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Plats och tid:

Grevieparken i Grevie, onsdagen den 20 maj 2020 kl 18:30 - 20:15

Beslutande:

Se bifogad närvaro- och omröstningslista

Övriga
närvarande:

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:
Sekreterare

Olof Nilsson, kanslichef
Johan Peterson, sekreterare
Christofer Thoren, säkerhetschef § 82
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare § 85
Kerstin Gustafsson (M) och Inge Henriksson (BP), ersättare Claes Wallin (SD)
Kommunkansliet den 28 maj 2020, kl. 8:30

Johan Peterson
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mas Andersso.

Justerare

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-05-20

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2020-05-28 till och med 2020-06-18

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad

Underskrift
Johan Peterson

Paragrafer

§§ 80-95
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� KOMMUN

KF § 85

Dnr KS 000652/2014 - 315

Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande
Beskrivning av ärendet

Översiktsplan för Båstads kommun utgår från kommunfullmäktiges antagna
utvecklingsstrategier som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat
antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som
skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. Under slutskedet av
arbetet med översiktsplanen har det framkommit att det finns ett behov av en
fördjupning av Torekovs utveckling.

Underlag till beslutet

Webblänk till Översiktsplan för Båstads kommun - antagandehandling
Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Barmark-Peters, 2020-04-20
med tillhörande bilagor.

Förvaltningens förslag

1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta
särskilt utlåtande).
2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet
inlämnat till kommunen 2019-12-20.

Kommunstyrelsens
förslag

1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta
särskilt utlåtande).
2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet
inlämnat till kommunen 2019-12-20.
3. Följande fastigheter ska ingå i ÖP 2020: Delar av fastigheten Torekov 98:1
återläggs till ÖP 2020 samt fastigheten Torekov 98:146 för att möjliggöra
detaljplanering för bostäder/verksamheter.

Yttranden

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Bo
Wendt (BP), Uno Johansson (C), Jonas Nilsson (MP) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

) usterandes si naturer
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Dnr KS 000652/2014- 315

Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande, forts.
Yrkanden

Bo Wendt (BP) yrkar att kommunstyrelsens förslagspunkt 3 ändras till att delar
av fastigheten Torekov 98:1 detaljplaneras framtiden. Hela fastigheten Torekov
98:146 skall också ingå som område för framtida detaljplan.
Uno Johansson (C) yrkar att på kommunstyrelsens förslagspunkt 3 ändras till
följande: Torekov: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som stadsbygd
(Ängalagsvägen, Lyckeborgsvägen, Tunbyvägen).
Uno Johansson (C) yrkar på följande tillägg:
1. Västra Karup: Lindströms backe markeras som stadsbygd och för berört
område tas La och Lb bort.
2. Rammsjö: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som stadsbygd.
3. Hov: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som stadsbygd.
Jonas Nilsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordningar

Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslagspunkt 3, Bo
Wendts (BP) ändrings yrkande och Uno Johanssons (C) ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslagspunkt 3.
Ordförande ställer sedan proposition på Centerpartiets tre tilläggsyrkanden
och finner att kommunfullmäktige avslår dem.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta
särskilt utlåtande).
2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet
inlämnat till kommunen 2019-12-20.
3. Följande fastigheter ska ingå i ÖP 2020: Delar av fastigheten Torekov 98:1
återläggs till ÖP 2020 samt fastigheten Torekov 98:146 för att möjliggöra
detaljplanering för bostäder /verksamheter.

Reservation

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
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