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Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunens yta. Översikts-
planen är ett samlat beslutsunderlag, som bl a 
belyser allmänna intressen och kommunens mil-
jösituation. Den är också ett handlingsprogram, 
som visar hur kommunen ser på mark- och vat-
tenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i 
kommunens olika delar samt visar vad medbor-
garna kan förvänta sig i framtiden. 

Den första översiktsplanen för Tibro kommun 
antogs 1991. I början av 2000-talet påbörjades 
arbetet med en ny översiktsplan, vilket mynnade 
ut i en kommuntäckande plan, antagen 2003-09-
22 och en fördjupning för vardera Tibro och Fa-
gersanna tätorter antagna 2003-10-27 respektive 
2003-12-15. 

Byggnadsnämnden har 2009-04-14 beslutat att 
uppdatera den kommunomfattande översiktspla-
nen. Arbetet inleddes i maj 2009. Föreliggande 
handling är sålunda en uppdatering av gällande 
översiktsplan. I uppdateringen har kommunens 
visionsarbete inarbetats. En ny aktualitetsförkla-
ring eller uppdatering bör ske under kommande 
mandatperiod 2014-2018. 

Efter samråds- och utställningsförfarande har 
synpunkter sammanställts och planen bearbe-
tats. Då synpunkter inneburit att ett nytt område 
för vindkraft tillkommit har planen ställts ut en 
andra gång. Synpunkter under utställning 2 har 
sammanfattats i ett utställningsutlåtande, jan 
2012. Planen har genomgått viss bearbetning ef-
ter utställning 2.

Planen har utarbetats av en arbetsgrupp under 
ledning av en politiskt sammansatt styrgrupp. 
Grupperna har varit sammansatta enligt redovis-
ningen på nästa sida. Samhällsbyggnad har sam-
ordnat det praktiska arbetet.

För Styrgruppen

Claes Jägevall  Svante Andrén 
Kommunalråd  Ch Samhällsbyggnad

Förord
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Materialet i föreliggande översiktsplan - ÖP 2011 - är en uppdatering, bearbetning och komplettering 
av ÖP 2003. Arbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av följande tjänstemän:

Arbetsgrupp
•	 Svante Andrén
•	 Bo Jonsson
•	 Katarina Kjellberg
•	 Dan Carlsson
•	 Leif Nordblom
•	 Eva Thörn
•	 Pelle Ekholm

Till gruppen har bl a följande tjänstemän adjungerats i enskilda frågor.
•	 Annika Larsson
•	 Max	Olsson	m	fl

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av följande politiker:

Styrgrupp 2010
Kommunstyrelsens arbetsutskott:

•	 Claes Jägevall  Fp
•	 Anne-Marie Wahlström S
•	 Ann-Britt Danielsson  M
•	 Anna-Karin Johansson C
•	 Rolf Eriksson  S
•	 samt:
•	 Orvar Andersson   Kd
•	 Leif Mellberg   V

Byggnadsnämndens arbetsutskott:
•	 Per- Olof Qvick  M
•	 Janeric Dahlin  Fp
•	 Gunnel Johansson  S

Rapport:    Bo Jonsson, Ann-Louise Hedberg, Katarina Kjellberg Samhällsbyggnad. 
Information och frågor:   Bo Jonsson,   tel 0504 - 181 49, e-post: bo.jonsson@tibro.se             
    Svante Andrén,   tel 0504 - 181 39, e-post: svante.andren@tibro.se
     
Beställning:    Ann-Louise Hedberg,  tel 0504 - 181 55, e-post: ann-louise.hedberg@tibro.se  
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Kartsammanställningar
Områden med olika bestämmelser, rekom-

mendationer och hänsynsaspekter från kap 3 har 
sammanställts på tre kartor i större skala. Kar-
torna	finns	i	pärmens	kartficka,	sist	i	rapporten.

Karta 1: Användning av mark och vatten 
   Kartan redovisar nuvarande och framtida an-

vändning av mark och vatten.

Karta 2: Bestämmelser    
Kartan redovisar inom vilka områden de lag-

reglerade bestämmelserna gäller.

Karta 3: Hänsynsaspekter    
Kartan redovisar områden där särskild hänsyn 

bör tas vid planering och prövning av ärenden.

Se innehållsförteckning på nästa uppslag!

Kap 1  Visioner och övergripande 
förutsättningar. 

Här redovisas kommunens visionsdokument 
som har antagits av kommunfullmäktige. Visio-
nen utgör en grund för planarbetet. I avsnittet 
redovisas också vissa grundläggande förutsätt-
ningar för kommunens utveckling. 

Kap 2  Analyser och omvärld 

Analyser och avvägningar  
Här redovisas kommunens ställningstaganden 

och avvägningar mellan allmänna intressen och 
andra markanvändningsintressen samt olika in-
tressekonflikter.	

Mellankommunala frågor  
Här redovisas frågor som kan beröra andra 

kommuner såsom arbetsmarknads- och pend-
lingsregion

Kap 3  Planeringsunderlag och re-
kommendationer. 

Här redovisas de miljö- och riskfaktorer som 
finns	i	kommunen.	Vidare	har	ett	underlagsma-
terial om kommunen sammanställts ämnesvis 
med förslag till mål, strategier och rekommen-
dationer för genomförandet. Varje frågeställ-
ning eller ämne redovisas genom både text- och 
kartbeskrivningar. 

Kap 4  Konsekvensbeskrivningar
Översiktsplaner ska konsekvensbeskrivas av-

seende miljö, hälsa och säkerhet. I kap 4 redo-
visas översiktligt förslagets miljökonsekvenser, 
sociala och ekonomiska konsekvenser. 

Kap 5  Fortsatt arbete
Kapitlet behandlar principiellt hur översikts-

planen kommer att processas och hur den bör 
användas i det dagliga arbete i kommunen. Här 
finns	även	en	sammanställning	av	viktiga	åtgär-
der som följer av planen.
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1.1 Styrdokument 
Vid sidan av den kommunomfattande över-

siktsplanen och fördjupningar för områden eller 
teman består kommunens styrsystem av ett an-
tal dokument med olika syften, för olika tidspe-
rioder och för olika områden av den kommunala 
verksamheten.

De övergripande dokumenten för samhällsut-
vecklingen är Vision Tibro 2017, som även lig-
ger till grund för översiktsplaneringen.

Vid	sidan	av	översiktsplanerna	finns	strategier	
som fokuserar på två viktiga ämnesområden - 
boendet och näringslivet. 

Vision, översiktsplan och strategier antas ha 
en tids horisont på mer än 10 år när de upprättas. 
De ska vara vägledande för olika aktörer som t 
ex kommunen, näringslivets och föreningslivets 
företrädare samt enskilda som vill bidra till Ti-
bros utveckling. 

I de politiska programmen redovisas den kom-
munala organisationens roll med att uppnå visio-
nen och de politiska programmen utgör underlag 
för kommunens övergripande verksamhetspla-
nering.

I kommunfullmäktiges verksamhetsplan redo-
visas mål och inriktning för de kommande ett till 
tre åren, vilka därefter bryts ner på nämndnivå.

Processen innebär att Tibro kommun har ett 
styrsystem som kopplar samman åtgärder på 
både lång och kort sikt.

Översiktsplanen är ett politiskt styrinstrument 
för främst den fysiska planeringen i kommunen. 
Den behandlar åtgärder på både kort och lång 
sikt och skall omsätta den övergripande visionen 
i den fysiska miljön.

Översiksplaneringens samband med övriga 
styrdokument	 framgår	 schematiskt	 av	 figuren	
nedan.

Vision 2017

Översiktsplan 2020
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Vision och Strategier i kortversioner.
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1.2 VISION - Tibro 2017 - med 
bred förankring

Under 2005 arbetade Tibro kommun intensivt 
tillsammans med näringsliv, föreningsliv och 
medborgare för att formulera en vision för fram-
tidens Tibro. Arbetet startade med en analys av 
vad vi borde göra för att klara omvärldens krav 
i framtiden, därefter belystes våra tillgångar, dvs 
de styrkor och kompetenser som vi har idag i Ti-
bro. Utifrån kunskapen om omvärlden och våra 
tillgångar formulerade vi tillsammans en bild av 
framtidens Tibro, Tibro – Vision 2017. 

Omvärld
Omvärlden är den värld som Tibro påverkas av 

men inte kan påverka. Kunskap om de omvärlds-
förändringar som påverkar Tibro mot år 2017 är 
en viktig plattform för resonemang kring framti-
den.	Femton	 trender	 identifiera	des	och	gruppe-
rades i fyra trendområden. Med denna kunskap 
som	plattform	startade	arbetet	med	att	identifiera	
Tibros tillgångar.

Tunga drivkrafter i omvärlden
•	 fortsatt globalisering
•	 snabbare teknikutveckling
•	 ökad elektronisk kommunikation

Näringslivets villkor förändras
•	 dyrare tjänster, billigare varor
•	 produktion	av	varor	och	tjänster	flyttas	utomlands	

av kostnadsskäl
•	 upplevelser viktigare i produkter och tjänster
•	 hårdare miljöstyrning

Förändrade sociala mönster
•	 ökad rörlighet
•	 boendet blir viktigare
•	 åldrande befolkning
•	 ökat fokus på hälsofrågor
•	 ökad segregation i samhället

Maktstrukturerna ruckas
•	 besluten fattas allt längre bort
•	 medias betydelse ökar
•	 minskat engagemang i traditionell politik
 

1  Planer, visioner och strategier
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Tillgångar
De tillgångar som är unika och fördelsskapan-

de för Tibros långsiktiga utveckling är följande.
•	 Möbelklustret.
•	 Boende för ett aktivt liv i världen.
•	 Välskött kommun.

Med dessa fördelsskapande tillgångar som 
grund har Tibro – Vision 2017 formulerats. 
Kommunfullmäktige ställde sig bakom visionen 
2006-06-19.

Samtidigt inleddes arbetet med att skapa två 
strategier, en för världen och en för oss själva. 
Detta arbete ledde i sin tur fram till en näring-
livsstrategi och en boplatsstrategi.

För oss själva
•	 Boplats som lockar och inspirerar.
•	 Barnen trivs och utvecklas. Det gör också deras 

föräldrar. Vi är stolta och berättar gärna om vårt 
vackra Tibro.

Mötesplats för allas intressen
•	 Ung	eller	gammal.	Saker	händer,	pulsen	finns.	

Föreningar och stadsliv lockar, liksom lugn och 
ro i parken.

•	 Trygghet för ett aktivt liv i världen.
•	 Världsmedborgaren hittar alltid hem till Tibro. 

Vardagslivet är enkelt och kryddat med omtanke 
och generositet.

För världen
•	 Inredning för varje kunds behov och drömmar.
•	 Tibro tar möbeltraditionen till nya höjder. Vi ska-

par rum med funktion och känsla. Nyskapande 
både i och utanför hemmet.

Kunskap och design i fokus
•	 En soffa är inte bara en soffa. Tingen omkring oss 

berättar vem vi vill vara. Varumärken med rätt 
laddning ökar värdet på marknaden.

Logistik som fungerar hela vägen
•	 Logistik är inte bara transport. Allt ska fungera 

snabbt, billigt och tryggt. Tibro kan logistik för 
den globala handeln.

1  Planer, visioner och strategier
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1.3 Näringlivsstrategi 
Näringslivsstrategin pekar ut den önskvärda 

utvecklingen av inredningsklustret. Inrednings-
klustret behövde stärkas för att bli framgångsrikt 
i	den	förändrade	omvärld	som	vi	identifierat.	En	
samlad satsning på inredningsklustret bedöms få 
positiva effekter på övrigt näringsliv i Tibro.

Under 2009 har en handlingplan för handel, 
service och besöksnäringen tagits fram. 
•	 Inredningsklustret – Innovativ mötesplats för 

världens inredare.

Tibros inredningskluster ska tillfredställa kun-
dens behov och hjälpa kunden att förverkliga 
sina drömmar. För att förverkliga vår strategi ar-
betar vi i tre perspektiv.

•	 Upplevelse och gestaltning – upplevelser som 
berör sinnena och gör handelsplatsen levande. 
Gestalta är för oss att tolka och översätta männis-
kors drömmar och behov i inredning. Här har vi 
2017 skapat en gemensam mötesplats för världens 
inredare. Vi kallar mötesplatsen INREDIA.

•	 Kunskap och innovation – I vår egen inrednings-
akademi ska kunskap och forskning samlas, 
vilken företagen omvandlar till innovationer och 
affärer. Vi delar ut ett inredningsbranschens polar-
pris ”IAA”. Här har vi 2017 byggt upp vår egen 
globala inredningsakademi.

•	 Tradition och samarbete – Vi bygger vidare på 
vår tradition när vi i nuet formar inredning för 
framtiden. Vi visar stort vårt historiska arv och 
berättar gärna vår historia. Här har vi 2017 ett för-
djupat gränsöverskridande samarbete med rötter i 
traditionen och sikte mot framtiden. Vi har byggt 
ett framtidens museum som är länken mellan 
dåtid och nutid.

1  Planer, visioner och strategier
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1.4 Boplatsstrategi –              
Det goda livet i Tibro

År 2017 bor och arbetar människor från hela 
världen i Tibro. Det sjuder av liv och rörelse i vår 
vackra stad. Vardagslivet är enkelt och männis-
korna	trivs.	Här	finns	alltid	något	att	göra.
•	 Mötesplats	för	olika	intressen	–	Här	finns	goda	

förutsättningar att utveckla idrott och rörelse-
glädje	för	både	elit	och	bredd.	Här	finns	många	
trevliga platser för samvaro med god mat och 
dryck. INREDIA är en mötesplats för tibroborna, 
näringslivet och våra gäster.

•	 Trygghet	för	ett	aktivt	liv	i	världen	–	I	Tibro	finns	
alltid plats för världsmedborgaren. Mångfald och 
olikhet uppmuntras. Vi är stolta och utvecklar den 
lilla stadens fördelar med närhet, trygghet och 
enkelhet.

•	 Boplats som lockar och inspirerar – I hjärtat av 
Tibro	finns	vår	vackra	stadsmiljö.	I	kommunen	
finns	natursköna	platser	för	boende	och	friluftsliv.	
Barn och vuxna trivs och utvecklas. Utvecklingen 
av boplatsen präglas av långsiktighet och hållbar-
het.

Allt utvecklingsarbete i Tibro tar sin utgångs-
punkt i vår Vision och våra Strategier. För att få 
kraft i arbetet krävs att det offentliga, närings-
livet, föreningslivet och varje medborgare arbe-
tar för att stödja Visionen på sitt eget sätt. Det 
är därför vi har arbetat i en bred process med 
många aktörer involverade. Vi börjar nu närma 
oss ett genomförande av INREDIA, en plats och 
en symbol för ett framgångsrikt och målmedve-
tet utvecklingsarbete i samverkan.

1  Planer, visioner och strategier


