BEREDNINGSUPPDRAG – Översiktsplan
Ämne: Översiktsplan för Tranemo kommun
Beredning: Demokrati och visionsberedningen

Bakgrund
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är
inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en central roll i
kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen
ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses
och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Översiktsplanen har dessutom ett strategiskt perspektiv på
omkring 15–20 år och kommer att gälla tills att ny översiktsplan antas av fullmäktige. Översiktsplanen
ska omprövas (aktualitetsförklaring) varje ny mandatperiod.
Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Tranemo kommuns
nuvarande översiktsplan är beslutad 2010-09-27 och måste ersättas av en ny senast år 2024.

Syfte
Beredningen ska genom medborgardialoger och samarbete med förvaltningen skapa förutsättningar
för att ta fram en ny översiktsplan för Tranemo kommun senast år 2024 enligt Boverkets ÖP-modell
2.1 publicerad 19 augusti 2020.
Beredningen ska också agera politisk referensgrupp genom hela arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan och därigenom säkra en långsiktig bred politisk förankring av planen.

Uppdragsbeskrivning:
I beredningens uppdrag ingår att enligt ovan bistå förvaltningen med att utarbeta förslag på en ny
översiktsplan som ska ersätta den nuvarande. Arbetet ska genomföras med utgångspunkt från Plan
och Bygglagen samt Boverkets ÖP-modell 2.1.
I arbetet ska beredningen i enlighet med Tranemo kommuns arbetsordning för
fullmäktigeberedningar genomföra medborgardialoger och på så sätt skapa en god förankring med
kommunens medborgare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle. Viktigt är ett brett politiskt
förankringsarbete med återkoppling till kommunfullmäktige under hela processen.
Beredningen ska även säkerställa att översiktsplanen harmonierar med kommunens övriga
strategier, planer och styrdokument av betydelse för arbetet. Beredningen ansvarar därmed för att
värdera och sammanställa vilka av dessa dokument som är av betydelse för översiktsplanen.
Uppdraget är av speciell karaktär då beredningens arbete kan komma att sträcka sig över
mandattider.

Medverkande tjänstemän: Sakkunnig Tf. chef Samhällsplanering/näringsliv Manda Schillerås.
Processekreterare: Anne Steine.
Vägledningsdebatt: Beredningen avgör i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Överlämnande av uppdrag: Senast 2024-06-30
Överlämningsdebatt: Kommunfullmäktige våren 2024
Budget exkl. arvoden: 30 000: -
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