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Kommunstyrelsen

Politisk styrning av strategisk planering
Den politiska styrgruppen för Utveckla Ale bör också ges i uppdrag att också vara styrgrupp
för kommunens översiktliga planering.
Varje parti bör ges i uppdrag att utse en representant till en referensgrupp för arbetet inom
utveckla Ale. Kommunstyrelsen utser dessa till en referensgrupp för arbetet i Utveckla Ale
samt ÖP.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en referensgrupp med en representant för varje parti
för arbetet med att Utveckla Ale och Översiktsplanering.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse den politiska styrgruppen
för Utveckla Ale till att vara styrgrupp för kommunens översiktliga planering

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag
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Bakgrund
Kommunens arbete med översiktlig planering omfattar såväl framtagande av en för
kommunen gemensam översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner för delområden. För
närvarande är två fördjupade översiktsplaner aktuella Nödinge och Älvängen. För styrning av
detta arbete behöver en politisk styrgrupp utses. En styrgrupp för arbetet med Utveckla Ale
har utsetts bestående av presidierna i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
En bred politisk förankring av arbetet med Älvängen och Nödinge som attraktiva småstäder är
önskvärt. Samma gäller kommunens arbete med översiktsplan. I nuläget är framförallt de
större partierna representerade i detta arbete.

Sektorns bedömning
Den politiska styrgruppen för "Utveckla Ale" kan med fördel också utgöra styrgrupp för
kommunens arbete med översiktlig planering. På detta sätt kommer en bra koppling att ske
mellan det mer direkta orts relaterade arbetet ske med det kommunövergripande arbetet.
Det är viktigt med en bred politisk förståelse och förankring för utvecklingen av Älvängen och
Nödinge samt arbetet med översiktsplan. Varje parti bör ges i uppdrag att utse en representant
som deltagare i en referensgrupp för det fortsatta arbetet med "Utveckla Ale" det vill säga hur
Nödinge och Älvängen skall utvecklas till attraktiva småstäder. Kommunstyrelsen bör besluta
om gruppens sammansättning
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