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 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

KF § 216      Dnr  KS.2020.423 

Antagande av Ale översiktsplan 2021  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Ale översiktsplan 2021 med 
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 3 kap. 19 § plan- och bygglagen 
(2010:900) enligt sin lydelse före den 1 april 2020. Ale översiktsplan 2021 
ersätter översiktsplan antagen 2007. 

Sammanfattning 
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört 
utställning av ”Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”. 
Sammanfattningsvis så har utredningsområden tagits bort som begrepp i 
förslaget till ny översiktsplan och således föreligger dessa inte heller längre 
som föreslagen markanvändning utan som ett nytt kartlager under den 
strategiska kartan betecknat idéområden. Idéområdena är inte utredda och inför 
ställningstagande ska många motstående intressen avvägas. Idéområdena är 
områdena som är grovt skissade och som påvisar kommunens tankar om långt 
framtida möjligheter. Begreppet utvecklingsområde ligger kvar och där visar 
kommunen sin intention med markanvändningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 219, 2021-11-02 
Tjänsteutlåtande, 2021-10-07 
Antagandehandling 
Utställningsutlåtande 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Granskningsyttrande, 2021-09-08  

Yrkande 
Henrik Fogelklou (M), Robert Jansson (SD), Tyrone Hansson (FIA), Mikael 
Berglund (M), Johan Nordin (S) och Sven Engdahl (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Robert Jansson (SD) lämnar följande tilläggsyrkande: 

Kommunfullmäktige beslutar att en en centralort pekas ut i översiktsplanen för 
Ale kommun och att detta är Älvängen.  

Mikael Berglund (M) yrkar avslag till Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar detsamma.  

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Reservation 
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
tilläggsyrkande.  

Protokollsanteckning 
Johan Nordin (S) lämnar följande protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning: 

I samband med Översiktsplanen så pekas Ale kommuns långsiktiga utveckling 
ut. 

Den beskriver en strategisk trafikförbindelse mellan Alingsås, Ale och vidare 
västerut som skulle kunna leda tung trafik igenom våra tätorter under lång tid 
framöver. 

I ett kommande arbete med tematiska tillägg och ordinarie strategiska 
trafikplanering kommer vi fortsatt att driva frågan om att tydligt peka ut 
lösningar som inte riskerar att försvåra tätorternas utveckling pga svårlösta 
trafik och bullerproblem. 

Christer Pålsson (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas 
protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till  
För vidare hantering 

Avdelningschef Strategi och uppföljning 

För kännedom 
Samtliga nämnder 


	Antagande av Ale översiktsplan 2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Beslutsgång
	Reservation
	Protokollsanteckning
	Beslutet skickas till
	För vidare hantering
	För kännedom



