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S amhäll splaneringsutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. I 3 :00 -l 4:20

Jarmo Uusitalo (MP), Ordftirande
Roger Ekeroos (M), 1 :e vice ordfiirande, inkommer 13:10, $ 1

Anna-Lena Heydar (S), 2:e vice ordftirande
Martin Pettersson (SD)
Mikael Staxäng (M)
Rolf Jonsson (L)
Jonas Sandwall (KD), inkommer l3:05 g 1

Kent Andreasson (UP)

Patrik Petrö, avdelningschef
Sven Andersson, strateg
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

Sommonlröde
Plots och lid

ledomöter

övrigo

Utses qfl justero
Jusleringens plols och tid

U nderskrift sekreterore

Underskdft ordföronde

Underskritl justeronde

Sqmmonlröde
Förvorqs hos
Anslogel söfls upp
Ansloget tos ner

Underskritl

Mikael Staxiing
S ,2019-02-05

Uusitalo

Mikael

BEVIS och ANSLAG om jusleringens lill
Samhällsplaneringsutskottet 20 19 -02-0 5

J

Paragrafer $S 1-4

Justerandes signatur
Johansson
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sr Dnr KS 295979

I nformation om sam häl Isplaneri n gs uts kottets rol l/ansva r och
avgränsning
Sommonfqttning

Ordfijrande Jarmo Uusitalo (MP) informerar utskottet om samhällsplaneringsutskottets
roll och uppgifter som finns reglerade i utskottets bestämmelser som kommunstyrelsen
fastställde på dess senaste sammanträde.

Utskottet ska bland annat utveckla och samordna kommunstyrelsens lednings och
styrfunktion och bereda ärenden till kommunstyrelsen inom utskottets områden.

Utskottet ska vara styr- och referensgrupp med avseende på olika projekt inom
utskottets åimnesområden. Vilka projekt som utskottet blir styr-eller referensgrupp ft)r
avgörs i samråd med kommunstyrelsens presidium.

Ordftirande informerar också om utskottets avgränsning gentemot
samhäll sbyg gnadsnämnden.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

signatur Utdragsbestyrkande
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Bestämmande av sammanträdesdagar för
sam häl ls pla neri ngs uts kottet 2019

Sqmmonfottning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett ftirslag till sammanträdesdagar lor
samhällsplaneringsutskottet 2019. Samhällsplaneringsutskottet föreslås att sammanträda
kl. 13:00 den 5 februari, 5 mars, 1 april, 7 maj,4 juni, 3 september, 1 oktober, 5

november samt den 3 december.

Förslaget innebåir att samhällsplaneringstutskottet tar över hållbarhetsberedningens
tidigare beslutade dagar med undantag ftir sammanträdena i april och juni som har
flyttats på grund av att det annars skulle ha sammanfallit med årets budgetdialogmöte
samt en önskan om att tidigarelägga junisammanträdet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 2019 -0I -28

Yrkonden

Jarmo Uusitalo (MP): ändring av fiirslaget i handlingen så att junisammanträdet flyttas
från den 4 juni till den 25 juni.

Beslul

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ovanstående sammanträdesdagar ftir 2019 med åindringen att
junisammanträdet äger rum den 25 juni.

signatur Utdragsbestyrkande
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Styrning och kommunikation
Sommonfottning
Avdelningschef Patrik Petrd informerar om avdelningen fiir strategisk
samhällsplanerings verksamhetsområde och funktioner. Översiktlig planering av mark
och vatten, stadsutvecklingsprojektet (Områdesplanen ftir Bäveån) är exempel på
avdelningens verksamheter.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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lnformation om planbesked och dess beredning
Sommonfottning

Strateg Sven Andersson informerar utskottet om planbesked och hur beredningen av
ansökningarna går till.

Planbeskeden är beslut om huruvida ett detaljplanearbete ska inledas eller inte.
Formerna ftir hanteringen är reglerade i plan-och bygglagen (PBL). Av planbeskedet
ska framgå om kommunen avser att inleda en planläggning av ett område eller inte. Om
kommunen anser att ett detaljplanearbete kan inledas ska skäl ftir detta och beräknad tid
ftir antagande av detaljplan anges. Om kommunen anser att detaljplanearbete inte ska
inledas måste skäl ftir detta anges. Kommunen har enligt PBL en tidsfrist på 4 månader
att handlägga ett ärende. Planbesked kan inte överklagas eftersom att kommunen har
planmonopol.

Vanligtvis behandlas ca. 15 ansökningar om planbesked varje år av kommunstyrelsen

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


