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Kf §208    Dnr: KS.2013.26   212  
 
Antagande av kommunomfattande översiktsplan ÖP 16 för Gislaveds 
kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till kommunomfattande översiktsplan ÖP 16 har ett 
utvecklingsperspektiv och fokuserar på fem olika områden. Rikt näringsliv, 
bredare utbildningsmöjligheter, utbyggd och förstärkt infrastruktur, fler och 
attraktiva bostäder samt inkluderande samhälle. 
 
Förslag till kommunomfattande översiktsplan har varit utsänt på samråd under 
tiden 7 mars 2016 - 27 maj 2016. Materialet har sänts ut via mail och post till ca 
300 myndigheter, organisationer, grannkommuner m. fl. Materialet har även 
funnits tillgängligt på kommunens hemsida. En fyrsidig annonsbilaga har gått ut 
till alla hushåll i kommunen.  
 
Stormöten har hållits på 7 platser med ca 200 deltagare. I Gislaved, 
Smålandsstenar och Anderstorp har ordnats Drop in för att träffa politiker vid 
sammanlagt 6 tillfällen. Sammanlagt beräknas ca 150 personer deltagit i dessa 
aktiviteter. Tjänstemän har åkt med bokbussen på 9 olika turer i kommunen 
och mött ca 200 invånare boende på landsbygden. Sammanlagt kom det in 46 
skriftliga yttranden. 
 
Planförslaget ställdes sedan ut för utställning. Planförslaget har varit på 
utställning från 8 augusti 2016 till den 7 oktober 2016. 

 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har diskuterat inkomna synpunkter och 
förslag till förändringar har inarbetas.  
 
Kommunstyrelsen har den 30 november 2016 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
ÖP 16-planförslag, daterad den 30 november 2016 
Utställningsutlåtande 
Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat 7 oktober 2016 
ÖP 16- planförslag, samrådsversion 
Samrådsyttrande 
Kommunstyrelsen den 21 juni 2016, § 212 
Kommunstyrelsen den 29 februari 2016, § 70  
Protokoll från styrgrupp KSAU 2015-2016 
Kommunstyrelsen den 16 november 2016, § 365 
 
Malin Larsson, tf Utvecklingschef, informarerar om förslaget till 
kommunomfattande översiktsplan, ÖP 16, för Gislaveds kommun. 
 
Yrkande 
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Marie Johansson (S),  
Carina Johansson (C), Lennart Kastberg (KD), Anton Sjödell (M),  
Fredrik Sveningson (L), Anders Gustafsson (SD), Margareta Lindgren (S),  
Pia Skogsberg (KD), Bengt Petersson (C) och Peter Bruhn (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kf § 208 (forts.) 
 
Lars-Ove Bengtsson (C): Sista punkten på sidan 34 ska tas bort och den lyder: 
Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets 
intressen och så att andra regionala och lokala intressen inte störs. 
 
Erik Andersson (K) med instämmande av Marie Lackenbauer (V): ärendet ska 
återremitteras för att i dokumentet minska LIS-områdena till hälften. 
 
Marie Johansson (S): avslag på Erik Anderssons (K) återremissyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande om återremiss 
mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande om återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 47 JA-röster och 2 NEJ-röster. Därmed har 
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Lars-Ove Bengtssons (C) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit det. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att     anta kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun ÖP16, 
 
att     upphäva kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun ÖP 06, 
 
att     fördjupningen av översiktsplanen för Burseryds tätort antagen av 

kommunfullmäktige den 25 februari 1993, § 21 ska fortsätta att gälla, 
 
att     fördjupningen av översiktsplanen för Hestra tätort antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 1998, § 15 ska fortsätta att gälla, 
 
att     fördjupningen av översiktsplanen för Reftele tätort antagen av 

kommunfullmäktige den 17 juni 1998, § 62 ska fortsätta att gälla, 
 
att     fördjupningen av översiktsplanen för Smålandsstenar/-Skeppshult tätort 

antagen av kommunfullmäktige den 19 augusti 1999, § 66 ska fortsätta att 
gälla, 

 
att     fördjupningen av översiktsplanen för Anderstorps tätort antagen av 

kommunfullmäktige den 22 juni 2005, § 62 ska fortsätta att gälla, 
 
Kf § 208 (forts.) 
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att     fördjupningen av översiktsplanen för Broaryd tätort antagen av 

kommunfullmäktige den 22 maj 2008, § 59 ska fortsätta att gälla, 
 
att     fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet antagen av och 

kommunfullmäktige den 13 december, 2012 § 183, Gislaveds kommun 
och kommunfullmäktige den 20 december, 2012 § 144, Gnosjö kommun 
ska fortsätta att gälla, 

 
att     fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved tätort antagen av 

kommunfullmäktige den 20 juni 2011, § 76, och reviderad av 
kommunfullmäktige den 21 september 2015, § 122 ska fortsätta att gälla, 
samt 

 
att     upphäva Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) antagen av 

kommunfullmäktige 27 februari 2014, § 31. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, utvecklingsenheten 
Respektive nämnd 
 
 


