
ÖVERSIKTSPLAN FÖR ALVESTA KOMMUN 
2008-06-03  
 

 25

 
4.  MÅL, VISIONER OCH STYRDOKUMENT  
 
4.1. Centrala mål 
Det finns många visioner och målsättningar om hur samhället bör utvecklas och hur använd-
ningen av mark och vatten bör ske. Ytterst regleras detta i lagstiftningen. Plan- och byggla-
gen (PBL) och Miljöbalken (MB) är de lagar som främst styr. Det finns mål på central,  regio-
nal och lokal nivå. Kommunen ansvarar för att de centrala och regionala målen tillämpas och 
arbetas in i de kommunala målen och planeringen.  
 
I PBL anges i kap. 1 § 1 (”portalparagrafen”) beträffande lagens bestämmelser att:  
 
 ”Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet  
 främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och  
 en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för  
 kommande generationer.”  
 
Även portalparagrafen i MB ger uttryck för samma synsätt: 
 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar att förvalta naturen väl.  
 
Miljöbalken skall tillämpas så att: 
1. människans hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om des-

sa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kultu-

rell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas,  
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 

och energi främjas så att kretslopp uppnås.” 
 
I anslutning till miljöbalken har sexton nationella miljökvalitetsmål formulerats. Kommunerna 
har en ledande roll när det gäller att verka för att målen uppfylls i människornas närmiljö. Den 
översiktliga fysiska planeringen med sin långsiktiga inriktning är ett viktigt instrument för att 
konkretisera och peka på behovet av åtgärder och sektorsamordning. De sexton nationella 
miljökvalitetsmålen finns närmare beskrivna i kap. 5, tillsammans med regionala och kom-
munala miljömål och för kommunen viktiga miljöfrågor.   
 
 
4.2. Vision 2010 för Alvesta kommun 
Kommunfullmäktige i Alvesta kommun har antagit en framtidsvision för kommunen – Vision 
2010. Visionen uttrycks i ett antal övergripande målsättningar som är grupperade inom fyra 
områden:  

- Det strategiska läget i Sydsverige 
- Attraktivt boende och god livsmiljö 
- God kommunal service 
- Samarbete kommun – näringsliv för tillväxt 
 

Vision 2010 är ett viktigt måldokument för kommunens översiktsplanering. De mål som har 
direkt tillämpning på den fysiska översiktsplaneringen redovisas i anslutning till de olika in-
tresse/verksamhetsområdena.    



ÖVERSIKTSPLAN FÖR ALVESTA KOMMUN 
2008-06-03  
 

 26

Hösten 2003 gjordes en uppföljning av prioriterade uppgifter i visionen. Fullmäktige beslöt  
att visionen ska fortsätta gälla samt gav kommunsty-
relsen i uppdrag att arbeta vidare med nio uppgifter/-
områden som bedöms vara mest angelägna, bl.a. föl-
jande:  

 Skapa förutsättningar för om- och nybyggnation 
av bostäder och industrier i hela kommunen. 

 Följa och driva på utvecklingen av infrastruktur- 
satsningar i kommunen/regionen. 

 Skapa förutsättningar för allmänna kommunika-
tioner och effektivisering av offentligt finan-
sierade resor. 

 Insatser för en långsiktigt hållbar utveckling av  
kommunen ur miljösynpunkt.  

 
Framtagande av en ny vision för kommunen, med 
långsiktig inriktning på år 2020, påbörjades i slutet av år 
2007.   
 
 
 
4.3. Övriga kommunala styrdokument 
För kommunens verksamheter och planering finns en rad övergripande styrdokument, som 
ska ligga till grund för utformning och genomförande av den kommunala verksamheten.  
 
Nedan redovisas några av kommunens övergripande styrdokument som är av betydelse för 
ställningstaganden och riktlinjer i översiktsplanen:  
 
Policy för barn- och ungdomsfrågor  Kf § 86/2003 
Energipolicy Kf § 72/2001 
Energi- och klimatplan Kf § 112/2007
Handikappolitisk plan  Kf § 53/2006 
IT-infrastrukturprogram  Kf § 16/2002 
Kris- och beredskapsplaner Kf § 5/2001 
Krisledningsplan Kf § 59/2003 
Kvalitetspolicy Kf § 53/2002 
Miljöpolicy  Kf § 2/1997 
Miljömål för Alvesta kommun 2008-2010 Kf § 8/2008 
Näringslivspolicy Kf § 51/2002 
Rapport om vattensystemet i anslutning till Salen Kf § 19/2005 
(Kf = Kommunfullmäktige) 
 
 


