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KSAU § 14/23
Översiktsplan Skara kommun, granskning
KS2023.0073

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 14/23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att från Skövde kommun överlämna yttrande enligt 
nedan som svar på remiss gällande Skara kommuns översiktsplan.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Skara kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. En 
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och är en del av planen. Planförslaget har 
tidigare varit ute på samråd och ställs nu ut för granskning.

Skara kommun har översänt planförslaget till Skövde kommun med möjlighet att lämna 
synpunkter.

Skövde kommuns yttrande
Skövde kommun har tagit del av planförslaget och lämnar följande synpunkter.
Skövde kommun instämmer i vikten av fortsatta satsningar på väg 49 som prioriterat 
regionalt stråk.

Skövde ställer sig frågande till att Skara kommuns plankarta anger en sträckning av en ny 
vandringsled, liksom placering av vindskydd, inom Skövde kommuns gränser. Båda dessa 
bör tas bort från kartan.

Skövde kommuns förslag till ny Översiktsplan 2040 är för närvarande utställd för samråd. I 
den beskrivs värdet av att knyta samman befintliga nationella vandrings- och cykelleder 
samt en fortsatt utveckling av vandringsleder på södra delen av Billingen. Däremot finns det 
inga färdiga förslag på lämpliga, genomförbara sträckningar att redovisa i en plankarta.
Skövde kommun har i övrigt inga synpunkter på planförslaget.

Bakgrund
Skara kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan 2040. Planen är nu utställd för 
granskning.
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Skara kommun vill ha en varierad bebyggelse och erbjuda attraktiva bostäder för befintliga 
såväl som framtida kommuninvånare. Vidare ska kommunen arbeta med klimatanpassning 
samt utveckla och förtäta de befintliga orterna. Skara ska vara en hållbar stad samtidigt som 
landsbygden ska bibehållas levande.

Översiktsplanen möjliggör förutsättningar att kunna nå befolkningsmålet om 24000 invånare 
till 2040, från ungefär 19 000 invånare år 2021.

Skövde kommun lämnade inte något yttrande under samrådsskedet.

Handlingar
https://www.skara.se/bygga-bo--miljo/planer-och-projekt/planer-pa-gang/oversiktsplan-
2040.html Översiktsplanen består av en helt digital handling.
E-postmeddelande.pdf                                                                                                                                                    
Tjänsteskrivelse Svar på remiss.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Skara kommun, skara.kommun@skara.se 
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