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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf §19    Dnr: KS.2019.117   4.2.1  

 

Aktualitetsförklaring av ÖP16 med tillhörande fördjupningar  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 

Notera att: Översiktsplan ÖP16 och samtliga fördjupningar av översiktsplanen 

gäller fram till dess att ny översiktsplan eller nya fördjupningar blivit antagna av 

kommunfullmäktige och beslutet vunnit laga kraft.  

    

• förklara Kommunomfattande översiktsplan ÖP16, Gislaveds kommun, antagen av 

kommunfullmäktige den 15 december 2016 (Kf § 208), inaktuell i vissa delar.   

 

• ta bort formuleringen "Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska 

användas." i Kommunomfattande översiktsplan ÖP16, Gislaveds kommun, antagen 

av kommunfullmäktige den 15 december 2016 (Kf § 208).    

 

• förklara Fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult, antagen av 

kommunfullmäktige den 29 november 2018 (Kf § 162), aktuell.  

 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort, antagen av 

kommunfullmäktige den 20 juni 2011 (Kf § 76), reviderad den 21 september 

2015 (Kf § 122), inaktuell i vissa delar.   

 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö 

kommuner, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2012 (Kf § 183), 

inaktuell i vissa delar.  

 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen för Broaryd, antagen av kommun-

fullmäktige den 22 maj 2008 (Kf § 59), inaktuell i vissa delar.  

 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen för Anderstorps tätort, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 juni 2005 (Kf § 62), inaktuell i vissa delar.  

 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen i Hestra, antagen av kommunfullmäktige 

den 26 februari 1998 (Kf § 15), inaktuell i vissa delar.  

 

• förklara Fördjupning av kommunomfattande Översiktsplan för tätorten Reftele, 

antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 1998 (Kf § 62), inaktuell i vissa 

delar.  

 

• förklara Fördjupad översiktsplan för Burseryd, antagen av kommunfullmäktige 

den 25 februari 1993 (Kf § 21), inaktuell i vissa delar.  

 

• ställa sig bakom förslaget till nytt upplägg av det framtida översiktsplane-

arbetet (enligt Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP16, 

daterad den 10 december 2019) och ge kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Arbetet med den 

nya översiktsplanen påbörjas när fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved 

och Anderstorp är antagen av kommunfullmäktige. I den kommunomfattande 

översiktsplanen ska Broaryd, Burseryd, Hestra, Isabergsområdet och Reftele 

ingå.  
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Kf §19 (forts.) 

 

Protokollsanteckning 

Erik Anderson (K) hänvisar till de säryrkanden som undertecknad lagt i 

samband med antagandet av ÖP16. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell 

översiktsplan som anger kommunfullmäktiges syn på kommunens långsiktiga 

strategiska utveckling. Minst en gång varje mandatperiod ska översiktsplanen 

tillsammans med tillhörande ändringar tas upp till diskussion för att pröva dess 

aktualitet. Slutligen tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är 

aktuell eller inte. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2019 (KS § 189) att en 

aktualitetsprövning skulle göras av kommunens översiktsplan ÖP16 med 

tillhörande fördjupningar. På sammanträdet beslutades också att en remiss med 

förfrågan om översiktsplanens aktualitet skulle skickas till berörda myndigheter, 

regioner och grannkommuner. Syftet med remissen var att få in synpunkter på 

översiktsplanen med tillhörande fördjupningars aktualitet.  

 

Mellan den 13 juni och den 30 september 2019 har berörda myndigheter, 

regioner och grannkommuner kunnat lämna synpunkter på översiktsplanen 

med tillhörande fördjupningars aktualitet. Sammanlagt har 22 remissvar 

inkommit. 

 

Målet med översiktsplanearbetet i Gislaveds kommun är att det bedrivs i ett 

brett samarbete mellan berörda aktörer. På så sätt kan varje aktör bli väl insatt 

i översiktsplanens intentioner för att kunna använda den som informationskälla, 

vägledning och kunskapsunderlag för beslut och åtgärder i olika frågor. Vid 

aktualitetsprövningen av översiktsplanen var det därför viktigt att involvera 

berörda förvaltningar och bolag för att ta del av deras erfarenheter av 

översiktsplanen som beslutsunderlag. Även kommunstyrelsen har varit delaktig 

under aktualitetsprövningen.  

 

Den samlade bedömningen är att översiktsplan ÖP16, med tillhörande 

fördjupningar, inte längre är aktuell i alla delar. Ett flertal av de fördjupningar av 

översiktsplanen (FÖP:ar) som finns, är föråldrade och behöver uppdateras 

(undantaget FÖP:en för Smålandsstenar och Skeppshult som fortfarande anses 

vara aktuell).  

 

ÖP16 antogs av kommunfullmäktige 2016 och kan därför anses vara relativt ny, 

men trots detta upplever flertalet tjänstepersoner att den är svår att tillämpa i 

det vardagliga arbetet, exempelvis då nya detaljplaner eller bygglov arbetas 

fram. Den kommunomfattande översiktsplanen saknar idag redovisning av 

relevanta frågor, exempelvis Agenda 2030, vilket behöver arbetas in när en ny 

översiktsplan tas fram. Det är av stor betydelse att översiktsplanen med 

tillhörande fördjupningar är aktuell och uppdaterad, så att den har tyngd och 

kan ge tydlig vägledning vid efterföljande beslut.  

 

Med anledning av Energimyndighetens yttrande, gällande myndighetens 

reservation mot kravet på radarstyrd hinderbelysning för vindkraftverk, föreslås 

att denna formulering tas bort i översiktsplan ÖP16.   
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Kf §19 (forts.) 

 

Idag har Gislaveds kommun en kommunomfattande översiktsplan ÖP16, 

antagen av kommunfullmäktige 2016, samt åtta fördjupningar av översiktsplanen 

(FÖP:ar), antagna åren 1994-2018. För att hålla dessa översiktsplaner aktuella, 

krävs omfattande arbete och resurser, både vad gäller personal och budget. 

Med anledning av detta samt för att kunna följa Boverkets modell gällande 

”kontinuerlig översiktsplanering”, behöver översiktsplaneprocessen förenklas 

och effektiviseras i Gislaveds kommun. Därför föreslås ett nytt upplägg på det 

framtida översiktsplanearbetet.  

 

För att förenkla och effektivisera kommande översiktsplanearbete föreslås att:  

 

 Antalet FÖP:ar minskas från dagens åtta till två i framtiden - en FÖP för 

Smålandsstenar och Skeppshult och en FÖP för Gislaved och Anderstorp. 

Anledningen till detta är att FÖP:en för Smålandsstenar och Skeppshult 

fortfarande anses vara aktuell samt att det finns ett befintligt uppdrag på att 

ta fram en FÖP för att möjliggöra samplanering av Gislaved och Anderstorp 

(enligt Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023, fastställd av 

kommunfullmäktige den 21 november 2019). Dessutom finns det största 

utvecklingstrycket i dessa orter.  

 De orter som idag har en FÖP, men som föreslås att bli utan i framtiden, 

kommer att arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen. På så sätt 

blir tidsåtgången för ÖP-arbetet kortare och mer effektivt än om FÖP:arna 

skulle uppdateras var och en för sig. Med färre FÖP:ar blir det också lättare 

att hålla dem aktuella framöver. Fördelarna för ortsinvånarna blir att 

orternas utvecklingsplaner uppdateras tidigare än om varje orts FÖP skulle 

uppdateras var och en för sig samt att alla mindre orter uppdateras 

samtidigt, vilket medför att en prioritering bland orterna inte behöver göras.  

 Arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan startar när 

FÖP:en för Gislaved och Anderstorp är antagen av kommunfullmäktige 

(beräknat startår 2023, alltså nästa mandatperiod). Nya planeringsunderlag 

tillhörande den kommunomfattande översiktsplanen arbetas fram med start 

våren 2020. På så sätt kan ÖP-arbetet effektiviseras ytterligare när den nya 

kommunomfattande ÖP:en arbetas fram. 

 

Översiktsplan ÖP16 och samtliga FÖP:ar är giltiga fram till dess att ny 

översiktsplan eller nya FÖP:ar är antagna av kommunfullmäktige.   

 

Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens aktualitet ska skickas till 

länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och 

regionala samverkansorgan enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 

2 kapitlet 7§.  

 

Samtliga förvaltningar och bolag i Gislaveds kommun har varit representerade 

och delaktiga under aktualitetsprövningen av ÖP16. Inför beslutet gällande 

aktualitetsförklaringen av ÖP16 har förvaltningarna och bolagen fått ta ställning 

till förslaget till nytt upplägg på framtida översiktsplanearbete. Samtliga har valt 

att ställa sig bakom förslaget.  

 

Kommunstyrelsen har den 5 februari 2020 beslutat föreslå kommunfullmäktige 

att besluta enligt förvaltningens förslag. 
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Utvecklingsledarna Susanne Härenstam och Claudia Bartelsson redogör för 

ärendet. 

Kf §19 (forts.) 

 

Beslutsunderlag 

Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP16, daterad den 

10 december 2019 

Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §20 

 

Yrkanden 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Avd. hållbar utveckling 

Samtliga nämnder och bolag 

Boverket 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Region Jönköpings län  

Falkenbergs kommun  

Gnosjö kommun  

Hylte kommun  

Jönköpings kommun  

Ljungby kommun  

Svenljunga kommun  

Tranemo kommun  

Vaggeryds kommun  

Värnamo kommun  
 

 

 


