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Protokoll
So m höllsplonerin gsulskottet

2019-10-01

Sommonlröde
Plols och iid

[edomöter

övrigo

Samhällsplaneringsutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. I 3 :00-1 6: 1 5

Jarmo Uusitalo (MP), Ordförande
Roger Ekeroos (M), 1:e vice ordfcirande
Anna-Lena Heydar (S),2:e vice ordförande
Mikael Staxäng (M)
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S), inkommer kl. 14:10 g 52
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP)

Petter Larsson, mark-exploateringsingenjör, $ 50
Patrik Petrö, avdelningschef
Sven Andersson, strateg
Lina Wahlgren, utvecklare $ 51

Amanda Windeman, översiktplanerare $ 51

Birgitte Johansson, strateg $ 52
Marie Arvidsson, kommunekolog, $ 53

Markus Hurtig, utredare, $ 53
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

Uises otl justero
Jusleringens plots och lid

Underskritl sekreterore

Underskrifl ordföronde

U ndersktift jusleronde

Kent Andreasson
19-10-03 Paragrafer $$ 48-56

J

Jarmo U talo

Kent Andreasson

Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp
Ansloget los ner

Underskriti

BEVIS och ANSLAG om jusleringens tillkönnogivqnde
Samhällsplaneringsutskottet 20 I 9- 1 0-01
Kommunledning skontoret
2019-10e to
201 ((-01

Justerandes signatur
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Prolokoll
Somhöllsploneringsutskotlet

2019-10-01

s48

a

Dnr KS 276567

Föränd ring av föred rag n i ngsl istan
Sommonfqtlning
Ordförande föreslar att följande ärende läggs till dagens ftiredragningslista.

Information om regeringens beslut gällande överklagande av länsstyrelsens
beslut om utökat strandskydd.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att fastställa ftiredragningslistan med ovan nämnd förändring.

Justerandes signatvr 
" 

r,,/w Utdragsbestyrkande
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So m h öllsplo nerin gsulskottel

2019-10-01

S 49 Dnr KS 2019 /OO554

Än d ri n g av sam häl ls p laneri n gs uts kottets sam manträdesdagar
2020 avseende sammanträdena i februari och november
Sommonfoltning
Samhällsplaneringsutskottet har 2019-09-03 beslutat att fastställa utskottets
sammanträdesdagar for 2020. Utskottet beslutade även att uppdra till
kommunledningskontoret att se över möjligheten att hitta nya datum ftir februari och
november.

Kommunledningskontoret föreslår diirftir att samhällsplaneringsutskottet ändrar sitt
beslut enligt ftiljande.

4 februari ändras till den 3 februari, 3 november ändras till den 2 november.
De ftireslagna sammanträdesdagarna är måndagar och sammanfaller inte med något
annat beslutat offentligt sammanträde inom kommunen, presidiemöten eller
regionfullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 201 9 -09 - 1 9

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 20 1 9-09-03 $ 46

Beslut

S amhällsplaneringsutskottet beslutar

att ändra sitt beslut enligt foljande:

4 februari ändras till 3 februari, 3 november ändras till den 2 november
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J Utdragsbestyrkande
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Somhöllsploneringsutskotlet

2019-10-01

S 50 Dnr KS 2019/00475

Begäran om planbesked berörande Stadsfjället 1:76

Sommonfotlning
Ägaren till fastigheten Stadsfiället 1:76 har inkommit med begäran om planbesked, se

bilaga 1.

Ansökan avser att upprätta en detaljplan ftir att tillskapa bostadsfastigheter ör
fristående villor, enfamilj shus.

Ägaren till fastigheten har tidigare inkommit med ansökan om planbesked för att på den
aktuella fastigheten upprätta en detaljplan ftir bostäder i större omfattning än i den nu
aktuella ansökan. Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 att inte vara beredd att
upprätta detaljplaneftirslag for Stads{ället 1:76 samt att beslutet ska utgöra planbesked
enligt plan och bygglagen 5:2. I samband med den ansökan inkom flertalet närboende
som har fastigheter i direkt anslutning till Stadsfiället I:76 med en skrivelse där de
framftir att de motsätter sig att det uppfiirs villabebyggelse i området.

Tillgängligheten till Stadsfiället 1:76 är beroende av att tillfartsvägen går över flera
angrtinsande fastigheter. Ingen av de angränsande fastighetsägarna har biträtt ansökan

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ft)rvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny
detaljplan upprättas för Stadsfiället l:76.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -09 -I7
Begäran om planbesked gällande fastigheten Stadsfiället I:76, Bilaga 1

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet foreslår kommunstyrelsen

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneforslag för Stadsfiället l:16 samt att beslutet
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2.

Deltor ej i beslut
Martin Pettersson (SD) avstår från att delta i beslutet
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Som höllsplo nerin gsutskottel

2019-10-01

ssl Dnr KS 296684

Läges rapport g ä I lande arbetet med övers i kts planen

Sommonfollning
Översiktplanerare Amanda Windeman och utvecklare Lina Wahlgren ger en
lägesrapport från arbetet med översiktsplanen och aktuell tidplan.

Arbetsgruppen har möten varje vecka och under hösten kommer ett antal
styrgruppsmöten hållas. Styrgruppen utgörs av presidiema i samhällsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen. Samhällsplaneringsutskottet är en referensgrupp ftir arbetet.

Utredningsarbetet sker just nu i två spår: Fördjupningar i mark- och vattenanvändning
och strategiska ställningstaganden. Ett utkast till strategiska ställningstaganden kommer
att komma utskottet till del på dess nästa sammanträde.

Översiktsplanen ska skickas på interremiss inom kommunen under våren 2020 och
beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under 202I.

Beslut
S amhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

usterandestrJ Utdragsbestyrkande
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lnformation om energiplan
Sommonfotlning
Birgitte Johansson, strateg, informerar om kommunens energiplan 2015-2019 samt
miljömål på internationell-, regional- och nationell nivå.

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell energiplan för
tillforsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Den ska ligga till
grund ftir utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle där energitillgången tryggas
på både kort och lång sikt och där energihushållning främjas. Planen avser både
kommunen som geografiskt område och som verksamhetsutövare.

Förslag att utarbeta en energi-och klimatplan kommer tillställas kommunstyrelsen ftir
ställningstagande. Samhällsplaneringsutskottet kan utgöra en styrgrupp for arbetet.

Information ges vidare om den miljökonferens som kommer alrangeras av kommunen
den26 november. En inbjudan kommer att skickas ut till kommunstyrelsen.

Beslul

S amhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

J Utdragsbestyrkande
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s53 Dnr KS 301095

lnformation om regeringens beslut gällande kommunens
överklagande av länsstyrelsens beslut avseende utökat
strandskydd
Sommonfotlning
Kommunekolog Marie Arvidsson och utredare Markus Hurtig informerar om
regeringen beslut och bakgrunden till beslutet. Beslutet innebär att i stora drag att
länsstyrelsens beslut frän2016 om utvidgat strandskydd fastställs.

Låinsstyrelsens beslut överklagades av bland annat Uddevalla kommun och beslutet
upphävdes senare på grund av formella skäI. Regeringens beslut är inte
överklagningsbart i sak, däremot kan det överklagas på formella skäI. Förvaltningen och
utskottet bedömer möjligheterna att förändra regeringens beslut genom överklagande
som mycket låg. Om kommunen väljer att ändä överklaga beslutet ska det ske genom
beslut av kommunstyrelsen.

Information ges också om att regeringen har tillsatt en utredning om
strandskyddslagstiftningen som ska vara ftirdigt 2021. Uddevalla kommer förmodligen
ha möjlighet att genom remissvar tycka till om framtidens strandskyddslag.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

J signatur Utdragsbestyrkande
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S 54 Dnr KS 300906

Diskussion gällande strategiska aspekter på försäljningar av
kommunala fastigheter
Sommonfottning

Strateg Sven Andersson föredrar tre olika fastigheter som kommunen äger och har varit
fiiremål lor diskussion om försäljning. Fastigheterna är exempel på fastigheter som kan
ha ett strategiskt värde och en diskussion förs om dessa fastigheter och om hur utskottet
ska komma in i samband med att kommunen säljer mark.

Försäljning och köp av fastigheter är i ftirsta hand en fråga ftir
samhällsbyggnadsnämnden men kommunstyrelsen har också ett strategiskt ansvar för
användningen av mark och vatten i kommunen.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.
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Diskussion och synpunkter gällande Västtrafiks trafikplan 2021

Sommonfqltning
Strateg Sven Andersson informerar om kollektivtrafik i samhällsplanering och
kommunens ansvar att skapa forutsättningar ftir en fungerande kollektivtrahk. Statistik
redovisas även ftir resandet med stadsbussarnas olika linjer och regionbusstrafiken.

Information ges om att Västtrafiks trafikplan för 2021håller på att tas fram och
kommuner och andra myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter.

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett ftirslag på synpunkter och inspel till
Västtrafik. Samhällsplaneringsutskottet diskuterar olika busslinjers styrkor och
svagheter samt närtrafiken och ger olika inspel.

Sven Andersson tar med sig utskottets synpunkter och inspel i dialogen med Västtrafik
den 16 oktober.

Beslul

S amhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen
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S 56 Dnr KS 299314

Ordförande informerar
Sommonfotlning
Ordft)rande Jarmo Uusitalo (MP) informerar om följande.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

a

a

o

Möte med kommunens fordonsgrupp angående arbetet med att föra
fordonsfl ottan fossilfri.

Kommunikation med Trafikverket gällande cykelväg längs Ulvesund.

Möte med KIMO (Kommunernas internationella klimatorganisation) gällande
gemensamma miljöfrågor längs bohuskusten.

a

a

a

Stadstrafikforum om kollektivtrafik.

Studiebesök i Mariestad gällande ett bränslecellsproj ekt.

Möte gällande järnvägsfrågor på regeringens samordningskansli.

J signatur Utdragsbestyrkande


