
50(65)  Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 

SOCIALA FRÅGOR 
 
Sociala frågor i samhällsplaneringen kan handla om bland annat tillgänglighet, 
delaktighet och integration. Det talas om den sociala robustheten i ett samhälle. Då 
relationer mellan individer också ingår som en del av den sociala robustheten är det 
av stor vikt att medborgarna är delaktiga i de beslut som fattas i kommunen. 
 
En viktig del för den sociala utvecklingen i en ort är bra kollektiva kommunikationer 
som ger fler möjligheter för resor till arbete, studier och sociala kontakter. Möjligheten 
för ungdomar att ta sig hem på kvällar utan att bli hämtade är viktiga. Ett större 
kommunikationsutbud med omgivande städer ger större socialt utbyte. 
 
Att verka för att det finns tillgång på olika typer av boende i orten kan ha betydelse 
för den sociala strukturen. Det kan handla om seniorboende i centrala delar, mindre 
lägenheter för ungdomar, villor för barnfamiljer, attraktiva tomter och billiga bostäder. 
Ett blandat bostadsutbud ger möjlighet för fler människor att bo kvar i eller flytta till 
orten. Även tillgång till arbete är av stor social betydelse. 
 
Tanumshedes närhet till natur- och rekreationsområden är av stor social betydelse. 
En stor betydelse för den sociala utvecklingen i Tanumshede har också 
serviceutbudet i orten och att det är gångavstånd inom orten. 
 
 
Tillgänglighet 
Det är av stor betydelse att miljöer och funktioner i samhället, både offentliga och 
privata, som är avsedda för allmänheten, görs tillgängliga för funktionshindrade i alla 
åldrar.  
 
 
Överväganden 
Vid planering skall hänsyn tas till de behov som olika grupper i samhället har, allt från 
barn och ungdomar till äldre och personer med någon form av funktionshinder. 
 
Kommunen ska verka för god kollektivtrafik både inom kommunen och till resmål 
utanför kommunen. 
 
Kommunen ska verka för ett varierat utbud av boendeformer i Tanumshede. 
 
Vid nya exploateringar ska hänsyn tas till alla människors behov av tillgänglighet. 
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