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§ 65
Dnr KS/2018:1048

Godkännande av samrådshandling för ny översiktsplan för
Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ny översiktsplan (samrådshandling) ÖP 2050, samt
att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att samråd ska hållas i enlighet med
plan- och bygglagen 3 kap. §§ 8-11.
Sammanfattning av ärendet

Enligt plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell
översiktsplan. 2018-09-18 § 84 fattade kommunfullmäktige i Tierps
kommun beslut om upprättande av en ny översiktsplan för Tierps kommun.
Under 2019 påbörjades arbetet med att tillsätta en organisation för
översiktsplanens framtagande och under 2019 och 2020 genomfördes totalt
18 stycken medborgardialoger runt om i hela kommunen. Resultaten från
medborgardialogerna sammanställdes i en rapport, som sedan har fått utgöra
underlag för det fortsatta planarbetet.
Efter dialogfasen påbörjades arbetet med att ta fram grunden till en ny
översiktsplan. Många olika delar av den kommunala organisationen
inkluderades och kom att bidra med underlag och texter till den nya
översiktsplanen. Under december 2021 genomfördes ett internt samråd inom
den kommunala organisationen, varefter en slutgiltig samrådshandling har
arbetats fram under vintern 2022.
Barnrättskonsekvenser

En översiktsplan påverkar alla kommunens invånare, inte minst barn och
unga. Inför framtagandet av samrådsförslaget till ny översiktsplan har totalt
18 medborgardialoger genomförts, varav fyra var särskilt riktade till unga.
Även under den fortsatta planprocessen ska barn och unga inkluderas i
arbetet.
Mål och uppdrag

Översiktsplanen är ett kommunövergripande dokument, omfattande hela
kommunens geografiska yta och med beröring i hela verksamheten och
därmed beröring ett stort antal av delmålen i budget 2020-2022.
Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

PROTOKOLLSUTDRAG
Tierps kommun
Kommunfullmäktige
2022-06-08 Dnr: KS/2018:1048

HandlingsId: 2022:2573
Datum: 2022-06-08

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet om att ställa ut översiktsplanen på samråd innebär mindre
kostnader kopplade till eventuella lokalhyror, servering av kaffe och andra
mindre utlägg kopplade till samrådets genomförande. Kostnader kopplade
till beslutet hanteras inom budget för översiktsplanearbetet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Alfred Mujambere (L) och Sara Sjödal yrkar bifall till liggande förslag.
Yttrande

Joakim Larsson (SD) yttrar sig.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 132/2022
Beslut beredning för översiktsplan 2050 § 2/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
ÖP 2050 (samrådshandling)
Hållbarhetsbedömning för ÖP 2050 (samrådshandling)

Beslutet skickas till



Kommunarkitekt
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