KOMMUNALFÖRBUNDET GR

Protokoll
2010-09-30
Cecilia Kvist

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för
miljö och samhällsbyggnad
Tid: Torsdag den 30:e september kl 13.00 – 15.30
Plats: GR, Gårdavägen 2
Närvarande ledamöter
Kia Andréasson (MP), Göteborg, tjänstgörande ordförande
Göran Hildén (FP), Härryda
Kenneth Johansson (S), Lerum
Ulrika Landergren (FP), Kungsbacka
Lasse Selander (V), Partille
Anita Skoglund (M), Alingsås

Övriga närvarande
Lisa Wistrand, Göteborg stad
Ann-Louise Hohlfält, Göteborgs stad
Hugo Lindblad, Härryda kommun
Bertil Widén, Härryda kommun
Dick Hedman, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Pia Arnesson, GR
Anita Rynvall Mårtensson, GR
Cecilia Kvist, GR

§ 1.

Val av ordförande

Till ordförande för sammanträdet valdes Kia Andréasson (MP).
§ 2.

Val av justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Hildén
(FP).
§ 3.

Meddelanden

Ny chef för planeringsavdelningen på GR blir Ylva Löf.
Styrgruppen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad information.
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§ 4.

Planera för verksamheter – information

Byggnadsnämnden, Göteborgs stad, har låtit ta fram ett planeringsunderlag
som syftar till att ge vägledning och fungera som stöd vid planering och
etablering av verksamheter.
Arbetet har skett i bred samverkan med flera aktörer vilket resulterat i ett
kunskapsmaterial om näringslivsstrukturen och trendutvecklingen. Utifrån
materialet har gjorts en scenarioanalys som resulterade i
planeringsunderlaget.
En fråga som i arbetet särskilt diskuterats är omvandlingen av de centralt
belägna industriområdena och de konsekvenser en utträngning av befintliga
verksamheter får.
Styrgruppen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad information.

§ 5.

Översiktsplan för Härryda kommun – information

Arbetet med översiktsplanen har föregåtts av en process av
medborgarkontakter samt framtagandet av politiska inriktningsmål. I
översiktsplanen kan tre huvudinriktningar som påverkar markanvändningen
urskiljas.
•
•
•

Utveckla befintliga tätorter
Bygg kring infrastruktur /kollektivtrafik
Noggrann avvägning mellan vad som ska exploateras eller skyddas

De nyckelfrågor vilka påverkar den fysiska planeringen är bl a hållbar
utveckling, klimat och regionalt samarbete. I det regionala samarbetet
utpekas bl a GR:s framtagna Strukturbild och det gemensamma arbetet med
kollektivtrafikprogrammet K2020 som viktiga underlag.
I översiktsplanen pekas fem utvecklingsområden ut: Mölnlycke, Landvetter,
Hindås, Rävlanda och Hällingsjö, inom vilka kommunen främst skall växa
och utvecklas.
Styrgruppen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad information.

§ 6.

EU-projektet Catch_MR – information

GR medverkar i det treåriga EU-projektet ”Catch_MR; Cooperative
approaches to transport challenges within the Metropolitan Regions”.
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I juni var GR värd för den första workshopen som handlade om att finna nya
planeringslösningar för trafik och markanvändning.
Styrgruppen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad information.

§ 7.

Viljeinriktning för transportsystemet i Göteborgsregionen –
fördjupad diskussion

En önskan om att skjuta på diskussionen till nästkommande sammanträde
fördes fram då de var för få deltagare på sammanträdet.
Styrgruppen beslöt
att bordlägga ärendet.

§ 8.

Inför verksamhetsinriktning och budget 2012 – diskussion

En sammanställning av verksamhetsinriktningen för 2011 delades ut som
diskussionsunderlag inför verksamhetsinriktning och budget 2012.
En önskan om att skjuta på diskussionen till nästkommande sammanträde
fördes fram då de var för få deltagare på sammanträdet.
Styrgruppen beslöt
att bordlägga ärendet.

§ 9.

Förslag till yttrande över ”Översiktsplan för Härryda kommun –
samrådshandling”

Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen.
Styrgruppen beslöt
att för egen del godkänna förslag till yttrande, daterat 2010-09-14, samt
att översända yttrandet till förbundsstyrelsen och föreslå dem att godkänna
förslaget.

§ 10. Förslag till yttrande över ”Program för detaljplan för Skra Bro”
Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen.
Styrgruppen beslöt
att godkänna föreslaget till yttrande, daterat 2010-09-16.
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§ 11. Förslag till yttrande över ”Program för centrala Olofstorp”
Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen.
Styrgruppen beslöt
att godkänna föreslaget till yttrande, daterat 2010-09-16.

§ 12. Förslag till yttrande över ”Västra stambanan, Göteborg –
Skövde, punktinsatser för effektivare tågtrafik: Förbigångsspår
Lerum/Stenkullen, förstudie”
Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen.
Styrgruppen beslöt
att godkänna förslag till yttrande, daterat 2010-09-17.

§ 13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 14. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir torsdag den 11:e november.

Göteborg 2010-10-13
Cecilia Kvist
Justeras:
Kia Andréasson

Göran Hildén
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