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Kf §183  Dnr: KS.2008.191 210 
 
Antagande av Fördjupning av översiktsplan för Isabergsområdet i 
Gislaved och Gnosjö 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds och Gnosjö kommuner tog tillsammans under 2010 fram ett 
utvecklingsprogram för Isabergsområdet. Detta var ute på samråd och synpunkter 
togs in. 
 
Kommunerna beslutade därefter att vidareutveckla arbetet till en fördjupning av 
översiktsplanen och valde en gemensam styrgrupp. Denna har bestått av från 
Gnosjö kommun kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson, 
kommunstyrelsens andre vice ordförande Marcus Kauppinen och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ingemar Svensson. Från Gislaveds 
kommun har kommunstyrelsens ordförande Niclas Palmgren, kommunstyrelsens 
andre vice ordförande Marie Johansson och bygg- och miljönämndens ordförande 
Lars Larsson ingått. 
 
Förslaget till fördjupning av översiktsplanen syftar till att förstärka och bibehålla 
karaktären men ändå ge möjlighet till utveckling i området. Dokumentet är delat i 
två delar; utvecklingsplan samt skyddsområden och restriktionsområden. 
Redovisningen sker på samma sätt i två kartor. Planförslaget har varit utsänt på 
samråd och utställning. Styrgruppen har efter samrådet bearbetat förslaget, ställt 
ut det och därefter tagit fram ett utställningsutlåtande. 
 
Styrgruppen beslutade den 24 oktober 2012 att lämna planförslaget till fortsatt 
beredning inför antagande i respektive kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun har den 27 november 2012 beslutat förslå 
kommunfullmäktige att anta Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i 
Gislaveds och Gnosjö kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Utvecklingsprogram Isabergsområdet juni 2010 
Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö 
kommuner, Samrådsupplaga 2011. 
Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö 
kommuner, Utställningsupplaga juni 2012. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande, daterad den 15 oktober 2012 
Utställningsutlåtande, daterad den 24 oktober 2012 
Styrgruppens protokoll, daterad den 24 oktober 2012 
Kommunstyrelsen den 27 november 2012, § 452 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Kf § 183 (forts.) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och 

Gnosjö kommuner inklusive utställningsutlåtandet, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett handlingsprogram till den 

fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten 


