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Kf §76   Dnr:  KS.2007.274   212 
  
 Fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort   
  
Kf §76  2011-06-20  Ärendebeskrivning 

Samrådsförslaget ”Fördjupad översiktsplan för Gislaved”, daterat november 
2008, har varit utställt 20 januari till 30 mars 2009. Under samrådstiden har 
politiker från kommunstyrelsens arbetsutskott funnits tillgängliga för allmän-
heten i Tummetott på Stortorget i Gislaved vid tre tillfällen. Ca 125 personer 
utnyttjade tillfället att diskutera Gislaveds framtid.  

 
 Samrådsmaterialet har skickats ut till myndigheter, föreningar m fl. Ca 105 

utskick har gjorts. 35 samrådsyttranden har kommit in. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 november 2010 att anta 
samrådsredogörelsen, daterad den 23 november, samt att godkänna utställnings-
upplaga av fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort, daterad den 23 
november 2010, för utställning. 

 
 Utställningsupplagan ”Gislaved – lite mer än tre rondeller och en stor fabrik. 

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort”, daterad 23 november 
2010, har varit utställd under tiden  2011-01-17 till och med 2011-03-18. 

                                              
 Styrgruppen bestående av Niclas Palmgren, Marie Johansson, Lennart Kastberg, 

Hasse Johansson, Åke Ljunggren, Ann-Katrin Strand och Carina Johansson har 
gått igenom de yttranden som kommit in och beslutat godkänna 
utställningsutlåtandet.  Utställningsupplagan har efter utställningen ändrats på 
två punkter. Kartan har kompletterats med under och övergångar på väg 27 och 
väg 26.  Angående radonundersökningar har ett bör ändrats till ska. 

 
 Kommunstyrelsen har den 8 juni 2011 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

anta fördjupningen med tillhörande dokument samt att uppdra till 
kommunstyrelsen att ta fram handlingsprogram. 

 
Beslutsunderlag 
Samrådsförslag fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort november 2008 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2010, § 165 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2010, § 308 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2010, § 318 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 november 2010, § 335 
Fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort Gislaved – lite mer än tre 
rondeller och en stor fabrik daterad maj 2011 inklusive bilaga 
miljökonsekvensbeskrivning 
Protokoll från styrgruppen för fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds 
tätort daterat den 18 april 2011 
Styrgruppens förslag till utställningsutlåtande daterat den 18 april 2011 
Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 17 mars 2011 

 Kommunstyrelsen den 8 juni 2011, § 217 
 
 Marie Johansson (S) tackar alla – allmänhet, förtroendevalda och medarbetare – 

som deltagit i processen att utveckla och ta fram den föprdjupade 
översiktsplanen för Gislaveds tätort. 
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Kf § 76 (forts.) 
 
 Yrkande 

Marie Johanssons (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt att notera att 
tidigare fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort är upphävd 

  
 Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Niclas 
Palmgrens (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar dem. 

 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Utställningsutlåtande Fördjupning av översiktsplanen, daterat den 18 

april 2011,  
 

att anta fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort Gislaved – lite 
mer än tre rondeller och en stor fabrik, daterad maj 2011 med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning,  

 
att notera att tidigare fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort är 

upphävd, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett handlingsprogram till den 

fördjupade översiktsplanen för Gislaveds tätort. 
  
 
 
Expedieras till: 
De kommunala bolagen 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och utvecklingsenheten 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 
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