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Inrättande av kommunstyrelsens utskott för arbete med ny
översiktsplan, antagande av bestämmelser samt val av
ledamöter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen inrättar ett utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖPutskott) och antar Bestämmelser för kommunstyrelsens utskott för arbete
med ny översiktsplan.
Bestämmelserna gäller till och med 31 december 2022 då utskottets uppdrag
upphör och ledamöterna entledigas om inte kommunstyrelsen beslutar
annat.
Kommunstyrelsen utser Namn, Namn, Namn, Namn och Namn till
ledamöter i utskottet.
Kommunstyrelsen utser Namn till ordförande och Namn till vice ordförande
i utskottet.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 augusti 2021 § 282 beslutade kommunstyrelsen om ett omtag av
översiktsplanarbetet och uppdrog åt förvaltningen att ta fram förslag till
beslut och nödvändiga styrdokument för tillsättande av utskott för arbete
med ny översiktsplan senast på sammanträdet 21 oktober 2021. I beslutet
framgår också att kommunstyrelsen ska utse ledamöter ur kommunstyrelsen
att ingå i utskottet, samt att bestämmelserna ska möjliggöra för
representation utanför kommunstyrelsen så att samtliga tio partier kan
medverka i arbetet.
Förvaltningen har tagit fram förslag till bestämmelser för kommunstyrelsens
utskott för arbete med ny översiktsplan. Utskottet ska bereda ärendet om
samrådsförslag till ny översiktsplan och fastställa förslag till beslut till
kommunstyrelsen. Utskottet ska vara styrgrupp för översiktsplanarbetet och
ett forum för dialog. I slutskedet av arbetet kommer förvaltningen att lämna
ett förslag på samrådshandlingar till utskottet, som i sin tur lämnar förslag
till beslut till kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse 24 september 2021
Bestämmelser för kommunstyrelsens utskott för översiktsplan, 24
september 2021
Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 282

Peter Lönn
Kommundirektör

Birgitta Flärdh
Utvecklingschef
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Utvecklingsfunktionen
2021-09-24
2021KS543
Antagna av kommunstyrelsen 2021-xx-xx § x

Bestämmelser för kommunstyrelsens utskott för arbete med
ny översiktsplan
§1
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för arbete med ny
översiktsplan. Utskottet ska bereda ärendet om samrådsförslag till ny
översiktsplan och fastställa förslag till beslut till kommunstyrelsen.
Utskottet är styrgrupp för utarbetandet av samrådsförslaget och utskottet ska
vara ett forum för dialog.
§2
Utskottet består av 5 ledamöter.
Avgår en ledamot i utskottet ska fyllnadsval förrättas av kommunstyrelsen
snarast.
§3
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, ska styrelsen utse en
annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes
uppgifter.
§4
Utskottet äger rätt att adjungera personer från partier som inte är
representerade i utskottet. Adjungerade har närvaro- och yttranderätt men
inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet eller i ärendet om
samrådsförslag som bereds till kommunstyrelsen. Adjungerade behöver inte
vara ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.
Avgår en person som utskottet har adjungerat får utskottet adjungera annan
person från samma parti.
Kommunstyrelsens presidium har närvaro- och yttranderätt i utskottet.
§5
Utskottet ska informera kommunstyrelsen löpande om arbetet med
samrådsförslag till ny översiktsplan.
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§6
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller
när minst hälften av ledamöterna begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse skickas till sammanträdena. Kallelsen
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Föredragningslista upprättas av
förvaltningen i samråd med ordföranden och vice ordföranden.
Vid sammanträdena ska protokoll skrivas. Protokollet undertecknas av
ordföranden och delges kommunstyrelsen snarast.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-08-26

§ 282

Dnr 2021KS270

Förslag från arbetsgruppen för politiskt inspel på samrådshandling
för ny översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ett omtag av översiktsplanarbetet och avser tillsätta ett utskott
som ska utgöra styrgrupp för förvaltningens tjänstemän i utarbetande av ett nytt
samrådsförslag till ny översiktsplan.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till beslut och nödvändiga
styrdokument för tillsättande av utskott för arbete med ny översiktsplan senast på
sammanträdet 21 oktober 2021. Kommunstyrelsen utser ledamöter ur kommunstyrelsen att
ingå i ÖP-utskottet. Bestämmelserna för ÖP-utskottet ska dock möjliggöra för representation
utanför kommunstyrelsen så att samtliga tio partier kan medverka i arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp den 29 april 2021 § 168 som fick i uppdrag att
sammanställa politiska inspel på samrådshandlingar för ny översiktsplan (ÖP). Arbetsgruppen
fick även i uppdrag att arbeta fram och förankra hur parkeringsplaneringen ska utformas i
Härryda kommun, vilket ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 16 december
2021.
Arbetsgruppen har nu lämnat förslag gällande inspel på samrådshandlingar för ny
översiktsplan.

Beslutsunderlag



Skrivelse från Per Vorberg 2021-08-16
Anteckningar från arbetsgruppen för politiskt inspel på samrådshandling för ny
översiktsplan och parkeringsstrategi 2021-08-10, inklusive bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M) och Håkan Eriksson
(KD) att kommunstyrelsen beslutar om ett omtag av översiktsplanarbetet och avser tillsätta ett
utskott som ska utgöra styrgrupp för förvaltningens tjänstemän i utarbetande av ett nytt
samrådsförslag till ny översiktsplan, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta
fram förslag till beslut och nödvändiga styrdokument för tillsättande av utskott för arbete med
ny översiktsplan senast på sammanträdet 21 oktober 2021. Kommunstyrelsen utser ledamöter
ur kommunstyrelsen att ingå i ÖP-utskottet. Bestämmelserna för ÖP-utskottet ska dock
Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-08-26

möjliggöra för representation utanför kommunstyrelsen så att samtliga tio partier kan
medverka i arbetet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 19:10-19:20.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.

Paragrafen är justerad
---------------------
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