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Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen
överlämna detta tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan. Minst en gång per
mandatsperiod ska kommunen pröva om översiktsplanen är aktuell.
I denna aktualitetsförklaring är slutsatsen att översiktplanen är
aktuell och framåtsyftande. Ett tematiskt tillägg till översiktplanen
avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen kommer att tas
fram under kommande mandatsperiod. Övriga redovisade
synpunkter i aktualitetsförklaringen kommer att inarbetas i ny
översiktsplan. Ur nämndens perspektiv kan det främst sägas handla
om att barn- och ungdomsperspektivet behöver lyftas fram samt att
skolan bör ges större utrymme i kommande plan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-02-10
Protokollsutdrag § 175/2013 KSAU
Remiss, Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Ekerö kommun till
år 2015 med sikte på 2030, 2013-12-03.
Ärendet
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan. Minst en gång per
mandatsperiod ska kommunen pröva om översiktsplanen är aktuell.
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Tjänsteutlåtande

I denna aktualitetsförklaring är slutsatsen att översiktplanen är
aktuell och framåtsyftande. Ett tematiskt tillägg till översiktplanen
avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen kommer att tas
fram under kommande mandatsperiod. Övriga redovisade
synpunkter i aktualitetsförklaringen kommer att inarbetas i ny
översiktsplan.
I aktualitetsförklaringen lyfts frågan om att i nästa översiktsplan i
högre utsträckning ha barn och ungdomsperspektivet som en av
utgångspunkterna vid planeringen av nya bostäder och infrastruktur
och här framhålla bl.a. trafiksäkerhet och skolvägar.
Vidare framhålls att skola och utbildning också behöver ges större
utrymme i kommande översiktsplan samt att kapacitetsplaneringen
för förskola och skola bör integreras i planen.
Nämndkontoret anser att det är positivt att ovan nämnda synpunkter
kan förväntas inarbetas i kommande planering. Ur barn och
utbildningsnämndens perspektiv kan därmed översiktsplanen sägas
vara aktuell.
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