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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till
gestaltningspolicy remitteras till samtliga nämnder för yttrande
senast 10 mars 2014.
Sammanfattning av ärendet
Flera av kommunens nämnder har uppdrag att medverka vid
utformning av den fysiska miljön. Den stora förändring i kommunen
med tillkommande bebyggelse, i framförallt tätortsbandet, gör att det
finns behov av en strategi för hur arkitektoniska, estetiska och
konstnärliga aspekter och utformningen av områden och offentliga
platser samspelar.
Arbetet med att ta fram en gestaltningspolicy har bedrivits brett. Två
seminarier med politiker från kommunstyrelsen, byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har arrangerats.
Resultaten av dessa utgör underlag för förslag till policy.
I policyn finns mål, strategier och ansvarsområden angivna. Vidare
finns exempel på konkretiseringar för hur olika miljöer kan leva upp
till målen beroende på om det är centrumområden,
grupphusbebyggelse, villabebyggelse, omvandlingsområden,
landsbygd, allmänna platser och kommunala anläggningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkontor kultur och fritid,
stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret, 2013-10-18
PM - Vackrare Ekerö - en gestaltningsvision, 2013-10-28.
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Ärendet
I kommunens översiktsplan anges att stadsarkitektkontoret har i
uppdrag att ta fram riktlinjer och gestaltningsprogram för
utformning, bostadskomplement och detaljer.
Byggnadsnämndens verksamhetsplan anger att BN ska verka för god
bebyggd miljö, god byggnadskultur samt en god estetiskt tilltalande
tätorts- och landskapsmiljö.
Ekerö kulturnämnd gav 2010 nämndkontoret kultur och fritid i
uppdrag att utreda hur kommunens samlade arbete med den
offentliga konsten kan utvecklas i samarbete med övriga kontor. 2012
antog nämnden övergripande mål om konst som en central del av
kommunens fysiska miljöer.
Dessa uppdrag sammantaget ledde till en insikt att det idag är oklart
hur arkitektur, landskapsdesign, kulturmiljö, konst och andra
gestaltningsuttryck vägs in och samspelar i en helhet vid utformning
av den fysiska miljön.
Den stora förändring i kommunen med tillkommande bebyggelse, i
framförallt tätortsbandet, gör därför att det finns behov av en strategi
för hur arkitektoniska, estetiska och konstnärliga aspekter och
utformningen av offentliga platser samspelar.
Processen
Arbetet med att ta fram en gestaltningspolicy har bedrivits brett med
deltagande från stadsarkitektkontoret, nämndkontor kultur och fritid
och tekniska kontoret. Två seminarier med politiker från
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden har arrangerats. I det första seminariet deltog
arkitekt Kjell Forshed om olika gestaltningsprogram samt Lena From,
Stockholms konst. Det andra 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. Några av nyckelorden därifrån är;
Småskaligt, Variation, Stadskaraktär, Socialt liv, Frihet inom helhet,
Anpassning, Samexistens, Geografiskt varierat, och Omsorg om
detaljer.
En policy har därefter sammanställts med förslag till mål som utgår
från de värden som kommit fram på seminariet.

2 (3)

Tjänsteutlåtande

Syfte
Syftet med gestaltningspolicyn är att ange mål och strategier för
Ekerös gestaltning så att de övergripande målen, om att Ekerö
kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin
nuvarande karaktär, nås. Dessa mål ska vara sektorsövergripande och
genomsyra andra styrdokument.
Förslag till policy
I det förslag som nu föreligger finns förslag till vision och mål för
gestaltning i Ekerö.
Den byggda miljön i Ekerö tillförs nya värden genom att den:
•

Präglas av småskalighet, variation och omsorg om detaljer,

•

Är modern och nyskapande,

•

Tar hänsyn till och inspireras av geografiska och
historiska särdrag,

•

Har ett samspel mellan konst, arkitektur och landskap,

•

Den enskilde har frihet att välja utformning inom en
genomtänkt helhet,

•

Våra allmänna platser ska underlätta för möten mellan oss
människor,

•

Kommunen är en förebild i sin gestaltning

För att genomföra policyn har ett antal strategier och
ansvarsområden för de olika nämnderna angivits. Vidare finns
exempel på konkretiseringar för hur olika miljöer kan leva upp till
målen beroende på om det är centrumområden, grupphusbebyggelse,
villabebyggelse, omvandlingsområden, landsbygd, allmänna platser
och kommunala anläggningar.
Kontoren bjuder in till en gemensam genomgång av förslag till policy
den 28 november 2014.
Johan Hagland
Miljö- och stadsbyggnadschef

Ann Wahlgren
Teknisk chef

Elisabet Lunde
Nämndansvarig kultur och fritid
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