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Granskning av översiktsplan för Danderyds kommun
Ärende
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell
översiktsplan. Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen när det kommer
till mark- och vattenanvändning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Den antas
av kommunfullmäktige och ska visa den politiska ambitionen när det
kommer till att använda, bevara och utveckla kommunen. Översiktsplanen
är inte bindande men ska ge vägledning för kommande beslut i kommunen.
Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen sker vid beslut om
detaljplaner, bygglov eller annan tillståndsprövning.
Under 2021 genomfördes ett samråd och synpunkter från över tusen
kommuninvånare och drygt 40 remissinstanser kom in. Förslaget för
översiktsplanen har reviderats efter dessa synpunkter och nu genomförs en
granskning. Granskningen innebär en ny möjlighet att påverka
översiktsplanen.
Efter genomförd granskning kommer översiktsplanen gå upp till
kommunfullmäktige för beslut.
Socialnämnden kan konstatera att delar av det yttrande socialnämnden
tidigare lämnat (SN 2021/0176) på översiktsplanen tagits i beaktande vid
revideringen av planen men vill framföra att frågan om tillgänglighet i både
befintlig miljö samt för kommande utveckling i kommunen bör förtydligas
ytterligare.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande till Kommunstyrelsen över
granskning av översiktsplan.
Bakgrund
Enligt 3 kap 1 § i plan- och bygglagen (2010:900) ska alla kommuner ha en
aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver
kommunens avsikter om exempelvis mark- och vattenanvändning,
bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna intressen.
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Danderyds gällande översiktsplan är från 2006 och just nu pågår arbete med
att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-06-11 § 69 att påbörja arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan som ska ersätta gällande översiktsplan från 2006.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06 § 54 att genomföra samråd för
översiktsplanen. Inför samrådet togs ett samrådsförslag fram. Samrådet
genomfördes mellan 3 maj och 13 juni 2021.
Samrådshandlingar/Information om samrådet har sänts till berörda
remissinstanser. Handlingarna har under samrådstiden visats på Information
Danderyd samt på kommunens webbplats, www.danderyd.se.
Samrådet genomfördes i två delar, genom en digital enkät, samt genom
möjligheten att inkomma med svar via mail och brev. Utöver detta erbjöds
informationsmöten om samrådet och samrådsförslaget på förfrågan.
En sammanfattning av de ändringar i översiktsplanen som är av mer
betydande karaktär redovisas nedan.










Nationella mål om Folkhälsomål, Friluftsmål, Energi- och
klimatmål, Gestaltad livsmiljö, Kulturmiljömål och
Barnkonventionen läggs till.
Riksintressen och dess funktioner preciseras.
Ett förtydligande om att det finns två naturreservat i Danderyd.
Rinkebyskogen är endast beslutat men inte verkställt ännu.
Kapitlen för räddningstjänst och beredskap samt trygghet och
brottsförebyggande åtgärder uppdateras och ges större utrymme.
Kapitlet för utvecklingsinriktningar utvecklas med konsekvenser av
utvecklingsinriktningarna och är kopplade till översiktsplanen
övergripande mål med tydligare ansvarsfördelning mellan kommun,
region och stat.
Kapitlet för utredningsområden preciseras och uppdateras med
underrubrikerna ”användning idag”, ”förslag på utveckling” och
”förslag på hänsyn för efterföljande planering”
Till markanvändningskartan kommer ett skikt med ytor för
skyfallshantering att ingå.
Till följd av detta har utredningsområde 6 (Gränsgärdet –
Stockhagen med omnejd) utgått då denna yta reserveras för
skyfallshantering.

Socialförvaltningens förslag till yttrande
Socialnämnden framförde i sitt tidigare yttrande SN 2021/0176 daterat
2021-06-09 att:
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Genom att skapa tillgänglighet vid bostadsbyggande, planering av
utemiljöer, tillgång till service och kommunala tjänster skapas
förutsättningar för kommunen att erbjuda alla invånare en möjlighet att delta
i samhällslivet men framförallt att säkerställa att medborgare på ett tryggt,
säkert och tillgängligt sätt kan leva hela sitt liv i Danderyds kommun.
Socialnämnden framförde vidare att ett samhälle som planeras med alla sina
invånares behov i fokus skapar ett inkluderande samhälle som skapar
förutsättningar för ökat välbefinnande och möjligheter till individens
självständighet.
Socialnämnden har fått följande svar på sitt yttrande:
”Översiktsplanens utredningsområden konkretiserar inte utformningen av
dessa miljöer utan detta görs i efterkommande utredningar och eventuella
detaljplaner. I dessa skeden blir utformning av närmiljö när det kommer till
exempelvis tillgänglighet viktiga aspekter.
I det övergripande målet för Bygga och bevara för idag och imorgon
beskrivs att det ska vara möjligt att bo kvar i sitt närområde även då
situationen förändrats under olika skeden av livet. Detta skulle kunna
förtydligas till granskningsskedet.”
Socialnämnden noterat att översiktsplanen reviderats under punkten 5.4
Utvecklingsinriktning – Trygga och inbjudande utemiljöer och
mötesplatser, enligt följande:
”För samtliga miljöer i kommunen ska utformningen bidra till att
kommunen upplevs trygg och inbjudande samt är tillgänglig för alla i
samhället oavsett eventuella funktionsnedsättningar och tid på dygnet.”
Socialnämnden menar att det utöver kommunens trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete i kommunen är av särskild vikt att tydliggöra
kommunens inriktning kring tillgänglighet för personer med
funktionsvariationer vid bostadsbyggande, planering av utemiljöer, tillgång
till service och kommunala tjänster och att detta ska framgå av
översiktsplanen på ett tydligare sätt.
Även om en utvecklingsinriktning med fokus på tillgänglighet är bra kan
tillgänglighet med fördel belysas tydligare i övergripande mål, till exempel
under punkten 4.4 Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser.
Socialnämnden noterar att översiktsplanen anger att kommunens
brottsförebyggande råd ”Trygg i Danderyd” ska samrådas med vid
framtagande av detaljplaner och efterfrågar att motsvarande samråd sker
gällande tillgänglighet för personer med funktionsvariationer vid
framtagandet av detaljplaner.
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Vidare kan konstaterats att revideringen av översiktsplanen medfört en
tydlig skrivning om att friluftsområden och badplatser ska vara
tillgänglighetsanpassade i möjligaste mån.
Ekonomiska konsekvenser
Översiktsplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
socialnämnden.

Britt-Marie Ekström
socialdirektör
Handlingar i ärendet
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KS 2019/0261 Samrådsredogörelse
Expedieras
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