
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 409  Dnr 2016KS40 

Avbryta uppdrag med fördjupning av översiktsplanen och 
genomförandestrategi för Landvetter södra  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avbryter uppdraget med fördjupning av översiktsplanen och 
genomförandestrategi för Landvetter södra. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att planområdet för fördjupningen av Landvetter södra behandlas 
inom ramen för det pågående arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 februari 2016 § 68 att ta fram en 
fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra och en genomförandestrategi. Sedan 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen startades har förutsättningarna förändrats och 
flera andra beslut har fattats kring utvecklingen av området.  
  
Uppdraget med fördjupningen omfattar ett större geografiskt område och en längre tidsperiod 
än vad som vanligtvis behandlas i fördjupningar av översiktsplanen. Under 2020 och 2021 har 
olika alternativ övervägts för att skapa framdrift i processen, framförallt de två alternativen att 
avgränsa uppdraget eller att avsluta processen till förmån för andra processer. 
  
Förvaltningen bedömer att planeringen av området kan gå vidare i andra planeringsprocesser 
än i en fördjupning av översiktsplan. Den mest övergripande planeringen kan inkluderas i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen och det mer detaljerade 
arbetet genomförs inom kommande detaljplaner inom området.  
  
Framtaget material inom ramen för fördjupningen kommer att användas i det fortsatta arbetet 
utifrån behov och aktualitet. Utifrån samrådssynpunkterna, samrådshandlingarna och 
upprättade utredningar finns fortsatt ett stort antal frågor kopplat till planeringen och 
genomförandet av området. Dessa behöver behandlas i pågående och kommande processer.  
  
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att arbetet med genomförandet av området kan 
ske på andra sätt än i detta uppdrag och att uppdraget med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan och genomförandestrategi därför kan avbrytas och införlivas i andra pågående 
och kommande processer. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 
 Kommunstyrelsen beslut den 29 februari 2016 § 68 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2020 § 140 
 Sammanställning av inkomna synpunkter 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, avbryter uppdraget med fördjupning av översiktsplanen 
och genomförandestrategi för Landvetter södra, samt att kommunstyrelsen beslutar att 
planområdet för fördjupningen av Landvetter södra behandlas inom ramen för det pågående 
arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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