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Barn- och utbildningsnämnden

Översiktsplan för Höörs kommun
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslag till Översiktsplan för Höörs
kommun.

Ärendebeskrivning
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som gäller hela kommunen. Översiktsplanen
ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Synpunkter på Översiktsplanen kan lämnas till kommunstyrelsen senast till den 23 mars.
Översiktsplanen består av två delar, Utvecklingsdelen och Hänsynsdelen. Utvecklingsdelen
innehåller målbild, utvecklingsstrategi och förändringsförslag tillsammans med
markanvändningskarta. I utvecklingsdelen lyfter Höörs kommun fram de teman som är i
särskilt fokus för kommunens utveckling. Hänsynsdelen ger en samlad bild av de
förutsättningar och allmänna intressen som finns att ta hänsyn till vid förändringar och
utveckling.
Höör översiktplan har arbetats fram i etapper och planen har tidigare varit föremål för
samråd.
Vid senaste samrådsförfarandet hade barn- och utbildningsnämnden synpunkter på att
planen ägnade lite utrymme åt frågor som rörde barn- och utbildningssektorns
ansvarsområden. I en kommentar från samrådsredogörelsen anges att:
Kommunen har parallellt med översiktsplanearbetet inlett ett strategiskt
lokalförsörjningsarbete, där barn- och utbildningsnämndens verksamhet och lokalbehov har
varit tongivande. Detta har gjort avtryck i planen genom ett eget avsnitt om plats för
kommunal service som pekar ut möjliga lokaliseringar för förskolor och skolor m. Behovet
av lokaler för förskola och skola har samtidigt också hanterats genom planen för
Ringsjöbandet, detaljplan för utbyggnad av Sätoftaskolan och påbörjade planuppdrag för
Maglehill och kv Tigern.
I förslaget till ny Översiktplan beskrivs skola och förskola i två avsnitt.
I Utvecklingsdelen kapitel 2.4 ”Plats för kommunal service” beskrivs behovet av nya lokaler i
takt med att antalet barn och unga ökar. Här nämns:
- förtätning av skolområde Enebackeskolan
- behov av nya lokaler för Vuxenundervisning med IM integrerat i vanlig kvartersbebyggelse,
t.ex. vid Västra Stationsområdet.
- nya skol- och förskolelokaler vid Maglehill
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- förskolelokaler med sex avdelningar vid Tjura sjö
- förskolelokal Björkgatan
- etableringen av Fogdaröds förskola
I texten beskrivs också att behov av säkra trafikförhållanden vid skolorna och möjligheten att
cykla till skolan. Att anlägga skolor i anslutningen till tågstationen anses positivt eftersom det
underlättar föräldrarnas pendlande.
I Hänsynsdelen beskrivs utbudet av förskolor och skolor i kapitel 2.5 ”Utbildning, omsorg och
vård”. Här sägs att Höörs kommun är inne i ett expansivt skede när det gäller utbyggandet
av anläggningar för förskolor och skolor. För övrigt är kapitlet en redovisning av befintliga
förskolor, skolor och studiemöjligheter för Höör gymnasieungdomar.
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