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Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Henrik Erlingson (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Johan Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Susanne Mared (Information- och
kanslichef)

Utses att justera

Henrik Erlingson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
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§159

Sekreterare
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Susanne Ohlsson

Ordförande
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Ronny Löfquist (S)
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Justerande
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Henrik Erlingson (C)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§159
Motion Attraktivt boende i Torup
2016 KS0160
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag lämna förslag på
svar till motionen.
Förslag till svar ska klart senast 15 september 2016.
Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) har lämnat in en motion om attraktivt boende i Torup. I motionen
föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in minst tre entreprenörer/exploatörer att
delta i det påbörjade arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området ”Marknadsplatsen” i
Torup. Enligt motionen bör man titta på olika möjligheter för hur lägenheterna kan se ut
parallellt med planprocessen och på så sätt påskynda möjligheterna till snar inflyttning. Detta
för att synpunkter på tillåten byggnadshöjd mm ska beaktas redan under planprocessens gång.
Entreprenörer/exploatörer bör bjudas in för att vara med i det nu påbörjade planarbetet – det
kan minska tiden för att färdigställa en kommande byggnation.
Eftersom det är samhällsbyggnadsnämnden som tar fram förslag till detaljplanen för området
anser kommunledningskontoret att det bör vara samhällsbyggnadsnämnden som lämnar
förslag till svar på motionen.
Handlingar i ärendet
 Motion Attraktivt boende i Torup
 Tjänsteskrivese Motion Attraktivt boende i Torup

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag lämna förslag på
svar till motionen.
Förslag till svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 26 november 2016.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunledningskontoret får i uppdrag att svara på motionen och
svaret ska vara klart senast 15 september.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2 (2)

