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Presentation av arbetet med: 

Översiktsplan 6000 invånare
- Ödeshögs kommunomfattande utvecklingsplan
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Vad innebär ett arbete med ny översiktsplan?

3 000 timmars arbete

Lång process i flera steg
Minst två års process

Många intressen
och viljor att ta hänsyn till

Omfattande innehåll 
som spänner från vision till detaljutformning

Sällsynt att ta fram en översiktsplan

1 gång per 10 år

översiktsplan enligt

Plan- och bygglagen



oversiktsplan.odeshog.se

http://oversiktsplan.odeshog.se/


Vad i arbetet är värt att uppmärksamma?

Målinriktad och effektiv process
- Arbete visar på att en liten kommun 

med små resurser kan lyckas.
- Process på endast 2 år!

Digitalt format - Interaktiv webbplats
- Egenutvecklad för kommunens behov
- Tillgänglighet

Förankring genom aktiv dialog
- 10% av medborgare har varit aktiva i dialog
- Uppsökande vid behov
- Politisk arbetsgrupp 

Politisk samsyn! 
- Engagerade och stolta

Träffsäkert och genomarbetat innehåll
- Kommunens viljeinriktning är tydlig
- Röd tråd, från vision till genomförande

Vision & 
utgångspunkter

Övergripande strategi
för utveckling

Strukturbild för utveckling/
regionalt perspektiv

Markanvändning
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Antagen översiktsplan med hög status
- är nu kommunens viktigaste strategiska dokument

Slutresultatet är både förankringen och dokumentet!

Vision & 
utgångspunkter

Övergripande strategi
för utveckling

Strukturbild för utveckling/
regionalt perspektiv

Markanvändning
Ödeshögs tätort
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Vi har en hållbar och positiv 
samhällsutveckling och tar höjd för 
6 000 invånare

Vision & 
utgångspunkter

Övergripande strategi
för utveckling

Strukturbild för utveckling/
regionalt perspektiv

Ortens attraktivitet och utveckling är 
viktig för hela kommunen. … Attraktiva 
offentliga miljöer som gator, parker och 
torg, skapar mötesplatser och 
välbefinnande för alla i kommunen.

Markanvändning
Ödeshögs tätort

Röd tråd - Vision till genomförande
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Attraktivare Ödeshögs centrum

Målbild
Ödeshögs centrum är inkluderande, till 
för alla, tillgängligt och kännetecknas av 
folkliv och naturliga möten. I centrum 
känner man sig trygg under dygnets alla 
timmar. Centrum är omsorgsfullt gestaltat 
med en utformning som stärker känslan 
av stolthet över sin ort.

Genomförandeplan
Kommunen tar ett huvudansvar för den fysiska 
miljön i centrum och ska samarbeta med ideella, 
privata och offentliga aktörer för att skapa ett 
attraktivt och levande centrum.
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Fortsatt arbete 2021
Arbeta med centrumutveckling genom 
bland annat framtagande av
Gestaltningsprogram, lokalisering av ny 
vårdcentral och busshållplats 
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