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Aktualitetsprövning av 	Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 27 § PBL minst en gång under dess 
kommunens översikts- och mandattid pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven 
tillväxtplan 	 i 3 kap. 5 § PBL: 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, 
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 

7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, och 
7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av 

översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana 
risker kan minska eller upphöra. Lag (2018:1370). 

Enligt PBL Kunskapsbanken behövs, för att kunna bedöma aktualiteten, ett 
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas och om det 
tillkommit nya förutsättningar och anspråk. 

Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, även fördjupningar 
och tillägg. Är hela eller större delen av planen föråldrad måste den 
revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller 
på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras genom 
fördjupning eller tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas. 

Detta innebär att översiktsplanens innehåll alltså inte ändras genom 
kommunfullmäktiges aktualitetsbeslut. För att översiktsplanen ska kunna 
ändras krävs en ny översiktsplaneprocess enligt den process som beskrivs i 3 
kap. 7-26 §§ PBL. 

Implementering av översikts- och tillväxtplanen framgår att uppföljningen 
av rekommendationerna ska ske av respektive nämnd i årsbokslutet. För att 
underlätta implementeringen antog kommunfullmäktige 2017-02-28, § 18 
dokumentet "Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen". 
De inledande delarna av detta dokument bör inarbetas i framtida översikts-
och tillväxtplan. 

Utdragsbestyrkande Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning Britta Lundgren 	Ks § 35 2019-02-12 
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 
Uppföljning av ÖP och LIS-områden, Länsstyrelsens bedömning av 
Arvidsjaurs kommuns ÖP, m.fl. 
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Kf § 16, forts. 

Implementeringen av rekommendationerna i översikt- och tillväxtplanen 
följs årligen upp i samband med årsbokslutet. Det bör även framgå att 
samtliga uppföljningar i samband med årsbokslutet kommer att redovisas 
på kommunens hemsida. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att översikts- och tillväxtplanen samt 
tillägget avseende vindkraft bedöms vara aktuella och kunna tjäna som 
vägledning för kommande beslut. Emellertid bedömer kommunen att den 
kommuntäckande översikts- och tillväxtplanen med anledning av 
kommunens ambition om en rullande översiktsplanering bör revideras för 
att på bästa sätt styra kommunens utveckling på längre sikt och för en 
bibehållen aktualitet. 

Yrkande under sammanträdet 

Bjarne Hald (c) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av ytterligare en 
beslutspunkt; 

En redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige före årsskiftet 
2020/2021. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med 
Bjarne Halds tilläggsyrkande varefter han förklarar att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beslutet skickas till: 
•Åsa Andersson 
•Britta Lundgren 

1. Aktualitetsprövningen av översiktsplan godkänns. 

2. Översiktsplanen med dess tillägg bedöms som aktuella. 

3. Den kommuntäckande översikts- och tillväxtplanen ska, med 
anledning av kommunens ambition om en rullande översiktsplanering, 
revideras för att på bästa sätt styra kommunens utveckling på längre 
sikt och för en bibehållen aktualitet. 

4. En redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige före årsskiftet 
2020/2021. 
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