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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

stalfanstorps
kommun

§55

DATUM: 2016-04-25

Antagande av detaljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl.,
Attevägen
2016-KS-115
Kommunfullmäktige beslutar
att anta deta ljplan för del av Hj ärup 18:2 m.fl., Åttevägen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 mars 2016, § 6 a tt
godkänna detaljplan för del a v Hj ä rup 18:2 m fl, Åttevägen med tillhö rande
utstä llningsutlåta nde enligt 5 kap p la n- och bygglagen, sa mt a tt föres lå
kommunstyrelsen besluta fö res lå kommunfullmäktige bes luta att anta
detaljplan för del av Hj ärup 18:2 m fl, Åttevägen.
Syftet med p lanläggningen är att möj liggöra för ny bosta dsbebyggelse p å
gräsplanen och parkeringen vid Åttevägen i centrala delen av Hj ärup .
Området är en del av H jä rup 18:2 m fl och omfattar ca 36 000 kvm.
Kommunen äger större delen av m arken.

Yrka nden
Eric Tabich (M) yrkar, med instä mmande av Björn Magnusson (L) och
Pierre Sjöström (S) a tt ko mmunfullmäktige ska besluta att anta deta ljplan
för del av Hjärup 18:2 m.fl., Åttevägen.
Jonas Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå
deta ljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl. Åttevägen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har besluta t i en lighet med Eric Tabichs (M) m.fl.
yrkande enligt ovan.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkä nner fö ljande omröstningsproposition.
D en som bifa ller Eric Tabichs (M) m .fl. yrkande röstar ja .
Den som bifaller Jonas Anderssons (SD) yrkande röstar nej.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Björn Stigborg (S) i handläggning och i beslutet i
detta ärende.
Ordförandens sig natur
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DATU M: 20 16-04-25

Omröstningsresultat

O rdföranden finner att kommunfullmäktige ha r med 36 ja -röster och 5 nejröster beslutat i en lighet med Eric Tabichs (M) m.fl. yrkande.
Ordinarie ledamöter
Christian Sonesson
Pi erre Sjöström
Nino Vidavie
Laila Olsen
Jonas Andersso n
Liliana Lindström
Cecilia Cavalli n
Björn Magnusson
Torbjörn Lövendahl
Eric Tabich
Margareta Pauli
Ulla Winrup
Carina Dilton
Tina Xhemajli
Björn Larsson
Bj örn Stigborg
Han s Rochester
David Wittl ock
Gisela Nilsson
Karin Palmq vist
Pi a Jönsson
Mats-Ake Westeson
Bertil Persson
Ri ckard Sewerin
Asa Ekstrand
Agneta Nilsson
Beri t Lagergren
Bo Malmberg
Fredrik Andersson
Raili Pikkusaari
Eric Hamilton
Werner Unger
Helene Ö hman
Nils-Ove Mårtenson
Magnus Lunderquist
Marie Saltarski
Thomas Carl stedt
Ord förandens sig natur
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Richard Olsson
Maths Johansson
Richard Fridh
Yvonne Nilsson
Totalt: 41
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Reservationer
Ledamöterna för Sverigedemokra terna reserverar sig skriftligt ti ll förmå n
för eget yrkand e, se bi laga 1.

Beslutsunderlag
Tj äns teskrivelse 20 16-03-11
Milj ö- och samhä llsbyggnadsnämndens beslut § 6, 2016-03-02
Deta ljpla n för del av Hj ä rup 18:2 m fl, Åttevägen
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