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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och fastighetsavdelningen
Anne Dahlgren & Simon Östberg
Stadsarkitekt, Planingenjör
simon.ostberg@krokom.se

Framtagande av Fördjupad översiktsplan
Älvområdet- Krokom
Översiktsplan över Aspås, Krokom, Hissmofors, Sandnäset, Ösabacken.
Samt delar av Hägra, Dvärsätt
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en
fördjupad översiktsplan över Aspås, Krokom, Hissmofors, Sandnäset, Ösabacken
samt delar av Hägra, Dvärsätt. I den kommunövergripande översiktsplanen
”Framtidsplan” pekas dessa områden ut som fördjupningsområden (se bifogad
karta).
Arbetet föreslås ske enligt en projektmodell, vilken har som syfte att fungera som
stöd för de som leder och deltar i projektet. Projektmodellen tydliggör rollerna
och ansvar genom hela projektet. Modellen är förenlig med plan- och
bygglagens 3 kap som anger de krav som kan ställas på översiktsplanens
innehåll samt utgör en grundförutsättning för en transparant planprocess.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta projektets avgränsningar enligt bifogad karta.
Kommunstyrelsen föreslås anta projektets organisationsmall enligt illustrerad
information.
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdrait till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en
fördjupad översiktsplan över Aspås, Krokom, Hissmofors, Sandnäset, Ösabacken
samt delar av Hägra, Dvärsätt. I den kommunövergripande översiktsplanen
”Framtidsplan” utpekas dessa områden som föremål för fördjupningsarbeten (se
bifogad karta).
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Projektägare
Kommunstyrelsens ordförande är projektägare och ordförande i styrgruppen.
Styrgrupp
Arbetet med planen styrs av en grupp bestående av kommunstyrelsens presidium,
samhällsbyggnadsnämnden respektive bygg– och miljönämndens ordförande samt
kommundirektör och förvaltningschefer för samhällsbyggnadsförvaltningen och
bygg- och miljöavdelningen.
Projektledare
Leder projektet, samordnar och kallar till möten, redovisar följsamhet till tidplan
och budget.
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Tidplan

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Bifogad karta

Anne Dahlgren
Stadsarkitekt
Kopia till
[Klicka här och skriv]

Simon Östberg
Planingenjör

Roller i projektorganisation
Fördjupad översiktsplan Älvområdet Krokom
Modellen är framtagen ur den kommande kommunövergripande projektmodellen 5.3.1
och är förenlig med plan – och bygglagen.

Kommunstyrelsens
ordförande

Resursägaren
Delar av kommunens
lednings grupp

Styrgrupp
Kommunstyrelsens
presidium,
kommundirektören,
ordförande SABY ,
ordförande BOM samt
SABY chef ,BOM chef

Projektgrupp
Strategisk planerings
grupp

Projektledare

Sakkunniga

Referensgrupp
Kommunens lednings
grupp

27 februari klockan 19.00
Grönänge, Dvärsätt
•

•
•

Boende Vilka värden
eftersöks i anknytning till
boendet? (exempelvis
service, natur, mötesplatser
m.m)
Upplevelsevärden= Vad är
bra med Dvärsätt?
Infrastruktur= Synpunkter på
trafiken när det gäller
framkomlighet och säkerhet?

