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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2019.314
Datum: 2019-11-06
Kommunchef Maria Reinholdsson
E-post: maria.reinholdsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Organisering av arbetet med översiktsplan
Kommunfullmäktiga fattade 2016 beslut om att inaktualitetsförklara Ale kommuns översiktsplan. I
budget 2019 beslutades om medel för att inleda arbetet med ny översiktsplan och 2019-03-26 KS §
61 beslutades om upplägg och tidplan för arbetet med ny översiktsplan.
Det finns behov av att förtydliga organiseringen av arbetet utifrån roller och mandat samt klargöra
tidplanen.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förtydligad organisering och tidplan arbetet med
översiktsplan.
Maria Reinholdsson
Kommunchef
Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande2019-11-06

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering till
Maria Reinholdsson, Kommunchef

För kännedom till
Barbro Sundström, strategisk chef

Bakgrund
Kommunfullmäktiga fattade 2016 beslut om att inaktualitetsförklara Ale kommuns översiktsplan. I
budget 2019 beslutades om medel för att inleda arbetet med ny översiktsplan och 2019-03-26 KS §
61 beslutades om upplägg och tidplan för arbetet med ny översiktsplan.
Förtydligande avseende organisering och tidplan
Arbetet med översiktsplan föreslås ledas av en styrgrupp bestående av ordförande och vice
ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden med biträde av

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(2)

kommunchef, idag benämnd beredningsgrupp. Styrgruppens roll är att ansvara för processen, fatta
beslut alternativt ta initiativ till erforderliga beslut, godkänna upplägg och styra arbetet.
Nuvarande styrgrupp benämns fortsättningsvis referensgrupp/arbetsgrupp med ansvar för
kunskapsinhämtning, identifiera viktiga element under processen, bidra med kunskap och
engagemang samt förankring i partigrupper. Gruppen består av representanter från samtliga partier
med biträde från sektorchef Samhällsbyggnad och eventuellt andra väsentliga tjänstepersoner.
Ordförandeskapet delas av kommunstyrelsen ordförande och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande.
Tidplanen för arbetet med översiktsplan skall i sin helhet, inklusive beslut i kommunfullmäktige,
vara klart under nuvarande mandatperiod. Det innebär att beslut översiktsplanen behöver vara på
plats vid årsskiftet 2021/2022. Därefter kan tematiska tillägg göras fortlöpande.
Samråd/samverkan
Dialog med har förts med kommunalråd samt strategisk chef
Remissyttrande
Inget remissförfarande har varit aktuellt
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Budget för arbetet med översiktsplan fastställs årligen i kommunen övergripande budget. För 2019
har budget omfattat 3 000 000 kr.
Barnperspektivet
Ärendet rörande intern organisering och tidplan har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Ärendet rörande intern organisering och tidplan har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Ärendet rörande intern organisering och tidplan har ingen direkt påverkan på
funktionshinderperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Inga andra styrdokument bedöms påverka ärendet
Ärendets kommunikationsbehov
De som ska ingå i arbetet med översiktsplan delges beslutet.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningens bedömning är att roller, mandat och tidplan behöver förtydligas för att skapa
förutsättningar för att genomföra arbetet i enlighet med tidigare beslut.
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