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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen
överslämna detta tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret, nämndkontor kultur och fritid och tekniska
kontoret har arbetet fram ett förlag till gestaltningspolicy för Ekerö
kommun. Två seminarier med politiker från kommunstyrelsen,
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden har arrangerats. Det ena seminariet genomfördes
som workshops där deltagarna från nämnderna fick diskutera, med
utgångspunkt från Ekerö, vilka värden och strategier som bör ligga
till grund för gestaltning i Ekerö kommun. En policy har därefter
sammanställts med förslag till mål som utgår från de värden som
kommit fram på seminariet. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2013-11-12 att remittera föreslagen gestaltningspolicy till
samtliga nämnder för yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-02-05
Protokollsutdrag § 167/2013 KSAU
PM, Vackrare Ekerö, en gestaltningsvision, 2013-10-28
Ärendet
Syftet med gestaltningspolicyn/visionen är att ange vision och mål för
Ekerö kommuns arbete med att gestalta miljö och nå de övergripande
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målen som innebär att Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet
och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. I policyn anges
ett antal mål, strategier och riktlinjer för gestaltningen vid såväl
nyexploatering som förändringar i befintliga miljöer.
En god gestaltad miljö bidrar till barns/elevers kreativitet, lek och
lärande. Barn och ungdomars perspektiv och deras behov av en
inspirerande och inbjudande närmiljö är ur nämndens perspektiv
mycket angeläget. I gestaltningspolicyn/visionen är det perspektivet
inte särskilt framträdande. Det kan tänkas rymmas i de övergripande
målen för gestaltningen men skulle behöva belysas mer i
konkretiseringsavsnittet; vad leder målen till för miljöer?
Förskolors och skolors hela miljö är en del av den pedagogiska
verksamheten och en god gestaltning är betydelsefull. Vid både
nyproduktion och renoveringar av befintliga förskolor och skolor är
det viktigt att gestaltningen ur ett barnperspektiv inarbetas i
projekten. I policyn ges förutsättningar för detta som kan illustreras
t ex med hur en genomtänkt utemiljö som vid Färentuna förskola kan
fungera inspirerande i en pedagogisk verksamhet.
Nämndkontoret är positivt till att en gestaltningspolicy nu har
utarbetats och ställer sig med hänvisning till ovanstående bakom
förslaget.
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