
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Beredning för översiktsplan 2050 

 2021-11-01  

 

Tid och plats 1 november 2021, kl. 15:00 – 16:45 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer 1 - 2 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-11-04  Anslaget tas ner: 2021-11-26  

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Gunnar Jansson 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Alfred Mujambere (L), ordförande 
Gunnar Jansson (S), vice 
ordförande 
Emma Lokander (M) 
Barbro Wiklund (S) 
Henry Wisell (KD) 
Karin Gerhardt (MP) 

  

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Sven Lokander (M)  
 

Tjänstemän och övriga Anna Trankell, sekreterare 
Adam Nyström, kommunarkitekt och projektledare 
Markus Norbäck, planarkitekt och vice projektledare 
 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Anna Trankell 
 

Ordförande 

Alfred Mujambere 
 

Justerande  

Gunnar Jansson 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

1 § Presentation av första utkast till ny 
översiktsplan 
 

2021/24  

2 § Diskussion kring första utkast till ny 
översiktsplan 
 

2021/24  
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§ 1 
Dnr 2021/24    
 
Presentation av första utkast till ny översiktsplan  
 
Beslut  
Beredning för översiktsplan 2050 beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Projektledare i projektledargruppen Adam Nyström och Markus Norbäck 
ger en presentation av utkast till samrådsförslag för översiktsplan 2050. Vid 
presentationen redogörs för de föreslagna huvudinriktningarna för varje ort 
och kommundels framtida utveckling. Projektledargruppen redogör för de 
överväganden, konflikter och ställningstagande av markanvändning som i 
kommit att leda fram till förslaget till översiktsplan. Vidare presenteras 
planförslaget i relation till den data som insamlades under dialogfasen. 
 
Beslutsunderlag  

 PP som presenteras under sammanträdet skickas ut till ledamöter i 
efterhand 
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§ 2 
Dnr 2021/24    
 
Diskussion kring första utkast till ny översiktsplan  
 
Beslut  
Beredning för översiktsplan 2050 beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beredningen diskuterar fritt presenterat utkast till översiktsplan. 
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