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Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rolf Persson (M) fd (KD), ersätter George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Erling Alsin (-) fd (V) 
Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
Jeanette Lagervall (V) 
 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Anna Aldegren, näringslivsstrateg 
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§ 172 

Svar på remiss om regional fysisk planering enligt plan- 
och bygglagen - VGR som regionplaneorgan 

2021/264 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun anser att Västra Götalandsregionen ej ska hemställa 
till regeringen om att ansvara för regional planering enligt plan- och 
bygglagen. 

2. Kommunen ställer sig öppen för andra eventuella förslag inom 
området. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) efterfrågar i en remiss hur 
regionens kommuner ser på att VGR skulle bli ansvarig för den 
regionala fysiska planeringen och bli ett regionplaneorgan enligt 
plan- och bygglagen (PBL). Enligt reviderad PBL 1 januari 2019 
kan regioner få i uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast 
regionutvecklingsansvariga organ som kan omfattas och i Västra 
Götaland gäller detta enbart för VGR. Remissen omfattar ett 
remissbrev med remissfrågor samt ett faktaunderlag, se bilagor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 181 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 241 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 180 

Samverkan 
Förvaltningens remissvar är utarbetat i samverkan mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Samhällsbyggnadschef, översiktsplanerare och näringslivsstrateg 
har följt ärendets beredning i sina respektive mellankommunala 
nätverk inom Göteborgsregionen (GR). GR har under 
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beredningsprocessen 2021 tagit fram ett kunskapsunderlag 
gällande regional fysisk planering samt ett remissvar, se bilagor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen – VGR som regionplaneorgan 
Faktaunderlag – remiss om regional planering enligt PBL 
GR kunskapsunderlag om regional fysisk planering 210325 
GR remissvar 2021-08-09, tjänsteutlåtande [bifogas inför 
sammanträdet då det fortfarande är arbetsmaterial hos GR] 
Protokollsutdrag § 44 styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
2021- 08-26 inklusive Yrkande: Alexander Abenius (M) & Simon 
Waern (S) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden samt,  
Västra Götalandsregionen på adress regionstyrelsen@vgregion.se 
med ämnesraden ”Tjörns kommun – Remissvar Regional fysisk 
planering PBL, RS 2021-01146 ” 
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