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Remissbrev – Programsamråd; Program för
fördjupning av översiktsplanen CENTRALA
DANDERYD, DANDERYDS KOMMUN
Ärendet
Ett program för fördjupning av översiktsplanen har skickats ut på samråd.
Syftet med programmet är att visa olika handlingsalternativ för att
åstadkomma en bättre miljö i området längs med E 18.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till programmet och insänder
förvaltningens yttrande som sitt svar.
Utbildnings- och kulturkontorets yttrande
Förvaltningen har tagit del av programmet och konstaterar att det på ett
förtjänstfullt sätt ger en bild av situationen idag och olika strategier för att
utveckla Centrala Danderyd. Kommunen är i dagsläget mycket attraktiv och
har höga resultat i olika undersökningar som speglar både brukare och
medborgares bedömning av kommunen som en bra plats att bo i men också
specifikt bedömning av förskolor och skolor.
Den negativa miljöpåverkan som motorvägen har idag måste åtgärdas, inte
minst mot bakgrund av att ett flertal förskolor och skolor är belägna i dess
absoluta närhet.
Ett ökat bostadsbebyggande som möjliggörs om E 18 tunnelförläggs/däckas
över kan medföra ett stort tillskott av lägenheter. Kommunen ligger mycket
väl geografiskt till för personer som arbetar/studerar i hela Stockholms län.
Enligt de beräkningar som ligger till grund för programmet kommer
befolkningen öka med upp till 25 000 invånare fram till 2050. Det innebär
1200 fler förskolebarn, 3300 fler elever i grundskolan och 1100 fler elever i
gymnasieskolan. I dagsläget väljer många föräldrar förskola i närområdet.
Även skolor med de lägre årskurserna efterfrågas nära hemmet. Elever i
gymnasiet väljer i dagsläget såväl skolor i Danderyd men även många
skolor i grannkommuner och Stockholm stad. Detta innebär en stor
utmaning för att klara tillskott av förskolor och skolor. Förvaltningen har
alltsedan kundvalsmodellen infördes tagit emot ett stort antal förfrågningar
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av olika anordnare som vill etablera förskola eller skola i kommunen.
Planerna har i många fall inte kunnat realiseras eftersom
bostadsexpansionen varit så låg och utrymmet för nya skolor därmed starkt
begränsat.
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