GEMENSAM
UTVECKLINGSPLAN
FÖR ENKÖPING, ESKILSTUNA, STRÄNGNÄS OCH VÄSTERÅS

FÖRORD
Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås
har inom ramen för samarbetet Fyra Mälarstäder tagit fram en gemensam utvecklingsplan.
Den ger inriktning för fortsatt samarbete så att
vi stärker varandra och tillsammans blir en
starkare part i våra regioner och Sverige.
Historiskt har Mälaren varit en sammanbindande länk då
vattnet erbjudit enkla transportvägar för handel och utbyte
mellan människor. Idag ser vi potential i att återigen låta städerna runt Mälaren samverka för att bli en starkare part i en
expansiv tillväxtregion. Vi har tagit fram en gemensam utvecklingsplan då vår övertygelse är att vi når längre när vi agerar
tillsammans.
Vårt samlade läge vid Mälaren och vår närhet till omgivande
städer ger oss en bra utgångspunkt för utveckling och tillväxt. Vi
fortsätter att växa mer än riksgenomsnittet och år 2050 beräknas
vi vara 500 000 invånare.
Tack vare vår gemensamma utvecklingsplan kan vi agera med
kraft och därmed stärka utvecklingen av våra fyra mälarstäder.
Initiativet att samarbeta kring övergripande frågor får genomslagskraft i ett nationellt perspektiv och direkta lokala samverkansvinster. Vi gör Stockholm-Mälarregionen viktigare för
Sverige.
I vår gemensamma utvecklingsplan har vi identifierat fyra fokusområden där vi formulerat mål. Vi säkerställer att vi når målen
genom fortsatt arbete.

Vi står idag inför olika utmaningar där vi genom samarbete och
utvecklad närhet stärker varandra, angränsande kommuner och
Östra Mellansverige. Med gemensam kraft ökar vi vår attraktivitet så att vi tillsammans utgör en starkare part i regionen och
Sverige.
Fyra Mälarstäder erbjuder livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling i en stark tillväxtregion.
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VISION
Fyra Mälarstäder i samverkan är en stark part i
Sverige. Tillsammans är vi en framgångsrik, mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion
utan gränser.
Genom effektiv samverkan mellan Enköping, Eskilstuna, Strängnäs
och Västerås utvecklar vi vår attraktionskraft och skapar hållbar tillväxt
för att vara ett självklart val för våra invånare, vårt näringsliv och våra
besökare.
Vi arbetar långsiktigt hållbart i linje med Agenda 2030. Vi skapar fysisk
och digital närhet, stärker vårt kunskapskapital, vår arbetsmarknad och
vårt näringsliv. Vi skapar en hållbar mälarnära destination och utvecklar livskvaliteten för våra invånare. Mälaren är hjärtat som binder oss
samman.
Vår gemensamma utvecklingsplan har betydelse för utvecklingen
på storregional, regional och lokal nivå. Den är ett stöd i mellankommunala frågor för tjänstepersoner och förtroendevalda. Den är
också en ram för kommande arbete inom de olika planeringsnivåerna.
Visionen är att vår samverkan även stärker kringliggande städer, orter
och landsbygd, vilket utvecklar och ger mervärde för hela Östra
Mellansverige.
Tillsammans bygger vi vår gemensamma framtid.
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Fyra mälarstäder
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om att utveckla kollektivstråken skapar vi en större närhet oss emellan och
sförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, boende och rekretation för alla.

atsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom samverkan utvecklar vi
ammans utbildning, entreprenörskap och kultur i levande stadsmiljöer som stimulerar
en mellan människor.
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a kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett varierat och attraktivt

SAMMANHANG
Fyra Mälarstäder är ett mellankommunalt samarbete som ska stärka de fyra kommunerna, skapa
mervärden och vara ekonomiskt fördelaktigt.
Den gemensamma utvecklingsplanen definierar samarbetets vision,
övergripande mål och fokusområden med sikte på år 2050.
Det är ett mellankommunalt samarbete mellan fyra kommuner inom
tre regioner. Vår gemensamma utvecklingsplan förhåller sig till och går i
linje med regionernas strategier och andra övergripande styrdokument.
Den förhåller sig även till kommunernas olika planer genom att vara
vägledande för varje enskild kommuns arbete.
Utvecklingsplanen skapar ram och riktning för tillvägagångssättet i vårt
samarbete. De globala målen, Agenda 2030, är vägledande i arbetet
med våra fokusområden.
Tillsammans skapar vi en hållbar samhällsutveckling för kommande
generationer.

GLOBAL NIVÅ

Agenda 2030

NATIONELL NIVÅ

Lagar och förordningar
Handlingsplan Agenda 2030

STORREGIONAL NIVÅ

Östra Mellansverige ÖMS

REGIONAL NIVÅ

Regional Utvecklingsstrategi RUS
Regional Utvecklingsplan RUP

MELLANKOMMUNAL NIVÅ

Gemensam Utvecklingsplan GUP

LOKAL NIVÅ

Översiktsplaner ÖP och kommunomfattande styrande dokument
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HÅLLBAR
UTVECKLING
Tillsammans styr vi mot framtiden och gemensamt formar vi dagens och morgondagens samhälle.
Till vägledning har vi de globala målen, Agenda
2030. Inom samarbetet Fyra Mälarstäder har vi
förutsättningar att göra skillnad och ge framtida
generationer möjlighet att leva ett hållbart liv.
Inom våra fyra kommuner pågår arbeten som styr mot ett hållbart
samhälle. Det lokala arbetet utgår från varje kommuns specifika förutsättningar och vi samarbetar på de områden där effekten blir större
än om vi verkar var för sig. Vilka områden vi i framtiden kommer att
samverka inom avgörs av samhällsutvecklingen och de nya utmaningar
vi ställs inför.
Ett hållbart samhälle är en helhet där ingen del isoleras eller hanteras
utan sitt sammanhang. Ekologisk hållbarhet är förutsättningen för vår
existens. Social hållbarhet är grundläggande för ett fungerande samhälle. Ekonomisk hållbarhet är ett medel för att möjliggöra ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle.
Vi verkar för att begränsa klimatförändringarna genom att skapa närhet
med utvecklad fysisk och digital infrastruktur. Hållbara transporter
är ett första steg och en grundförutsättning för att samarbetet Fyra
Mälarstäder ska göra skillnad.
Vi verkar för att säkra tillgång till dricksvatten, biologisk mångfald
och miljöer för rekreation. Vi bevarar och utvecklar Mälaren samt den
struktur av vatten och sammanhängande grönområden som finns i våra
fyra kommuner.
Vi verkar för att erbjuda faktisk och upplevd trygghet, närhet genom
en utbyggd fysisk och digital infrastruktur, livskvalitet genom kvalitativt boende i livets alla skeden samt en fungerade, jämlik vardag med
tillgång till utbildning.

8

Vi verkar för ett sammanhang som är attraktivt för näringslivet där vi
erbjuder god tillgång till rätt kompetens, möjlighet till etablering samt
en säkrad och hållbar energiförsörjning.
Vi verkar för att bygga upp kommuner som har en långsiktig förmåga
att hantera förändring, utmaningar och fortsatt utveckling.
Vi agerar föredömligt och vågar utmana och driva utvecklingen för ett
hållbart samhälle.
Vi tar ansvar för att våra invånare, företag och besökare får kunskap om
en hållbar livsstil, vilket leder till medvetenhet och ändrat beteende.
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FOKUSOMRÅDEN

Med sikte på år 2050 har Fyra Mälarstäder
identifierat fyra fokusområden utifrån dagens samhällsutmaningar. Ett gemensamt arbete kring våra
fokusområden ger oss större handlings- och genomslagskraft.
Våra fyra kommuners varierade bakgrund och historia har format
dagens samhälle. Våra olika styrkor och olika demografiska förutsättningar samt vårt samlade läge runt Mälaren är en potential som
skapar mervärde när vi samarbetar.
Våra fyra fokusområden är

NÄRHET

KUNSKAP
& ARBETE

MÄLARNÄRA
DESTINATION

LIVSKVALITET

För fokusområdena har mål och delmål tagits fram. Det ger våra
gränsöverskridande arbetsgrupper riktning i fortsatt arbete. En viktig
uppgift för arbetsgrupperna är att identifiera och synliggöra relevanta
mål i Agenda 2030 som kopplar till våra fokusområden.
Gruppernas arbete följs upp på årsbasis och deras inriktning revideras
vid behov.
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NÄRHET
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I ett livfullt hållbart samhälle finns möjlighet att
dela kunskap, tjänster och upplevelser. För att olika
sorters utbyte mellan människor ska förverkligas
krävs närhet och i samarbetet Fyra Mälarstäder är
det en grundförutsättning.
Den närhet som eftersträvas
behöver vara både faktisk och
mental. Därför utvecklar vi
både den fysiska och digitala
infrastrukturen.
Våra invånares, företagares och
besökares upplevelse av att ingå
i ett jämställt inkluderande och
lättillgängligt sammanhang är
en förutsättning för att verklig
närhet mellan människor ska
uppstå.
Vår fysiska infrastruktur utvecklas med fokus på hållbara
och yteffektiva person- och
godstransporter, inom och
mellan städer och landsbygd.
Kollektivtrafiken ska vara
samordnad mellan olika
aktörer, kommuner och länsgränser för att möjliggöra enkla
byten mellan olika transportslag.

MÅL
Att skapa en upplevd
fysisk och digital närhet
mellan Fyra Mälarstäder
med kopplingar mot omvärlden.

1

Vi har en innovativ och
hållbar infrastruktur som
utvecklats för fossilfria drivmedel.

2

Vi har en samordnad,
tillgänglig och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

3
4

Vi har digital trygghet i
städer och på landsbygd.

Vi har effektiviserat kommunernas arbete genom
samordnade digitala tjänster.

Genom digitalisering och en
tillförlitlig digital infrastruktur
ökar närheten mellan oss.
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KUNSKAP
OCH ARBETE
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En vital arbetsmarknad och tillgång till kontinuerligt lärande ger människor möjlighet att leva
och verka i Fyra Mälarstäder genom hela livet.
Kunskap och arbete är
drivkraften i ett fungerande
samhälle. Vi verkar för att ge
våra invånare möjlighet till
inkludering i samhället och
lärande genom hela livet.
Vi lägger resurser på innovativa
lösningar både inom utbildning och näringsliv för att
skapa fler jobb, få fler människor i arbete och säkerställa
branschbredd. Kompetensmatchning är ett sätt att möta
individens och näringslivets
behov.
Ett framtida universitet är en
viktig drivkraft som stärker vårt
innovativa och kunskapsintensiva näringsliv. Vi satsar på nya
näringar och spetsutbildning.
Hos oss är det enkelt att vara
och bli företagare. Vi är ett
stöd vid företagsutveckling
genom förtroendefulla kontakter.

MÅL
Fyra Mälarstäder utgör
ett attraktivt sammanhang för kompetensutveckling och kunskapsutbyte med en hållbar
arbetsmarknad i fokus.

1
2

Vi har en arbetsmarknad för
alla.

Vi har en flexibilitet för
att matcha utbildning med
framtidens efterfrågan.

3
4

Vi har effektiva och rättssäkra tjänster för alla.

Vi har god tillgång till
mark, kompetens och teknisk infrastruktur för näringslivet.
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EN MÄLARNÄRA
DESTINATION
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Det befintliga breda utbudet av kultur, natur,
stadspuls, mat och historia har potential att öka
Fyra Mälarstäders attraktionskraft. Vi skapar en
destination för våra invånare såväl som för nationell och internationell besöksnäring.
Det mälarnära läget sammanlänkar oss och utgör grunden
i vår geografiska destination.
Vi skapar en berättelse där
det globala möter det genuint
lokala som attraherar både
affärs- och privatturism, dygnet
runt och året om.
Vi är en naturlig och lättillgänglig mötesplats för evenemang och kongresser, fysiska
såväl som digitala, inom
teknologi, innovation, kreativitet, kultur och demokrati.
Vår gemensamma berättelse
och företagsfrämjande insatser
skapar en växande turistnäring.
Vi tillvaratar våra invånares
engagemang genom att uppmuntra lokala initiativ och
företagande.

MÅL
Att skapa ett sammanhang där Fyra Mälarstäder tillsammans utgör
en mälarnära destination
med stark attraktionskraft.

1

Vi har ett utbud som attraherar möten och evenemang
inom affärs- och privatturism.

2

Vi har de förutsättningar
som efterfrågas vid nyetablering av hållbara attraktioner.

3

Vi har en stark destination
som utvecklar och bevarar
den kreativa, kulturella och
gröna näringen runt Mälaren.

Tillsammans utgör vi en komplett destination som erbjuder
hållbara och unika upplevelser
för alla.
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LIVSKVALITET
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I ett inkluderande samhälle som har jämlika
förutsättningar ges alla människor möjlighet att
växa och njuta av livet. Inom samarbetet Fyra
Mälarstäder utvecklar vi värden som tillsammans
möjliggör livskvalitet för våra invånare.
Vi samskapar ett attraktivt
samhälle att leva i. Öppenhet
och tolerans mellan människor
leder till ett tryggt sammanhang där personlig utveckling
och lycka ges stort utrymme.
Tillgång till kontinuerligt
lärande och en arbetsmarknad
som sträcker sig utanför den
egna staden ger våra invånare
möjligheter att växa och utvecklas genom hela livet.
Valfrihet genom ett brett utbud
av bostäder både i stad och
land, god samhällsservice i
livets alla skeden och möjlighet
till unika upplevelser samt
närhet till natur och kultur gör
Fyra Mälarstäder till en attraktiv plats.

MÅL
Att i Fyra Mälarstäder
erbjuda livskvalitet som
möter individens behov.

1
2

Vi har ett tryggt och robust
samhälle.

Vi har natur, kultur samt
Mälaren som en naturlig del
av människors vardag.

3

Vi har ett varierat och kvalitativt utbud av bostäder och
samhällsservice.

4

Vi har jämlika förutsättningar och ett stort utbud
av möjligheter för våra invånare.

Inom Fyra Mälarstäder finns en
långsiktig förmåga att hantera
förändringar i omvärlden och i
klimatet. Vi lägger stor vikt
vid en säkrad vatten- och livsmedelsförsörjning. Vi bevarar
och värnar naturen och Mälaren.
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OM FYRA
MÄLARSTÄDER
2011 startade samarbetet Fyra Mälarstäder
genom politiska diskussioner mellan de fyra kommunerna. Ramar har formaliserats genom en
avsiktsförklaring och agendan sätts löpande genom
årliga kommunstyrelseträffar. Den gemensamma
utvecklingsplanen är ett resultat av ambitionen att
samverka i linje med avsiktsförklaringen.
AVSIKTSFÖRKLARING
Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren.
Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning och mångfald.
Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur
runt Mälaren.
Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling.
Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv.
Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv samt
underlättar för företagsetableringar och investeringar.
Vi utvecklar besöksnäringen.
Vi verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera
energianvändningen.
Vi stärker gemensamt förmågan till en god integration inom alla samhällssektorer.
Vi ska inom ramen för nya regionbildningar fortsätta att utveckla samverkan inom Fyra Mälarstäder i frågorna i avsiktsförklaringen.
Antagen 2013, reviderad 2016.
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FÖR MER INFORMATION
www.enkoping.se
www.eskilstuna.se
www.strangnas.se
www.vasteras.se
Sökord Fyra Mälarstäder

