svenska jordbruksmarken
förväntas dock bli mer värdefull i framtiden. I motsats till många andra länder så kan ett
varmare klimat gynna Sveriges odlingsförutsättningar. Det kan innebära bättre skördar och
möjligheter att odla nya grödor. De totala effekterna av klimatförändringarna för svenskt
jordbruk är svåra att överblicka och beror i hög utsträckning på hur jordbruket möter
förändringarna, till exempel genom val av grödor och odlingsmetoder. Mycket talar dock för
att klimatförändringarna idag, och ett för grödor gynnsammare klimat, kan leda till ökad
efterfrågan på jordbruksmark.
För att motivera och stärka det långsiktiga perspektivet när det gäller den
fysiska planeringen och användningen av åkermark, har Jordbruksverket föreslagit att
svenska företagare ska odla och leverera råvaror för produktion av biodrivmedel. Därmed
kan svensk jordbruksmark bidra till minskad användning av fossila drivmedel. Samtidigt kan
marken på så sätt hållas i aktivt bruk inför framtida behov. Ur ett ekonomiskt perspektiv är
det klokt att bruka och bevara jordbruksmarken istället för att i ett senare skede försöka
återställa den till jordbruksmark vid behov. Dessutom bidrar en sådan lösning till bättre miljö
och minskad klimatpåverkan. Jordbrukets klimatpåverkande utsläpp är främst lustgas från
odlad mark, koldioxid från mulljordar och metan från idisslande djur och hantering av
gödsel. Jordbruket bidrar även till utsläppen genom användning av fossila bränslen till
traktorer och andra maskiner och det sker också utsläpp vid tillverkning av mineralgödsel
och djurfoder. Växtodling kan däremot ha en positiv inverkan genom upptag av koldioxid
och vissa grödor kan även vara alternativ till fossila bränslen. Betande djur har även stor
betydelse för andra miljömål som till exempel biologisk mångfald och öppna landskap vilket
måste vägas mot djurhållningens negativa aspekter ur klimatsynpunkt.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Jordbruk
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Jordbruket ska i första hand betraktas ur näringslivssynpunkt då det förser samhället med
såväl arbetstillfällen som livsmedels-, råvaru- och energiproduktion. Jordbrukaren idkar ofta

verksamhet som omfattar mer än jordbruket, till exempel skogsbruk, väghållning och
snöröjning. Verksamheten måste drivas långsiktigt för att säkerställa arbetstillfällen och för
att kunna investera, expandera och upprätthålla befintlig verksamhet. Hästhållningen kräver
stora arealer för odling av foder och är en expanderande näring. Till jordbruksmark som
jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng. 88 procent av jordbruksmarken i
Sörmland består av åkermark och 12 procent är betesmark eller slåtteräng. Betesmarkerna
består av både kultiverade betesmarker och naturbetesmarker. Mjölkproduktionen i
Södermanland har sjunkit från att ha en självförsörjningsgrad på över 100 procent till 68
procent på bara några år. Eftersom jordbruksmarken även i framtiden kommer att vara
ovärderlig behöver vi strategier för att bevara den. Vid en eventuell exploatering av
jordbruksmark t.ex. för att bygga en trafikplats eller en logistikcentral försvinner
jordbruksmarkens goda kvalitet. Även om vi senare skulle välja att riva exploateringen så är
jordbruksmarken i princip oåterkallelig. Stora ingrepp i jordlagren, som har skapats genom
årtusenden av biologisk aktivitet, kan inte återställas enbart genom att asfalten tas bort.
Den regionala livsmedelsstrategin har arbetats fram under 2018 av Länsstyrelsen
tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
För spannmålsproduktion är vete den viktigaste grödan. Spannmåls- och
foderproduktion bidrar till att hålla landskapet öppet, men det är inte självklart möjligt i alla
delar av kommunen i framtiden. För att hålla hagmarker och strandängar betade krävs det
stora insatser, bland annat genom EU-stöd. En gröda som inte rakt igenom kan anses bidra
till öppethållande är odling av energiskog. energiskogsodling . Vissa lägen är mindre lämpliga
för odling av det skälet. Under senare år har många traditionella jordbruksföretag
kompletterat verksamheten med exempelvis turism, hantverk, gårdsbutiker,
energiproduktion, snöröjning och andra typer av entreprenadarbeten. Det betyder också att
landsbygden förändrats med fler människor sysselsatta i egen verksamhet. Parallellt med en
sådan utveckling blir även allt fler människor som bor i de mindre tätorterna och på
landsbygden beroende av arbete i Eskilstuna eller på annat håll. Landsbygden har en
självklar betydelse för produktion av livsmedel, inte minst på grund av den ökande
efterfrågan på ekologiskt och närodlade produkter, särskilt färskvaror. Det traditionella
jordbruket är starkt beroende av marknaden för livsmedel och skogsprodukter och av EU:s
jordbrukspolitik. Många verksamheter är sårbara på både kort och lång sikt och det är därför
mycket som talar för att den nuvarande strukturen i lantbruket kan komma att förändras.
Jordbruket kommer även att möta nya utmaningar. Samtidigt som det ska minska
belastningen på vatten och andra ekosystem måste jordbruket till exempel klara av att
anpassa odling och produktion till ett förändrat klimat. Beredskap gällande till exempel
förändrat nederbördsmönster, nya grödor, förändrade odlingsmetoder.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Skogsbruk
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Skogsbruket står inför utmaningar som är globala till sin karaktär. Såsom anpassning till
klimatförändringar, urbanisering och förändrade ekonomiska mönster. Samtidigt kan skogen
vara en del av lösningen på dessa utmaningar. Den förnybara skogsråvaran kan ersätta fossil
råvara som olja för energi och för en mängd olika produkter. Skogen kan bidra i
omställningen till ett fossilfritt och kretsloppsbaserat samhälle. Med trä som material kan vi
byggas hållbart och klimatsmart. Skogen kan ge människor möjlighet att fortsätta att bo och
verka på landsbygden och bidra till ekonomisk tillväxt. Skogen förser samhället med virke,
massaved, biomassa och andra varor, men även ekosystemtjänster som rent vatten, och

natur- och kulturvärden. Som samhälle vill vi använda naturresursen skog för att ge
människor välfärd, men vi vill också bevara skogens växt- och djurliv, dess mark och vatten,
rekreationsvärden och vårt kulturarv. Att bruka skogen hållbart är därför en uppgift som
ställer krav. Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. Skogen är en förnybar resurs och
om den brukas på ett hållbart och klokt sätt kan den bidra både till ett mer hållbart och
kretsloppsanpassat Sverige.
Sedan dryga 20 år tillbaka ställer skogsvårdslagen krav på att skogsbruket ska
ta miljöhänsyn. Målen för miljöarbetet i skogen är att bevara biologisk mångfald, god
vattenkvalitet och skogens kulturarv samt värna skogens sociala värden. Idag pratar man om
två huvudsakliga skogsbrukssätt, eller skogsskötselsystem: trakthyggesbruk och hyggesfritt
skogsbruk. Trakthyggesbruket arbetar med likåldriga bestånd som avverkas vid ett och
samma tillfälle med påföljande nyplantering (eller självsådd med hjälp av fröträd) medan
hyggesfritt skogsbruk arbetar med olikåldriga bestånd som brukas utan kalavverkning, eller
hyggen. Trakthyggesbruket är det helt dominerande skogsbrukssättet i Sverige sedan 1950talet men intresset för alternativa skogsbruksmetoder har ökat på senare tid. Eskilstuna är
en kommun med relativt stor andel skogsmark. Skogen har både ekonomiska, ekologiska och
sociala värden. Enligt Skogsvårdslagen 1 §, är skogen en nationell tillgång och en förnybar
resurs som ska skötas så att den uthålligt ger god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras. Miljöbalken 3 kap. 4 §, beskriver skogen som ett nationellt intresse
som så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar ett rationellt
skogsbruk. Skogen i kommunen ägs till större delen av privatpersoner. Flertalet av dessa
bedriver skogsbruk i kombination med jordbruk. Några större skogsägare finns som
Sveaskog, Eskilstuna kommun, Häradsallmänningarna och Strängnäs stiftsnämnd. De mest
frekventa skogstyperna är granskog och blandskog av gran och tall. Jord- och skogsbruk är av
naturliga skäl dominerande näringar på landsbygden med många enmans- och småföretag.
Djurhållning
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Djurhållning med tillhörande betesmarker och marker för foderodling finns spridda inom
kommunen. De utgör viktiga verksamheter på landsbygden och i närheten av mindre orter.
Inom jordbruket minskar djurhållning av mjölkkor medan produktionen av köttdjur ökar, om
än i måttlig takt. Under senare år har både svin- och kycklingproduktion fått ökad betydelse.
Hästhållning har utvecklats till en ny expansiv näringsgren på landsbygden och därmed fått
en viktig roll för landsbygdsutvecklingen. Djurhållning gör att markerna hålls öppna vid bete.
Produktion av jordbruksprodukter är också viktig som föda till människor och djur. Det
öppna kulturlandskapet och den biologiska mångfalden är beroende av jordbrukens
betesdjur och odlingar. Problem med bostadsbebyggelse nära djurhållare uppstår när
avstånden är alltför små eller om antalet djur är alltför stort i förhållande till tillgängliga
arealer. Större anläggningar med djurhållning finns också nära ren tätbebyggelse,
exempelvis Sundbyholms travetbana. Ridning är en växande folksport och näst efter
fotbollen den största ungdomssporten i landet. Var tredje svensk har på ett eller annat sätt
kontakt med hästar och ridsport. Det finns 3 ridskolor i kommunen. Ridskolor fungerar som
fritidsgårdar för många unga, framför allt flickor. Möjligheten att ta sig till och från stallet på
ett lätt och trafiksäkert sätt är viktigt för dessa ungdomar. Ridning är en sport och
fritidsaktivitet som ger personer med funktionsnedsättning möjligheter att ta sig ut i naturen
och en möjlighet att vistas i ett socialt sammanhang där funktionshindret saknar betydelse.
Ridning är också den största handikappfunktionsrättsidrotten i Sverige.
I samband med nyetablering av hus på landsbygden eller då tätorter
expanderar ut mot landsbygden är det inte ovanligt att intressekonflikter uppkommer

mellan djurhållning och bondeintressen. Det kan handla om olägenheter som uppkommer av
lukt från djurhållningen men också olägenheter i form av allergener från till exempel hästar.
Platsspecifika förutsättningar såsom topografi, vindriktning och avstånd har därför betydelse
för att bedöma lämplig markanvändning.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Boverkets rapport.
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Boverkets rapport 2011:6, ”Vägledning för planering för och invid djurhållning”, bedömning
av lämplighet för djurhållning eller annan markanvändning nära djur ska ske.
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 10)
- Bra, tydlig titel
- Undertitel fungerar bra som beskrivande text även om bokstävers typsnitt, storlek
och kontrast är felaktiga.
- Onödigt byte bakgrundsbild som stör och störs av rörlig text
Fiske
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Mälaren och Hjälmaren är utpekade som riksintresse för yrkesfisket. I Mälaren finns omkring
35 olika fisk- och kräftarter som har eller har haft betydelse för yrkesfisket. Exempel är gös,
siklöja, gädda, abborre, ål och signalkräfta. Det gör Mälaren till en av Sveriges artrikaste sjöar
för fisk. Utöver dessa finns också ett antal inplanterade arter som har betydelse för fisket så
som kanadaröding, vätterröding och lax. År 2010 fanns strax över 40 licenserade yrkesfiskare
i Eskilstuna och antalet har minskat stort sedan 1950-talet. Gösen är den ekonomiskt
viktigaste arten för fisket i Mälaren. Den årliga fångsten ligger på ca 150 ton. Minimimåttet
för gös från Mälaren ändrades under 2012 för att vårda gösbeståndet. På så vis möjliggörs
att fiskar hinner växa på sig innan de fiskas upp. Detta gynnar fiskenäringen på sikt. Samma
regel har gällt i Hjälmaren under flera år och där har resultatet varit positivt. Fisket av ål
består uteslutande av återfångst av utsatta ålyngel. Den naturliga rekryteringen av ål har
minskat enormt i hela Europa och arten klassas som akut hotad. Övriga arter som fiskas
yrkesmässigt i Mälaren, men i mindre utsträckning, är gädda, abborre, siklöja och lake. Delar
av fångsterna exporteras till kontinenten, men en del säljs även lokalt. Mälarfisken håller
generellt hög kvalitet med låga eller mycket låga halter av problematiska ämnen jämfört
med andra stora sjöar. Mängderna av kvicksilver och kadmium är låga vilket antas bero på
att metallerna i den näringsrika Mälaren fördelas och binds upp i den stora mängden alger
och annan växtlighet. Även halterna av DDT, PCB och dioxin ligger långt under gränsvärdena
för fisk. (Mälarens vattenvårdsförbund 2012).
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
Sportfiske
(Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12)
Sportfiske är en av de bredaste folkrörelserna i Sverige. I Eskilstuna kommun har även fisket
blivit en framgångsrik arena för integration eftersom våra nya eskilstunabor med rötter i
andra länder har kommit att uppskatta den svenska naturen. Åtgärder som underlättar för
naturligt förekommande fiskebestånd ska stödjas. Det kan innebära att freda grunda vikar
eller att undanröja vandringshinder i mynnande vattendrag. Att åtgärda vandringshinder
genererar förutom bättre möjligheter för fiskvandring även bättre förutsättningar för den
biologiska mångfalden samt attraktivare vattenmiljöer och bättre fritidsfiske. Eskilstunaån
har en total längd på 16 km med en sammanlagd fallhöjd på cirka 22 m. Det finns totalt sex
barriärer. Vid ett antal barriärer finns flera vattenvattenvägar i form av dammar eller slussar
och sammantaget finns 14 vandringshinder för fisk. Vandring sker såväl uppströms från
Mälaren som nedströms från Hjälmaren. Åtgärder kommer såväl yrkes- som sportfisket till
gagn och bidrar även till förbättrad status i vattenförekomsterna.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)

Vattenbruk
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 19)
Anläggningar för vattenbruk kan medföra nya arbetstillfällen och närproducerad mat.
Kommunen anser dock att höga miljökrav ska ställas vid prövning av sådana anläggningar.
Lokalisering av vattenbruksanläggningar ska exempelvis undvikas helt inom värdefulla och
känsliga vattenmiljöer eller där vattengenomströmningen är liten. Etablering av fiskodlingar
ska miljöprövas.
(Typsnitt: Helvetica Neue, Storlek: 13.5)
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