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Verksamhetsområde 

 
3. Fysisk planering 

Processbeskrivning 
Översiktsplaner ersatte generalplaner 1987. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta (Plan och 
bygglagen 2010:900 kapitel 3). Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om den kommunomfattande 
översiktsplanen är aktuell. 

 
När en översiktsplan förklarats inaktuell av kommunfullmäktige och ett uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan fattas av 
kommunstyrelsen startar processen med att ta fram en ny översiktsplan. Först tas ett planförslag fram som samråd med statliga 
myndigheter, invånare och övriga berörda. Därefter bearbetas förslaget eventuellt utifrån inkomna yttranden och sedan genomförs en 
utställning av det omarbetade planförslaget. Efter utställningen sammanställs inkomna yttranden i ett utställningsutlåtande innan 
översiktsplanen kan antas av kommunfullmäktige. 

 
Översiktsplanen visar hur mark- och vattenområden ska användas, hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras, hur riksintressen 
enligt miljöbalken ska säkerställas, hur allmänna intressen bör beaktas samt hur miljö- och riskfaktorer enligt plan- och bygglagen bör 
beaktas. 

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) tar Mölndals stad fram om man behöver en mer detaljerad utredning över ett avgränsat geografiskt 
område. 
 
Nämndsbeslut med tillhörande dokument (protokollsutdrag, tjänsteskrivelse m.m.) hanteras i enlighet med process 1.1.3. Hantera nämnder 
och utskott. 

Process 
3.1.1. 
Hantera 
översiktsplan 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 

Aktualitetsprövning Analys av befinitlig 
översiktplan 

Bevaras Papper/ Ciceron Avser tjänsteskrivelse. 
Görs varje mandatperiod av kommunfullmäktige. 
Behandlas av Plan- och exploateringsutskottet och 
Kommunstyrelsen. 

Beslut om uppdrag att arbeta 
om översiktplan 

Bevaras Papper/ Ciceron Beslut tas av Kommunstyrelsen 
Genererar en ny översiktsplan. 

Samråd med medborgare 
och andra remissinstanser 

Samrådsförslag Bevaras Papper/ Ciceron Ett underlag tas fram av förvaltningen och beslut tas av 
Plan- och exploateringsutskottet att godkänna att 
förslaget skickas ut på samråd. 

Underrättelse (med sändlista) Bevaras Papper/ Ciceron  
Annons Bevaras Ciceron  
Övriga utredningar till 
planförslaget 

Bevaras Papper/Ciceron Bilaga till beslut. 



 
Samråd med medborgare och 
andra remissinstanser 

Idéer och förslag från samråd Bevaras Papper/ Ciceron Varierar beroende på upplägg för samråd. Kan t.ex. vara 
sammanställning av enkät, dokumentation. 
från fokusgrupper, hemsida, dialoganteckningar m.m. 

 Mötesanteckningar med 
deltagarlista 

Bevaras Papper/ Ciceron Om traditionellt möte hålls. Varierar i form och 
innehåll. Samrådsmöte, eventuellt öppet hus eller 
medborgardialog. 

 Yttranden/inkomna skrivelser 
som kommit in under 
samrådstiden 

Bevaras Papper/ Ciceron  

 Yttranden/inkomna skrivelser 
som kommit in efter 
samrådstiden 

Bevaras Papper/ Ciceron  

 Samrådsredogörelse Bevaras Papper/ Ciceron Inkomna yttranden redogörs för i samrådsredogörelsen 
där synpunkter kommenteras och resulterar i eventuella 
revideringar av förslaget. 
 
Godkänns av plan- och exploateringsutskottet i 
samband med beslut om granskning. 

 Granskningshandling Bevaras Papper/ Ciceron Godkänns för granskning av plan- och 
exploateringsutskottet. 
 
Granskningshandling skickas på remiss till 
länsstyrelsen, regionplaneorgan och berörda 
kommuner med flera under granskningen. 

 Övriga utredningar Bevaras Papper/ Ciceron Häri kan följande ingå som exempel 
hållbarhetsbedömning/    miljökonsekvensbeskrivning. 
Bilaga till beslut. 

 Kungörelse/Annons Bevaras Papper/ Ciceron Digital anslagstavla. 



 Missiv (med sändlista) Bevaras Papper/ Ciceron  

 Yttranden/inkomna skrivelser Bevaras Papper/ Ciceron  

 Granskningsyttrande från 
länsstyrelsen 

Bevaras Papper/ Ciceron  

 Granskningsutlåtande Bevaras Papper/Ciceron Inkomna yttranden redogörs för i granskningsutlåtande 
med information från förvaltning om hur dessa kommer 
att bemötas. 

Överklagande Överklagande, tillhörande 
handlingar 

Bevaras Papper/Ciceron Själva förfarandet av översiktsplanen kan överklagas, 
ej innehållet i översiktsplanen. 

Beslut om att anta planen 
vinner laga kraft 

Förslag till översiktsplan Bevaras Papper/ Ciceron Antas av Kommunfullmäktige 

 Översiktsplan Bevaras Papper/ Ciceron Karta med beskrivning och eventuella bilagor, 
översiktsplan (antagen) med granskningsyttrande från 
länsstyrelsen. Om tryckt exemplar finns av färdig 
översiktsplan ska ett arkivexemplar bevaras. 

 Meddelande om att plan vunnit 
laga kraft 

Bevaras Papper/ Ciceron Lantmäterimyndigheten, Länsstyrelsen, 
kommunfullmäktige meddelas när översiktsplanen 
vunnit laga kraft. 

 


