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Organ Beredningen för samhälle och utveckling Sammanträdesdatum 2021-05-26 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-05-31 

Datum då anslag tas 
ner 2021-06-23 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   

    
 

 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se  
 

Plats och tid Stadshuset, plan 4, sammanträdesrum Fästningsholmen/Digitalt 

 Onsdagen den 26 maj klockan 13:30-17:30 
 

Beslutande Susanne Jönsson (S) Ordförande 
 Rainer Hoffmann (UP) Vice ordförande 
 Henry Larsson (V)  
 Kathrine Månsson (S) § 27 Klockan: 15:00 
 Bo Franzon (M)  
 Sven-Erik Nilsson (M)  
 Patrik Renström (C)  
 Ilona Waern (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  23-32 

 Karin Ek Thorbjörnsson  

   

Ordförande 
 

 

 Susanne Jönsson (S)  

   

Justerande   

 Ilona Waern (KD)  
 

Ej närvarande Pierre Syrén (SD)  
 

Övriga deltagare   

 Thomas Alpner Kommunfullmäktiges Ordförande §§ 23-32 

 Fredric Norrå Sektor samhälle och utveckling §§ 23-32 

 Linda Andreasson Sektor samhälle och utveckling §§ 27, 32 

 Martin Hollertz Sektor samhälle och utveckling § 25-30 

 Åsa Johansson Sektor samhälle och utveckling §§ 23-32 

 Richard Holmgren Sektor samhälle och utveckling § 26 

 Miguel Odhner Kommunstyrelsens ordförande §§ 28-30 

 Henrik Johansson Sektor samhälle och utveckling §§ 28-32 

 Anna Dahlén Sektor samhälle och utveckling § 31 
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§ 23/2021 

Val av justerare 

 Till justerare föreslås Ilona Waern (KD).  

Beslut 

           Till justerare utses Ilona Waern (KD) Protokollet justeras på fredag den 28 maj. 
__________ 
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§ 24/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

 Tillkommande ärenden 
 

- Information LONA-stöd för naturvårdsprogram 
- FÖP Kode 
- Övriga frågor: Återkoppling Kode skola, Kommunstyrelsens Ordförande 

 
Utgående ärenden 
 
- VA 

 

Beslut 

           Dagordning fastställs. 
__________ 
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 § 25/2021 

Information från verksamhetschefer 

 
Stadsarkitekt Åsa Johansson presenterar sig för beredningen. 
 
Verksamhetschef Fredric Norrå informerar;  

 Verksamhetsmark, planenheten har påbörjat arbete med att identifiera platser som är 
lämpliga för verksamhetsmark – akut behov.  

 Någonting som beredningen bör fundera över på sikt, vad man vill ha för typ av 
verksamheter och aktörer samt vilka områden som är lämpliga. 

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 26/2021 

Lokaliseringsstudie & trafikutredning Kode 

Åsa Johansson, stadsarkitekt och Rickard Holmgren, projektledare informerar om 
lokaliseringsstudien samt trafikutredningen gällande Kode skola. 
 
Beredningen för vidare diskussion med Åsa och Rickard gällande ärendet. 

  

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 27/2021 

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2021/0597) 

Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet 
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.  
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I 
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven 
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att 
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 
 
Nu är förslag till översiktsplan och fördjupningen för centrala Göteborg utställt för granskning 
under perioden 24 mars 2021 – 28 juni 2021. 
 
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 
 
Det långsiktiga målet med den nya översiktsplanen är en ekologisk, ekonomisk och socialt 
hållbar stad. Översiktsplanen tar höjd för en tillväxt både vad gäller nya invånare och 
arbetstillfällen samtidigt som Göteborg fungerar som motor och kärna i det regionala 
perspektivet. Utställningsförslaget till ny översiktsplan anger planeringsinriktningar för stadens 
olika geografiska delar, samt hur staden ska planera för de allmänna intressena som t.ex. fler 
bostäder, ren luft, klimatanpassning och god kollektivtrafik. För att nå målet om en hållbar 
stad utgår översiktsplanen från strategierna att planera för en nära, sammanhållen och robust 
stad. 
 
Planförslaget (FÖP centrum)  – som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden – innehåller ett 
antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger 
planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att 
uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Områdesvisa inriktningar, kopplat till befintliga 
förutsättningar och karaktärer, har tillkommit. Här finns rekommendationer för efterföljande 
planering med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. 
Vissa delområden pekas ut som omvandlingsområden och andra områden som 
kompletteringsområden där den befintliga stadsmiljön i första hand ska värnas och stärkas. 
Planen föreslår även placering av högvattenskydd, inriktning för trafiknätens utveckling i och 
kring stadskärnan samt vilka kopplingar över älven som ska prioriteras. 
 
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där 
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur 
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig 
synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska 
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv 
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling. 
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som 
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a. 
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg 
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg 
Bilaga Remissvar på Göteborgs översiktsplan samråd 2019 

Beslut 

1. Bilaga samt kommunstyrelsens protokoll skickas som yttrande avseende Förslag 
till översiktsplan Göteborg. 

__________ 
Beredningen lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:    sbk@stadsbyggnad.goteborg.se      diarienumret 0609/16. 

 
 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU/ plan 
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 § 28/2021 

Vision Kode (Dnr KS2020/1689) 

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en 
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska 
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.  
 
Bedömningen är att visionen antas. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Vision Kode 
Bilaga Vision Kode pr 

Beslut 

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.  
__________ 
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 § 29/2021 

VA 

Ärendet utgår. 
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 § 30/2021 

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) informerar; 

 Mitt i arbetet med Kode skola 
o Två parallella processer – men kan inte bromsa detaljplanearbetet.  
o Beslut behöver tas den 16 juni 
o Mål är att få så många partier som möjligt att gå vidare med valt alternativ 
o Eventuellt deltagande från beredningens ledamöter på KS info 2 juni 

 
Beredningens ledamöter kommer med sina inspel till Kommunstyrelsens ordförande.  

 Står bakom det fortsatta arbete med alternativ M samt B. 

 Gruppen är överens om att inte delta på KS. 
 
Övrigt 

 

 Beredningens nästa sammanträde blir 13:30-17:00 23 juni. 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 31/2021 

Information LONA-stöd för Naturvårdsprogram 

Kommunekolog Anna Dahlén informerar om LONA-stöd för naturvårdsprogram, samt vilka 
som ingår i projektgruppen.  
 

 Beredningen för samhälle och utveckling är politisk referensgrupp. 

 Beredningens ledamöter samt Anna Dahlén kommer överens om att 
avstämning/återrapportering sker till beredningen varannan månad. Anna ska därför 
komma tillbaka till beredningen i september. 

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 32/2021 

FÖP KODE 

Beredningen för diskussion med Linda Andreasson och Henrik Johansson gällande FÖP 
Kode. 

 

 Vision, beskrivning av hela området (Solberga församling) 

 Ny tätortsavgränsning för Kode enligt beredningen 

 Markanvändningskarta för Kode stationssamhälle enligt den nya tätortsavgränsningen 
 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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