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§ 33
Översiktsarbetet ÖP - information
Dnr:

LKS 2015-223

Projektledaren Sara Hallström informerar om det pågående arbetet med
översiktsplanen.
Verkstäder har hållits under våren 2017, där intresserade har fått ge synpunkter på
kommunens fysiska miljö. Sammanställning av allt material pågår just nu till en
programhandling för ny översiktsplan.
Tidplanen är att under hösten 2017 kommer programsamråd att hållas där invånare
och aktörer kan kommentera och ge sina synpunkter på programhandlingen.
Samrådsskedet inleds genom att kommunen sätter ihop en samrådshandling, där
olika åsikter och krav samt ett förslag till ny översiktsplan redovisas, inklusive en
konsekvensanalys.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

JUSTERING
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§ 34
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) forskningsfartyg - information
Dnr:

LKS

Jan-Erik Larsson, näringslivsutvecklare informerar om arbetet med att få SLU:s nya
forskningsfartyg till Gullmarskajen i Lysekil.
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har fått i uppdrag av regeringen att bygga ett
nytt undersöknings- och forskningsfartyg. Det moderna och flexibla fartyget kommer
att användas av olika nationella och internationella forskningsprojekt. Fartyget ska
komma nyttjas för i stort sett alla typer av marin forskning och fartyget ska vara i drift
från och med 2019.
Ägare är SLU som tillsammans med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI) kommer att utföra miljöövervakning på uppdrag av Hav- och
vattenmyndigheten (HaV) i Östersjön och Nordsjön.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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