MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt),
Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande),
Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), Bengt-Åke
Torhall (L) (Digitalt), Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C)
(Digitalt), Nina Larsson (S) (Digitalt) ersätter Hanna Kjellin (S), Ewa
Gunnarsson (SD) (Digitalt) ersätter Thomas Flystam (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Malin Thydén-Kärrman (S) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt)
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt)

Övriga närvarande

Lars Tingsmark (Tf kommunchef)
Jenny Hagesjö (Kanslichef)
Susanne Ohlsson (Utredare)
Linda Backsten (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§16

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Tommy Edenholm (KV)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§16

Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1
(2021 KS0039)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- att bevilja positivt planbesked för Torups Djäknebol 1:1.
- att primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande.
- att planen planeras att antas under 2022.
- att använda den nya planområdeskartan som togs fram på uppdrag av tillväxtutskottet, med
en sträckning av området fram till järnvägen.
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5§§.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger planbesked gällande ny
detaljplan för planläggning av ett verksamhetsområde på fastigheten Torups Djäknebol 1:1,
en sammanlagd yta om 72 483 kvm.
Fastigheten ligger delvis inom detaljplanelagt område, plannummer 524. Södra delen av
området är detaljplanelagt för fristående hus, park och väg. Detta har inte realiserats, det finns
ingen befintlig bebyggelse på fastigheten. Fastigheten består av växtlighet i dagsläget.
Planområdet följer den naturliga fastighetsgränsen längs med de omkringliggande vägarna i
söder, väster och öster och ån i norr.
Detaljplanen skulle innebära ett lämpligt skyltläge längs med Nissastigen, med enkelhet att
koppla på befintlig väg. Kommunen är markägare.
Handlingar i ärendet






§6 TU Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1
Ny planområdeskarta - Djäknebol 1:1
Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1
Djäknebol 1:1 planområdeskarta - utkast

Förslag till beslut

Tillväxtutskottets förslag till beslut
- att kommunstyrelsen att bevilja positivt planbesked för Torups Djäknebol 1:1.
- att primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande.
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- att planen planeras att antas under 2022.
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5§§.
Till kommunstyrelsens sammanträde tar plan- och byggenheten reda på ifall tomtgräns för
kommunens mark går ända ut till järnvägen eller ej.

Yrkande
Håkan Bengtsson (C) yrkar:
- att man uppdras i planarbetet att ta hänsyn till hembygdsgården i Torup.
- att man uppdras i planarbetet belysa hur ny sträckning av väg 150 skall dras vid Torup.
Anna Roos (C) yrkar att den nya planområdeskartan som togs fram på uppdrag av
tillväxtutskottet, med sträckning för området fram till järnvägen, tas in i ärendet.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Anna Roos (C) önskar en redaktionell förändring där det står att det är "del av Torups
Djäknebol 1:1". Kommunstyrelsen beslutade att göra denna förändring i beslutet.
Ajournering: 11:10 - 11:20
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt tillväxtutskottets förslag till
beslut, med den redaktionella ändringen. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt tillväxtutskottets förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Anna Ross yrkande om nytt
planområde. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Anna Roos yrkande.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande om att man
i planarbetet belysa hur ny sträckning av väg 150 skall dras vid Torup. Ordförande finner att
kommunstyrelsen avslår Håkan Bengtssons yrkande.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstar för att avslå Håkan Bengtssons yrkande röstar JA.
- Den som röstar för att bifalla Håkan Bengtssons yrkande röstar NEJ.
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Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster, 3 NEJ-röster och 2 AVSTÅR finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat att avslå Håkan Bengtssons yrkande. Omröstningsresultat finns
som bilaga till protokollet.
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande att man
uppdras i planarbetet att ta hänsyn till hembygdsgården i Torup. Ordförande finner att
kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande.
Reservation
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån
för Håkan Bengtssons yrkande om väg 150.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
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Omröstningslista: §16
Ärende:

Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1, 2021 KS0039

Omröstningslista(or)

Avslag eller bifall belysa ny sträckning väg 150
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Nina Larsson (S), ersättare
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

6 (6)

3

X
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