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Översiktsplan 2015, remissvar på samrådshandling 

Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandling. 

Nämnden har valt att till övervägande del belysa områden utifrån vårt 

ansvarstagande som facknämnd. 

 

Övergripande är planens aktualitet och förutsättningar för det levande 

dokumentet som fodras för att uppnå mål och god kvalitet. 

 

Kommunalrådens inledande text i samrådshandlingen 

 Ansvar för våra medmänniskor och vi ska känna trygghet i vår närmiljö. 

 Det är tillsammans vi uppnår en långsiktig hållbar utveckling 

Dessa punkter bör finnas med inledningsvis i översiktsplanen. 

 

Ta tillvara den lokala kraften 

Samrådshandlingen beskriver utmaningar och strategier (rubrik inriktningsmål 

för planen). Där står: ”Ett stort engagemang från privata aktörer i samspel med 

den kommunala organisationen kan skapa mervärden.” Socialnämndens 

uppfattning är att samspelet skapar mervärde och att ”kan skapa” ska bytas ut 

mot ”skapar”.  

 

Nyckelbegrepp 

Nämnden vill att följande områden ska vara tydligt belysta, tas i beaktande, för 

att ha genomslagskraft och för att nå målen i planens intentioner. 

 Hela kommunen ska leva 

 Välfärd för alla 

 Miljö och hälsa 

 Miljö, kulturvärden riksintressen 

 Kommunikationer 

 Tillgänglighet för alla 

 Boende, boendeplanering, bebyggelseutveckling, inte bara i 

tätortsområden utan även i landsbygdsområdenas alla delar. 

 Livskraftigt lokalt näringsliv 

 Arbete och sysselsättning 

 Kulturen som drivkraft och tillväxtfaktor 

 Äldres samt barn och ungas specifika behov 

 En kommun där alla är välkomna 

 Jämställdhet 

 Ansvar för kommande generationer 

 Teknikutveckling  
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 Barnkonventionen behöver beaktas och barnperspektivet ska genomsyra 

översiktsplanen. 

 I avsnitt III ”bebyggelseutveckling” bör beskrivningen av tätorternas 

kommunala service kompletteras med hem för vård av boende (HVB) 

för ensamkommande barn, gruppboenden samt Östhammarshems 

servicelägenheter. 

 Där jämställdhet nämns ska även jämlikhet behandlas. 

 

Sammanfattningsvis föreslår vi att planen uppsummerar i punktform: 

Göra Östhammars kommun känt som 

 Den trygga kommunen 

 Den gröna och miljövänliga kommunen 

 Den moderna kommunen, där alla krafter tas tillvara 

 

Utvärdering. 

Vi vill understryka betydelsen av att ÖP kontinuerligt utvärderas under 

planperioden. 

 

Redaktionella ändringar som på ett tydligare sätt lyfter fram planens innehåll 

enligt följande: 

 Bilden på framsidan bör vara barn som rör sig mot betraktaren, istället 

för bort från betraktaren. 

 Användande av ”bokmärken” i pdf-versionen kan underlätta navigering 

mellan de olika delarna 

 Del II- utvecklingskärnor bör ha samma utformning som del I. 

 Vision, framtidsbild och utmaningar. I kapitlet används genomgående 

presens, trots att det rör framtid. Detta kan leda till förvirring för läsare. 

 

 

 

 


