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Remissvar på förslag till Översiktsplan 2015 
 
 
Del I 
 
II Övergripande förutsättningar 
 
Mellankommunala frågor 
Större idrottsanläggningar borde ingå eftersom de kan ha både ekonomisk, verksam-
hets- och besöksintresse för flera kommuner. När det gäller kulturarvet bör även Val-
lonbruken i Uppland lyftas fram som en mellankommunal fråga. Här finns gemen-
samma intressen kring bland annat utveckling av besöksnäringen. 
 
III Framtida mark- och vattenanvändning  
 
Bebyggelseutveckling  
Kommunen bör sträva efter god samverkan med civilsamhället. Inom Kultur- och fri-
tidsnämndens ansvarsområden innebär det bl.a. att stimulera det engagemang som 
finns i föreningar runt om kommunen. I visionen världens bästa lokalsamhälle står bl.a. 
att vi ska vara ”en kommun som har en engagerad befolkning”. Nämnden vill betona 
vikten av medskapande i relation till civilsamhället och tolkar därmed engagerad be-
folkning till att vara lyhörd till engagemanget och stötta där goda initiativ och förut-
sättningar finns. I det perspektivet är det olämpligt att i Översiktsplanen peka ut någon 
ort som t.ex. idrotts- eller sportcentrum eftersom det bör anpassas till behovet utifrån 
en bred medborgardialog (sid 38-39). 
 
När det gäller anläggningar för kultur- och fritid menar nämnden att i ett bra lokalsam-
hälle finns tillgång till enklare tillgängliga utemiljöer för träning och friluftsliv i nära an-
slutning till bostadsområden. För större anläggningar är det viktigt att anpassa place-
ring till ekonomisk hushållning, dvs breda finansieringslösningar, bra infrastruktur och 
hänsyn till tillgänglighet för både invånare och besökare.  
 
I kommunens riktlinjer för kustområdet (sid 43) står riktlinjer för bostäder som tillgo-
doser det rörliga friluftslivet. Ur ett verksamhetsperspektiv är gemensamhetsanlägg-
ningar som tillgodoser det rörliga friluftslivet ett viktigt tillägg. Detta framgår tydligare i 
kommunens ställningstaganden gällande strandskydd (sid 45). 
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Trafik och kommunikationer 
Medel är beviljade och förstudien gällande regionalt skärgårdssamarbete har startat 
(sid 50). 
 
 
Näringslivsutveckling  
Årliga turistevenemang (sid 67) bör kompletteras med konstrundorna Konstsafari och 
Konstpåsk. Östhammars musikvecka bör ersättas av sommarevenemang. 
 
I utvecklingsstrategierna om näringslivsutveckling (sid 68) står bl.a. ”skapa planbered-
skap för ny verksamhet” .  Detta gäller även i hög grad för fritidsverksamheter, där ofta 
externa finansieringsmedel kan användas om beredskap finns för en relativt snabb 
samverkan mellan kommunen och föreningslivet. 
 
 
Grönstruktur  
Vi har mycket goda förutsättningar för friluftsliv i vår kommun både som rekreation 
och friskvård för våra invånare och som en tillväxt- och besöksfaktor. Regeringen be-
slutade om tio mål för friluftslivspolitiken i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd 
för friluftslivets aktörer och bör inarbetas tydligare i ÖP än den hänvisning som finns på 
sidan 69. 
 
I kommunens riktlinjer för skjutbanor och andra anläggningar (sid 73) står att alla 
skjutbanor nära tätbebyggelse och vattenskyddsområde ska flyttas. Bör förtydligas att 
det gäller skjutbanor med miljöpåverkan. Idag finns moderna till stor del elektroniska 
skjutbanor med minimal miljöpåverkan. 
 
Kulturmiljöer  
Listan på byggnadsminnen (sid  80) bör kompletteras med Gruvarbetartorpet Gryttjom 
i Dannemora. 
 
Social utveckling 
Nämnden ser positivt på att betydelsen av kultur och fritid som tillväxtfaktor ska tas 
tillvara (sid 84) men saknar en tydligare beskrivning av på hur detta ska göras. 
 
I ”En politik för det civila samhället” (Regeringens proposition 2009/10:55) fastslås mål 
för det civila samhället  enligt följande: 

• Villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbätt-
ras. Detta ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer. 

Civilsamhällets viktiga roll i samhället bör tydliggöras i ÖP med hänvisning till proposit-
ionen. 
 
 
Del II 
 
3.6 Orternas historia och kulturarvet 
Nämnden ser positivt på rekommendationen att ta fram program som beskriver de 
kulturhistoriska kvaliteterna i bebyggelsen på orterna. Sådana program är att betrakta 
som en insats för att skapa medvetenhet, samförstånd och omsorg kring kvaliteterna 
och potentialen i våra byggda miljöer. 
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Nämnden ser även positivt på att förslaget strävar efter ökad tillgänglighet till rekreat-
ion och fritid. Nämndens vill i sammanhanget även understryka att man vill se ett hel-
hetsgrepp kring utvecklingen av naturvärden, friluftsvärden och kulturvärden, så att 
man utnyttjar de synergieffekter som kan uppnås av att skapa attraktiva miljöer där 
dessa värden samspelar med varandra. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Bilaga 5 KFN § 81/2015
Sidan 3 av 3


	Remissvar på förslag till Översiktsplan 2015

