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Kjell Wikström
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Beslutsinstans Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum 2017-04-19

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-02 Datum då anslaget tas ned 2017-05-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Elisabeth Cederberg
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Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 24 Information kkik - kommunens kvalitet i korthet

§ 25 Planuppdrag för utökning av industriverksamhet i 
Furudal  Detaljplan för del av fastigheten Näset 
196:1

2017/351 
214

§ 26 Detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan) - 
antagande

2013/299 
214

§ 27 Diskussion - samhällsbyggnadsdutskottets mål inför 
2018

2017/353 
042
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SBU  § 24 Dnr 

Redovisning av rapporten KKiK, Kommunens Kvalitet i 
Korthet 2016

Ärendebeskrivning 
Inköpssamordnare Erik Linder presenterade SKLs undersökning 
Kommunens Kvalitét i Korthet (KKiK). Undersökningen består av fem 
områden, vilka är Din kommuns tillgänglighet, Trygghetsaspekter i din 
kommun, Din delaktighet och kommunens information, Din kommuns 
effektivitet och Din kommun som samhällsutvecklare.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

__________________
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SBU  § 25 Dnr 2017/351 214

Ändring av detaljplan Näset 196:14

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från mark- och planenheten om att få uppdraget att ta fram 
ett förslag till detaljplan för utökning av industriverksamhet i Furudal (Näset 
196:14).
Industrin Ore plast, fastigheten Näset 196:14 i Furudal, har inkommit med en 
ansökan om planbesked. Ansökan avser möjligheten att utöka byggnaden för 
att kunna expandera pågående verksamhet, över fastighets- och plangräns.
Mark- och planchef Anders Sydén redogjorde för ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till en ändring av detaljplanen för utökning av 
industriverksamhet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att sam- 
hällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att ta fram ett förslag 

till detaljplan för utökning av industriverksamhet i Furudal , 
fastigheten Näset 196:14.

_____________________

Sändlista:  A Sydén
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SBU  § 26 Dnr 2013/299 214

Antagande av detaljplan för Lerdal 31:28 
(Werkmästergatan)

Ärendebeskrivning 
Mark- och planenheten har inkommit med förslag till detaljplan för Lerdal 
31:28 (Werkmästergatan), för antagande. Planen har varit utställd för 
granskning under tiden 6 februari - 3 mars 2017.
Planen möjliggör uppförandet av nya bostäder med bykaraktär utmed 
Werkmästergatan.
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen har även ett 
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören tagits fram. Detta bör 
godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige.
Mark- och planchef Anders Sydén redogjorde för ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att exploateringsavtalet och detaljplanen för Lerdal 
31:28 godkänns samt att detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna förslag till detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmäster-

gatan), daterad 2017-04-11 och överlämna densamma till kom-
munfullmäktige för antagande.

2. Godkänna innehållet i exploateringsavtalet till detaljplanen för
Lerdal 31:28.

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
exploateringsavtalet. 

_____________________
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SBU  § 27 Dnr 2017/353 042

Diskussion om utskottsmålen

Ärendebeskrivning 
Diskuterades hur man i fortsättningen ska upprätta och hantera 
samhällsbyggnadsutskottets mål.
______________________
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