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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Sessionssalen, stadshuset tisdag den 9 april 2019 kl. 13.35-14.45

Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)
Hans Gleimar (C)
Åsa Bergkvist (S)
Roland Johansson (SD)
Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Håkan Frank (M)
Ingvar Henriksson (S)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Jan Lindström, kommunchef
Jan Sinclair, stöd- och störningschef
Laila Dufström, kanslichef
Torkel Berg, planarkitekt
Joel Lidholm, samhällsplanerare
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 44
Maria Östgren

Ordförande
Leif Pettersson (S)

Justerande
Roland Johansson (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-04-09 Paragrafer § 44

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-09 Datum då anslaget tas ned 2019-05-06

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset

Underskrift
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ärendelista

Val av justerare
§ 44 Samråd om ändring genom tillägg av 

detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 med flera
2019/100
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-04-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ §. Dnr 2019/100

Samråd om ändring genom tillägg av detaljplan 278 
för Rämsbyn 1:2 med flera

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget om 

ändring genom tillägg av detaljplan. 

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har remitterat en ändring genom tillägg av 
detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 m.fl.. Samråd pågår från den 26 februari till den 
27 mars 2019. 

Planområdet ligger i Rämsbyn vid sjön Rämen. Området för ändring genom 
tillägg är byggrätten för den nedbrunna turistgården.

Huvudsyftet är att ge möjlighet att dela in byggrätten i flera tomter. Tallar med 
höga naturvärden skyddas och byggrätten begränsas så att en befintlig 
infiltrationsanläggning för avlopp skyddas. Krav på radonsäkert byggande 
införs i hela detaljplanen. 

Planen bedöms vara i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra  
betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget och 
föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 28 februari 

2019. 
2. Samrådshandlingar upprättade i februari 2019

- kungörelse
- tillägg till planbeskrivning 
- tillägg till planbestämmelser

Behandling
Planarkitekt Torkel Berg föredrar ärendet.

______
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Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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