Arbetet med att ta fram en översiktsplan för Härnösands kommun
Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om
användning av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.
Många tjänstemän, politiker och medborgare har varit involverade i processen med
att ta fram en ny översiktsplan för Härnösands kommun. Processen inleddes med ett
beslut i kommunstyrelsen i januari 2007 om att inrätta en styrgrupp för ÖP-arbetet.
En projektgrupp bildades under utvecklingschef Agnetha Höglund Sjölanders
ledning. Projektgruppen inledde ett omfattande arbete med medborgardialoger med
början under mellandagarna 2007. Under våren 2008 genomfördes ca 15
dialogmöten, både på landsbygden och i staden. Dessutom fick medborgare lämna
synpunkter via klotterplank på två olika mässor. Tjänstemän och politiker fanns även
på plats på Sambiblioteket under en veckas tid för att ta emot medborgarnas förslag.
Över 1000 personer lämnade synpunkter på kommunens framtid i
medborgardialogerna.
Olika grupper var olika bra representerade på dialogmötena. Medelåldern var
exempelvis hög. Könsfördelningen var sned på mötena på landsbygden (fler män än
kvinnor), det var bättre inne i staden. Genom att kommunen deltog med klotterplank
på tjejmässan 2008 fick många unga tjejer lämna synpunkter, medan unga killar inte
riktigt fått samma förutsättningar. En grupp gymnasielärare inbjöds till och deltog på
ett informationsmöte om dialogen för att få med sina elever på tåget, men i slutänden
var det bara en av dessa lärare som verkligen tog med sig frågan till sina elever och
som vi senare fick idéer från. Detta var glädjande nog en grupp utlandsfödda elever,
som vi annars knappast nått överhuvudtaget.
Det fanns även möjlighet att lämna synpunkter på kommunens hemsida, men det var
bara 13 personer som utnyttjade denna möjlighet. Pensionärsrådet, handikapprådet,
näringslivsrådet och elöverkänsligas förening träffade politiker och tjänstemän på
särskilda möten.
En politisk referensgrupp med deltagare från alla partier i fullmäktige tog fram ett
förslag till vision för arbetet, kallat Framtidsbilder. Framtidsbilderna fastställdes i
kommunfullmäktige.
Arbetsgrupper inom fyra olika områden (kulturmiljö, markanvändning, natur och miljö
samt kommunikation) bildades för att ta fram textmaterial och kartor till
översiktsplanen. Dessa grupper bestod av sakkunniga inom respektive område.
Andra arbetsgrupper formades och upplöstes vid behov.
Arbetsgrupperna tog till sig de idéer ur dialogmaterialet som hörde till deras
respektive områden. Varje grupp redovisade på vilket sätt de tagit hänsyn till idéerna
från medborgardialogen.
Ett förslag till översiktsplan ligger nu ute på samråd, vilket betyder att kommunen
återigen vill ha synpunkter från allmänheten, föreningar, myndigheter m fl.

