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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kf §122 Dnr: KS.2015.189 

Ändring i Fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort 
avseende Centrala delarna (Johan Orreskolan)  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 20 juni 2011 Fördjupningen av översiktsplanen 
för Gislaveds tätort. Beslutet innebär för det aktuella området att Johan Orre-
skolan och kommunhusparkeringen är utredningsområde för 
bostäder/verksamheter; dock ej industri eller skola. 

Ett handlingsprogram till planen antogs av kommunstyrelsen den 19 juni 2012. 
Detta anger kommunstyrelsen som ansvarig för att ta fram en utredning om 
Johan Orreskolan/Kommunhusparkeringsområdet i enlighet med fördjupningen 
av översiktsplanen för Gislaveds tätort. 

Johan Orreskolans huvudbyggnad är för närvarande tom. Gymnastikbyggnaden 
används av Montessoriskolan och olika föreningar. Källarlokaler i 
gymnastikhusbyggnaden är uthyrda till Östhjälpen, som har insamling av kläder. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015 att uppdra till 
kommunstyrelsen att bereda en förändring av riktlinjerna i fördjupningen av 
översiktsplanen för Gislaveds tätort så att Johan Orrefastigheten också 
möjliggörs för fortsatt förskola- och skolverksamhet.  

Efter det att fördjupningen av översiktsplanen antogs, har förändringar i 
möjligheter för behov och användning av lokalerna skett, vilka gör att det åter 
kan vara aktuellt att utnyttja lokalerna för skolverksamhet. Den fördjupade 
översiktplanens skrivning bör därför ändras. 

Kommunstyrelsen har den 9 september 2015 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att skrivningen på sidan 16 under kapitlet Centrala delarna, 
Nya strategier i Fördjupad översiktsplan Gislaved ändras enligt följande: 
Johan Orreskolan och kommunhusparkeringen är utredningsområde  
för bostäder/skola/förskola/verksamheter; dock inte industri samt att 
motsvarande ändring görs på kartan ”Fördjupad översiktsplan för 
Gislaved - Centrum”. 

Beslutsunderlag 
Gislaved – lite mer än tre rondeller och en stor fabrik. Fördjupning av 
översiktsplanen för Gislaveds tätort, kommunfullmäktige den 20 juni 2011 
Länk till Fördjupad översiktsplan för Gislaved, de centrala delarna 
Kommunstyrelsen den 9 september 2015, § 259 

Yrkande 
Marie Johansson (S), Carina Johansson (C) och Anders Gustafsson (SD): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Erik Andersson (K) gör inlägg i ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-21     2(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 
Kf § 122 (forts.) 
 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att skrivningen på sidan 16 under kapitlet Centrala delarna, Nya strategier  
      Fördjupad översiktsplan Gislaved ändras enligt följande: 

Johan Orreskolan och kommunhusparkeringen är utredningsområde  
   för bostäder/skola/förskola/verksamheter; dock inte industri, samt 
 
att  motsvarande ändring görs på kartan ”Fördjupad översiktsplan för 
      Gislaved - Centrum”. 
   

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontorets utvecklingsenhet 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Fastighetsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 




