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§ 155 Återrapportering av utvecklingsuppdrag
gällande detaljplan för hamnområdet i
Smygehamn
Dnr TN 2017/360

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2016 en utvecklingsplan för Smygehamn 2017-20 (KS
2016/559) och kommunledningsförvaltningen sattes som ansvarig för att
genomföra utvecklingsplanen.
En del i utvecklingsplanen var att starta ett detaljplanearbete gällande
hamnområdet med syfte att pröva lokaliseringen av en
entrébyggnad/destinationscentrum samt lösa parkeringsfrågan. Även möjligheten
att använda ytan för den inre hamnen på annat sätt skulle ingå.
Kommunledningsförvaltningen uppdrog till tekniska förvaltningen att vara
beställare av ny detaljplan. Tekniska förvaltningen begärde därpå planbesked hos
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menade att ett positivt planbesked inte kunde
medges utan att ett nytt planprogram först togs fram. Detta besked resulterade i att
frågan om detaljplan återtogs av kommunledningen för beslut om hur frågan skulle
drivas vidare och att tekniska förvaltningen återkallade sin ansökan om planbesked.
Tekniska förvaltningen återrapporterar på detta sätt och menar att förvaltningen
gjort vad som begärts och vad som förvaltningen har kunnat göra i frågan om ny
detaljplan. Samtidigt kan förvaltningen konstatera att det önskade resultatet av
förklarliga skäl uteblivit.
Tekniska förvaltningen är beredd att återuppta arbete med detaljplan för
Smygehamn så fort kommunledningsförvaltningen så begär.
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