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Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 158, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret
ta fram förslag till en övergripande detaljplanebeställning med särskild hänsyn till
Tillväxtprogrammets genomförande. Av upprättat förslag ska framgå om en
beställning är av strategisk karaktär eller ej samt om det är kommunstyrelsen eller
samhällsbyggnadsnämnden som är beslutande instans. Kommunstyrelsen beslutade
även att revidering av beställningsunderlaget ska ske kvartalsvis eller vid behov och
föregås av politisk beredning.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 207, att kommunstyrelsens
reglemente ska ändras så att det framgår att det är kommunstyrelsens ansvar att
anta den övergripande detaljplanebeställningen, som utgör prioriteringsordning för
framtagandet av detaljplaner. Vidare beslutades att kommunstyrelsen ges rätt att i
samband med detaljplanebeställningen avgöra om en detaljplan är av strategisk
betydelse för tillväxtprogrammets genomförande som slutligt ska fastställas i
fullmäktige, i dessa fall ska detaljplanen beredas av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsens reglemente skulle ändras
så att kommunstyrelsen ges samma rättigheter som samhällsbyggnadsnämnden att
anta och besluta om detaljplaner.
Kommunstyrelsen har 2018-04-09, § 36, beslutat att detaljplaner av strategisk
betydelse för tillväxtprogrammet, översiktsplan samt planprogram och trafikstrategi
ska prioriteras. Dessa har i den bilagda planprioriteringslistan status 2
Detaljplaner/Planprogram att prioritera i KS.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till prioritering av övriga
detaljplaner. Plan-och bygglovavdelningen har idag 22 pågående detaljplaner och
dessa har i den bilagda planprioriteringslistan status 1 Pågående.
Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att starta upp planarbetet utifrån den
prioriteringsordning som samhällsbyggnadsnämnden beslutar när tid och resurser
finns på plan-och bygglovavdelningen. Utifrån nu kända omständigheter, beräknas
flertalet planer kunna startas under 2018 eller 2019. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslår att en prioritering av detaljplaner görs utifrån antal bostäder respektive plan
beräknas generera, utifrån när positivt planbesked meddelades samt med en
avvägning att tillgången på verksamhetsmark behöver såvitt får förstås behöver
utökas och föreslår utifrån detta följande prioriteringsordning på planer med status 4
Planer som inväntar prioritering i den bilagda planprioriteringslistan:

1. Rådstugan 1-2 (bostäder, verksamheter)
2. Ingared 4:76 (bostäder, gällade DP kräver VA anslutning inför nybyggnation)
3. Boråsen 1:7 och 1:10, Sågen 1:8 m.fl (upphäva områdesbestämmelser för att
kunna bygga permanentbostad)
4. Österbodarna 1:3 (verksamheter)
5. Krönet 2 (möjliggöra avstyckning av befintlig villatomt)
6. Fruktkorgen 18 (möjliggöra vindsinredning)
7. Mellby 4:39 (möjliggöra tak över befintlig isrink)
8. Bryggaren 4 (möjliggöra byggnation av hotell ovanpå befintligt
parkeringsgarage)

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprioriteringen enligt ovan.

Beslutet ska skickas till
Planavd (US)

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef

