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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över

En utvecklad översiktsplanering, del 1: Att underlätta efterföljande
planering (SOU 2018:46)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra.
Inledning

Folkhälsomyndigheten välkomnar utredningen med uppdraget att se hur översiktsplaneringen
kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering och för att bidra till en hållbar
utveckling. Ett viktigt syfte med en översiktsplanering är att väga samman och synliggöra hur
förändringar i den fysiska miljön kan göras med bästa resultat för en god livsmiljö och en
hållbar utveckling. Frågor om hur mark- och vattenområden används påverkar också
förutsättningarna för att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen. Detta illustreras väl inom det
av riksdagen nyligen beslutade folkhälsopolitiska ramverket och då särskilt det målområde som
fokuserar området Boende och närmiljö.
8.2.2 Kraven på underlag under samrådet begränsas

Folkhälsomyndigheten avstyrker utredningens förslag om att begränsa kraven på redovisning av
det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional och mellankommunal
synpunkt under samrådet. Det är förvisso lovvärt att genom begränsade redovisningskrav skapa
förutsättningar för en förenklad process men det ska ställas mot möjligheten till ökad förståelse
för översiktsplanens strategiska inriktning som kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
Folkhälsomyndigheten anser därför att kommunen under samrådet av översiktsplanen ska
redovisa nationella, regionala och mellankommunala planeringsunderlag som kommunen anser
har betydelse för bedömningen av förslaget.
8.2.6 Översiktsplanen ska finnas på kommunens webbplats

Folkhälsomyndigheten stödjer utredningens förslag att översiktsplanen ska hållas tillgänglig på
kommunens webbplats när den vunnit laga kraft. Inflytande och delaktighet i samhället är en
viktig förutsättning för en god och jämlik hälsa och det är också ett av folkhälsopolitikens åtta
målområden. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att tillgängliggöra och begripliggöra
centrala planerings- och beslutsunderlag och Folkhälsomyndigheten vill därför peka på vikten
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av att överväga användning av fler forum än den egna webbplatsen för att främja tillgänglighet
för alla kommunens medborgare.
9.1.10 Översiktsplanens konsekvenser

Folkhälsomyndigheten saknar en konkretisering av vad som avses med väsentliga konsekvenser
i utredningens förslag om att ”Översiktsplanen ska redovisa planens väsentliga
konsekvenser”. Folkhälsomyndigheten ser en risk i att det kan uppstå olika tolkningar som i
sämsta fall gör att vissa konsekvenser, till exempel konsekvenser för en jämlik hälsa, inte
beaktas. Översiktsplanens strategier för mark- och vattenanvändning påverkar till exempel
förutsättningarna för en jämlik hälsa, vilket är av väsentlig betydelse för en hållbar utveckling.
Folkhälsomyndigheten anser att det är fortsatt viktigt att en konsekvensbeskrivning lyfter
samtliga för översiktsplanen relevanta aspekter; miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala.
För att underlätta detta föreslår Folkhälsomyndigheten att en vägledning tas fram som visar hur
översiktsplanens konsekvenser för alla dimensioner i hållbar utveckling kan beaktas och
myndigheten bidrar gärna i arbetet med en sådan vägledning för de delar som ligger inom
myndighetens ansvarsområde.
11.1.1 Statliga myndigheter som bör medverka i processen att ta fram en översiktsplan

Folkhälsomyndigheten stödjer förslaget om att ge Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning
för hur statliga myndigheter bör samverka med länsstyrelsen i planprocessen.
Folkhälsomyndigheten bidrar gärna till en sådan vägledning inom myndighetens ansvarsområde
för att åstadkomma en mer jämlik hälsa i hela befolkningen.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Britta Björkholm, avdelningschefen Anders Tegnell,
chefsjurist Bo Granath samt enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredaren Chatrine
Höckertin har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Chatrine Höckertin
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