
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Plats och tid Via bild- och ljudöverföring, kl. 08:30-12:20
Ajournering 11:22-11:55

Beslutande via bild-
och ljudöverföring

Mikael Berglund (M), ordförande
Monica Samuelsson (S)
Lena Orstadius (S)
Christina Oskarsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Sven Engdahl (V)
Renée Palmnäs (FiA)
Robert Jansson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)

Närvarande
ersättare via bild- och
ljudöverföring

Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Johan Nordin (S)
Maj Holmström (M)
Oliver Andersson (M)
Åke Niklasson (C)
Staffan Andersson (KD)
Birgitta Andersson (V)
Jörgen Sundén (SD)

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera Monica Samuelsson

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-09-28

Paragrafer §§ 182 - 182

Underskrifter

Sekreterare

Amra Muminhodzic
Ordförande

Mikael Berglund
Justerande

Monica Samuelsson
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Övriga närvarande via
bild- och ljudöverföring

Maria Reinholdsson, kommunchef
Amra Muminhodzic, kommunsekreterare

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale
kommuns webbplats.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-09-28

Tillkännages från och med

Tillkännages till och med

2021-09-28

2021-10-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhus Nödinge

Intygar Amra Muminhodzic
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Innehåll

KS § 182 Remiss om regional fysisk planering enligt PBL-
Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan

4 - 6
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KS § 182 Dnr KS.2021.170

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL-

Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:

Ale kommun anser att Västra Götalandsregionen ej bör påbörja processen med hemställan till

regeringen att få statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt Plan-och

bygglagen. Ett stort regionplaneorgan i Västra Götaland riskerar att medföra en olämplig

maktförskjutning från kommunerna och kommunalförbunden till VGR samt innebära en

ökad administrativ börda för alla parter.

Regionplanering bedriven i enlighet med PBL innebär införandet av en planhierarki

där regionplanerna kan komma att styra innehållet i kommunernas översiktsplaner och i

förlängningen även detaljplaner. En sådan planhierarki – där påverkansmöjligheten för såväl

invånare som företag flyttas från kommunal till regional nivå – är enligt Ale kommun ytterst

olämplig. Ett sådant systemskifte går stick i stäv med de arbetssätt som under åren har

utvecklats mellan region, kommunalförbund och kommuner och riskerar därtill att på sikt

undergräva principen om det kommunala självstyret.

Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Ale kommun har fått en remissförfrågan om hur kommunen ser på att Västra

Götalandsregionen (VGR) skulle bli ansvariga för den regionala fysiska

planeringen och bli ett regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen.

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. Regioner kan

få i uppdrag av staten att bedriva regional fysisk planering för sitt respektive

territorium. En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och

vattenområden och ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och

områdesbestämmelser. Lagmässigt är en regionplan att betrakta som en

översiktsplan, dvs. den är vägledande och inte juridiskt bindande.

Förvaltningen bedömer att underlaget remissen ger, saknar fördjupat resonemang

utifrån olika områden såsom kommunens självbestämmande, medborgarnas rätt

till insyn och inflytande över den offentliga förvaltningen och kommunernas

förändrade roll i den händelse VGR blir ett regionplaneorgan. Det finns idag en

välfungerande samverkan i regionen, förvaltningen bedömer att det kan finnas

behov av att utöka den samverkan och av regionala kunskapsunderlag inom fler

områden. Det finns också områden där samverkan mellan kommuner inte är lika
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fullt utvecklad och där en fördjupad samverkan kan utveckla nyttan för invånarna,

exempelvis inom välfärdsuppdragen. En fördel med en regionplan skulle kunna

vara att den regionala planeringen formaliseras vilket skulle kunna innebära en

tydligare prioritering som kan underlätta kommunernas utveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-02

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 113 2021-06-10

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-06-04

Yttrande 2021-09-02

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta följande yttrande
som sitt eget:

Ale kommun anser att Västra Götalandsregionen ej bör påbörja processen med hemställan till

regeringen att få statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt Plan-och

bygglagen. Ett stort regionplaneorgan i Västra Götaland riskerar att medföra en olämplig

maktförskjutning från kommunerna och kommunalförbunden till VGR samt innebära en

ökad administrativ börda för alla parter.

Regionplanering bedriven i enlighet med PBL innebär införandet av en planhierarki

där regionplanerna kan komma att styra innehållet i kommunernas översiktsplaner och i

förlängningen även detaljplaner. En sådan planhierarki – där påverkansmöjligheten för såväl

invånare som företag flyttas från kommunal till regional nivå – är enligt Ale kommun ytterst

olämplig. Ett sådant systemskifte går stick i stäv med de arbetssätt som under åren har

utvecklats mellan region, kommunalförbund och kommuner och riskerar därtill att på sikt

undergräva principen om det kommunala självstyret.

Monica Samuelsson (S) och Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till Mikael
Berglunds (M) yrkande.

Mikael Berglund (M) yrkar att paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordförande Mikael Berglund (M) ställer proposition på sina egna yrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Avdelningen för strategi och uppföljning
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