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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 52
Antagande av detaljplan – Näverängsvägen m fl (N1)
Kommunstyrelsens förslag

Detaljplanen godkänns sedan underrättelse skickats ut till fastighetsägarna.
Ärendebeskrivning

Detaljplaneområdet Näverängsvägen m.fl. (N1) är ett av kommunens förändringsområden som omfattar ca 50 fastigheter. Syftet med planförslaget är
att anpassa området för permanentboende. Planförslagets bestämmelser kan
vid ett maximalt utnyttjande resultera i ca 36 nya fastigheter.
Handlingar i ärendet

Antagande av detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1), KLK 2011-02-01
Samhällstekniska nämndens beslut 2011-01-18, § 10
Yrkanden

Andrine Winther (S) yrkar
att

den onödiga GC-vägen från Torshällsvägen till Viks skolväg stryks
med hänvisning till befintlig GC-väg, samt

att

kommunstyrelsen arrangerar en medborgardialog innan kommunfullmäktige behandlar frågan.

Peter Frej (M) yrkar avslag på Winthers yrkande och bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om Winthers första yrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår Winthers yrkande röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”
Följande röstar ja:
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Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi
(KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå
yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om Winthers andra yrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha
biträtt Winters yrkanden om han varit beslutande vid dagens sammanträde.
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