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KF § 9 Dnr 2016/000385  Kod 212 

Aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan (ÖP 
2007) under innevarande mandatperiod 2014-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell och kan 

fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen, 

 

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning, 

 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över framtida arbete med 

översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en 

sammanfattande redogörelse.  

 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång under 

varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för att avgöra 

om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller om en ny 

planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. 

Gällande översiktsplan antogs 2007, det vill säga för två mandatperioder 

sedan, varför en aktualitetsprövning nu har gjorts. 

 

Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har 

förändrats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts att 

översiktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell. 

 

Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför 

aktualiseringsfrågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och 

stadsarkitekt Sara Dolk deltar och redogör för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) påpekar att 

fullmäktige ger uppdrag till berörd nämnd och inte till förvaltningen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell och kan 

fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen.  

 

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 

 

att  ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över framtida 

arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en 

sammanfattande redogörelse.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2016-11-23 

Remissyttranden från partier och nämnder 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 2016-12-19 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 11 

 

 

Beslutet skickas till 

Stadsarkitekt Sara Dolk (expedierar till berörda parter) 

Administratör Liselott Frejd (uppdrag KS)  

 

______________________________________ 

 


