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Motion om ny översiktsplan
Sammanfattning av ärendet
En motion från Göran Pettersson (S) och Urban Jonsson (S) har
inkommit som väcktes i kommunfullmäktige den 23 april 2019.
I motionen yrkar motionärerna på att en ny översiktsplan för kommunen
tas fram.
I samband med aktualitetsförklaringen förra året av gällande
översiktsplan aviserade kommunstyrelsen ledningskontor att en ny
översiktsplan bör tas fram under vad som då var nästa mandatperiod.
En tjänsteskrivelse har med anledning av detta upprättats där
kommunstyrelsen föreslås ge uppdraget att en ny översiktsplan för
Karlskoga kommun upprättas och antas under den nuvarande
mandatperioden, att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den
27 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 6 september
2019
Motion – Ny översiktsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige anse
motionen tillgodosedd.
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Motion – Ny översiktsplan
Sammanfattning
En motion från Göran Pettersson och Urban Jonsson (S) har inkommit
som väcktes i kommunfullmäktige den 23 april 2019.
I motionen yrkar motionärerna på att en ny översiktsplan för kommunen
tas fram.
I samband med aktualitetsförklaringen förra året av gällande
översiktsplan aviserade kommunstyrelsen ledningskontor att en ny
översiktsplan bör tas fram under vad som då var nästa mandatperiod.
En tjänsteskrivelse har med anledning av detta upprättats där
kommunstyrelsen föreslås ge uppdraget att en ny översiktsplan för
Karlskoga kommun upprättas och antas under den nuvarande
mandatperioden, att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den
27 augusti 2019.
Med anledning av att beslut om att upprätta en ny översiktsplan för
Karlskoga kommun förväntas vara taget när motionen når
kommunfullmäktige föreslås att motionen lämnas utan ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 6 september
2019
Motion – Ny översiktsplan
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
tillgodosedd.
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Motion till Karlskoga kommunfullmäktige

Ny översiktsplan
Nu gällande översiktsplan fastställdes 2011. Mot den bakgrunden är det aktuellt att ta fram en ny
översiktsplan för kommunen som kan fastställas av kommunfullmäktige. Arbetet med en ny
översiktsplan kan med fördel ske genom en dialog med kommuninnevånarna. Kan exempelvis ske
genom medborgardialog.
Från kommunens hemsida
"Varje kommun ska enligt plan- och bygg lagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan (ÖP), som ger en
helhetsbild av kommunen, dels för kommunens egen planering dels för att vägleda andra
myndigheter eller motsvarande.
Översiktsplanen visar främst hur mark och vatten bör användas, vad som bör byggas var, och hur
det bör se ut. Gällande översiktsplanen antogs 1 mars 2011. "

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny översiktsplan
att arbetet med översiktsplanen om möjligt sker i dialog med kommuninnevånarna
att kommunstyrelsen presenterar en tidsplan för arbetet med översiktsplanen

Karlskoga den 15 april 2019

Göran Pettersson

Urban Jonsson

