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Godkännande av samrådshandling och process för samråd ny Översiktsplan 
Robertsfors kommun 
  
Var kommun ska upprätta en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens 
geografiska yta. Framtagen och bifogad handling är ett förslag till samrådshandling, 
utarbetad under 2015 och 2017. 
  
ÖP redovisar allmänna intressen samt miljö. och riskfaktorer som ska tas hänsyn till vid 
beslut om hur kommunens mark ska användas. Plan och bygglagens 3 kapitel reglerar 
hur översiktsplanen ska genomföras. 
  
Övergripande syftet med en översiktsplan är att skapa förutsättningar för långsiktiga och 
hållbara lösningar för Robertsfors kommun utifrån en helhetssyn på ekonomiska, 
sociala och ekonomiska faktorer. Att skapa en kommun som är tillgänglig, trygg och 
öppen med förtätning och förnyelse av befintliga områden som en viktig del i det 
arbetet. 
  
Målbilden för Robertsfors kommun i ÖP för 2030 belyses utifrån fyra huvudaspekter; 
Infrastruktur, Attraktivt boende, Näringsliv och handel och God livsmiljö . De beskriver 
alla de framtida ställningstaganden som Robertsfors kommun bör arbeta utifrån. 
Målbilderna med tillhörande ställningstaganden och rekommendationer är framtagna av 
en tjänstemannagrupp i samarbete med allmänna utskottet som beredningsgrupp. 
Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en sammanvägning av mark- och 
vattenanvändningen som beskrivs i temadelarna och ställningstaganden förtydligas 
även med ett kartmaterial för pedagogiskt syfte. 
  
Förslag samrådsprocess- Tyck om Robertsfors kommun 
  
Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig såväl för framtagande som 
implementering vilket för att olika forum bör användas för dialog. I Robertsfors kommun 
används följande huvudformer för samråd: 
  

● Hushållsutskick under rubriken Tyck om Robertsfors kommun mars 2017, med 
hänvisning till hur man kan vara med och forma ÖP.  

● Hela förslaget i utskriven version tillgänglig vid kommunens bibliotek mars månad 
samt vid kommunkontoret. 

● Forum via kommunens hemsida/facebook kring förslaget öppen mars/april månad, 
där finns allt material tillgängligt och möjlighet att lämna synpunkter. 

● Fyra kvällsforum (Norr, Väst, Öst, Syd) med muntlig presentation av förslaget samt 
möjlighet att lämna synpunkter mars månad. 

● Förslaget till ÖP ska även finnas för samråd till våra kommunala råd; ungdomsrådet, 
pensionärsrådet, funktionshindersrådet, folkhälsorådet och föreningsrådet. 

  
Allmänna utskottets beslut 



  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen samrådshandling 
och föreslagen samrådsprocess och att samråd kring handlingen sker i mars och april 
månad med återrapport till allmänna utskottet den 11 april. 

  
 


