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§ 60

Godkännande av dagordningen
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslut
 Dagordningen godkännes med följande ändringar:
- Förtydligande angående avtalet med Kågerödslund läggs till under Information,
Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark
- Information om Marköp Teckomatorp läggs till under Information, Översikts- och
detaljplanering, fastigheter och mark
- Information om Markfrågor i Svalövs tätort läggs till under Information,
Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Protokoll för anmälan
Rapportering av 2010 års verksamhet för Rönneåns vattenråd
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign
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§ 62

Allmän information
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister
föreslår att tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 14 december
2011 ändrar datum och tid.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Nytt datum för tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i december
blir den 15 december och sammanträdet startar kl 09.00

Expediering:
Samtliga politiker i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet
Kommunförvaltningen (TSA, VSK, JBLS, MALN, LDG, JBN, MAPA, MAN, BRN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Information, Ekonomi/Vatten och avlopp
a) Ekonomisk redovisning av tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets
verksamheter
b) Rapport från Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB om verksamhet,
driftsekonomi och investeringar, maj 2011 (Dnr 254-2011)
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 474-2011

Yttrande för vindkraft på fastigheten Gluggstorp 2:1
Sammanfattning
Svalövs kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.
Vindkraftverkets är ett gårdsverk med en totalhöjd om 45 m och en
effekt på 45 kW. Dess placering ligger:
-

-

270 m från närmsta bostadshus
183 m från kommunens fastighet Gluggstorp 2:4
Ca 166 m från ett område som utpekas i översiktsplan 2007 för
framtida bostadsbebyggelse
Ca 240 m från ett område där detaljplanarbetet har påbörjats genom en
idéskiss för ca 30 enbostadshus och där en arkeologisk utredning har
utförts
360 m från Tågarps tätort
På 50 m höjd, vilket är ca 10-20 m över närmaste bebyggelse i
tätort.

Bedömning av det planerade vindkraftverket:


Bullernivån vid det närmsta huset blir enligt redovisade
uppgifter lägre än 35 B(A) och uppfyller därmed kommunala
riktlinjer för bullernivåer vid bostäder. Bullernivån vid det
framtida utbyggnadsområdet blir ca 38 dB(A), vilket
överskrider kommunala riktlinjer.



Det planerade vindkraftverket ligger inom riksintresse för
kulturmiljö inom vilket landskapsförändrade åtgärder inte bör
medges. Vägen mot Härslöv intill det planerade verket är kantad
av alléer och utsikten västerut från Tågarp är fri från större
närliggande vindkraft och kraftledningar. Även om det
planerade verket är ganska lågt ligger det 10-20 m över
närmaste tätortsbebyggelse och anses utgöra en betydande
påverkan på landskapet. Visuell påverkan från den snabbt
snurrande rotorn blir också ganska stor.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-05-30
Remiss för bygglovsansökan, daterad 2011-05-09
Beskrivning av tänkt verksamhet, daterad 2011-02-03
Yrkanden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Karl-Erik Kruse (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet anser att den föreslagna anläggningen sammantaget står i
konflikt med Svalövs kommuns vindkraftspolicy och den planerade utbyggnaden av
Tågarp.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet anser att den föreslagna anläggningen
sammantaget står i konflikt med Svalövs kommuns vindkraftspolicy och den
planerade utbyggnaden av Tågarp.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, JBLS, JSKN)
Per-Olof Jönsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 553-2011

Yttrande angående tematisk översiktsplan för vindkraft i
Kävlinge kommun
Sammanfattning
Svalövs kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.
Kävlinge kommun har en tematisk översiktsplan avseende vindkraft på samråd.
Kävlinge kommun ställer sig bakom ett scenario med minst 700 m till bostäder och 5
km mellan grupper av vindkraft. Sammanvägt med övriga skyddsaspekter och
intressen finns det inga områden i kommunen som lämpar sig för vindkraft.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-05-31.
Inbjudan till samråd, daterad 2011-05-04.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S) och Olof Röstin (M): Svalövs
kommun har inte något att erinra om den föreslagna planen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Svalövs kommun har inte något att erinra om den föreslagna planen.

Expediering:
Kävlinge kommun
Kommunförvaltningen (JBLS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 480-2011

Fastställande av tomtpris i samband med avstyckning av
tre styckningslotter från fastigheterna Norra Svalöv 2:9 och
30:7
Sammanfattning
Under pågående detaljplanearbete med Södra Svalöv 30:7, 2:5 m.fl. (Folkets hus)
har ett markanvisningsavtal tecknats med Willa Nordic AB. Genom avtalet åtar sig
kommunen att under ett års tid från detaljplanens antagande endast sälja de blivande
bostadsfastigheterna till av Willa Nordic anvisade kunder. Syftet med
markreservationen är att ge Willa Nordic rätt att marknadsföra tre tomter och sälja
suterränghus till enskilda konsumenter på dessa fastigheter.
För att kunna marknadsföra och hitta kunder till fastigheterna önskar Willa Nordic
att kommunen omgående fastställer ett tomtpris. För att möjliggöra försäljning av
tomterna krävs bland annat att VA-nätet byggs ut, en teleledning flyttas, ett
vattenmagasin anläggs, en cykelväg flyttas samt visst markarbete för borttagande av
befintlig parkering. Övriga kostnader ingår ej i försäljningspriset.
Exploateringskalkylen ger ett tomtpris på 362 kr/kvm.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2011-05-16.
Exploateringskalkyl, daterad 2011-05-25.
Markanvisningsavtal, daterad 2011-05-07.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Tomtpriset fastställs till 362 kr/kvm.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tomtpriset fastställs till 362 kr/kvm.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 324-2007

Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7, 2:5, 2:9 m fl
(Folkets hus)
Sammanfattning
Planområdet omfattar Folkets hus och del av Södra Parkvägen samt grönyta vid
Svalövsbäcken fram till Norra Parkvägen i väster. Syftet med planen är att pröva
möjlighet till uppförande av ett fåtal bostäder samt ändring av Folkets hus
verksamhet till centrum- och bostadsändamål. Grönområde på ömse sidor om
Svalövsbäcken ändras från folkparks- och nöjesändamål till parkändamål.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet gav 2011-02-16, § 17, förvaltningen i
uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7, 2:5, 2:9 m.fl.
(Folkets Hus) för utställning. Förslaget ställdes ut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-05-25.
Särskilt utlåtande, daterad 2011-05-23.
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, daterad 2011-05-23.
Avvägning enligt miljöbalken, daterad 2011-05-23.
Genomförandebeskrivning, daterad 2011-05-23.
Planbeskrivning, daterad 2011-05-23.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
 Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7, 2:5, 2:9 m fl (Folkets hus) antas.

Expediering:
Protokoll
Kommunförvaltningen (ASB, MAN)
Protokoll + samtliga handlingar
Kommunförvaltningen (MALN)
Länsstyrelsen i Skåne län
Lantmäteriet
NSVA

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 101-2011

Detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89
(flerbostadshus), Svalöv samhälle, Svalövs kommun
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2010-09-22, § 87, att ge
kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för nämnda
fastigheter.
Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 2011-03-28 – 2011-04-20.
Inkomna yttranden och synpunkter med förvaltningens kommentarer och förslag till
ändringar finns redovisade i samrådsredogörelse.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-06-01.
Planbeskrivning med behovsbedömning och genomförandebeskrivning, daterad 201106-01.
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, daterad 2011-06-01.
Samrådsredogörelse, daterad 2011-06-01.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för Södra
Svalöv 34:89 och 34:80 (flerbostadshus) för samråd.

Expediering:
Protokoll
Kommunförvaltningen (VSK, MALN, ASB)
Protokollsutdrag + samtliga handlingar
Länsstyrelsen i Skåne län
Trafikverket
E.ON Värme Sverige AB
Svenska Stadsnät AB
Bengt Ekblad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 508-2011

Försäljning av del av Billeberga 11:4
Sammanfattning
Teckomatorps bilskrot har ansökt om att köpa ett ca 10 000 kvm stort område i
Billeberga företagspark (Billeberga 11:4). Avsikten är att flytta verksamheten från
Teckomatorp 12:13, som ingår som del av saneringen av det södra området inom
BT-Kemi Efterbehandling.
För att förhindra stillastående verksamhet önskar Teckomatorps bilskrot att ett
köpeavtal upprättas innan beslut har tagits av kommunfullmäktige avseende inlösen
av Teckomatorp 12:13. Köpeavtalet innehåller därför ett svävarvillkor som innebär
att köpet fullbordas om kommunfullmäktige beslutar att Teckomatorp 12:13 skall
inlösas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-05-30.
Förslag till köpeavtal, daterat 2011-05-30.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Kommunförvaltningen bemyndigas att försälja del av fastigheten Billeberga 11:4 i
enlighet med köpeavtal.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MALN)

Justerandes sign
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Dnr 559-2011

Försäljning Felestad 27:57
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har varit i kontakt med Bygga Bostäder AB som är
intresserade av köpa detaljplanerad mark för uppförande av tvåvåningsradhus.
Bostadshusen skall byggas i trä och lägenheterna kommer att upplåtas som
bostadsrätter.
Bygga Bostäder AB är bland annat intresserade av att bygga på fastigheten Felestad
27:57 och önskar att kommunen fastställer ett pris. I dagsläget används delar av
fastigheten som parkering och kostnad för ny parkering bör åläggas köparen.
Prisförslaget baseras på en försäljning av ett 5600 kvm stort område, ett tätortsnära
råmarksvärde om 40 kr/kvm samt ersättning för parkeringsplats om 1 100 000 kr.
Priset beräknas till 236 kr/kvm. Plan- och VA-avgifter uttages separat.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse inklusive karta, daterad 2011-05-30.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tomtpriset för Felestad 27:57 fastställes till 236 kr/kvm.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MALN)

Justerandes sign
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Dnr 528-2011

Förslag till gemensamma lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Svalöv har antagit lokala hälsoskyddsföreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön . När Söderåsens Miljöförbund startade 2009
tog man över tillsynsansvaret enligt miljöbalken och då även tillsynsansvaret över
dessa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.
Föreskrifternas krav på tillstånd eller anmälan samt vad som är förbjudet varierar
mellan miljöförbundets medlemskommuner. En likformighet är önskvärd om den
kan ske utan att riskerna för miljö- och hälsoskyddet ökar. En översyn kan också
vara motiverat utifrån att föreskrifterna inte skall medföra onödigt tvång för
allmänheten eller annan obefogad inskränkning. I vissa delar har regleringar som
krav på anmälan eller tillstånd blivit överflödiga, då tillämpningen av miljöbalkens
generella krav visat sig räcka långt för ett fullgott miljö- och hälsoskydd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-06-07
Skrivelse från Söderåsens Miljöförbund, daterad 2011-05-18.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S) och Olof Röstin (M): Ärendet
återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Ärendet återremitteras.
Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (TSA, MAN)
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____________________________________________________________________
Ajournering 14.40 – 14.50
____________________________________________________________________
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Dnr 62-2011

VA-försörjning Tågarp
Sammanfattning
Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopp har i en utredning, daterad 2011 framfört
behov av åtgärder på vattenverket och reningsverket i Tågarp för att på ett långsiktigt
hållbart sätt säkerställa driften av anläggningarna och vattenförsörjningen. Enligt
utredningen är vatten- och avloppsverken i behov av åtgärder både på kort och lång
sikt.
Tillväxt och samhällsbyggnadsutskottet har 2011-04-27, § 46, fått muntlig
information från NSVA om utredningen och föreslagna åtgärder.
NSVA föreslår att: Anslutning till Sydvatten och förberedelse för överföring av
avloppsvattnet till Asmundtorp, och att detta fullföljs snarast. Driftskostnaden för
detta förslag är 910 tkr/år. Anslutning till sydvatten förefaller vara det mest optimala,
både miljömässigt och ekonomiskt. Samtidigt med vattenledningen läggs en
tryckavloppsledning som tas i bruk när avloppsreningsverket annars skulle behöva
en större upprustning eller att eventuella framtida krav på kvävereduktion blir svår
att uppfylla. Avloppsverket kan drivas 5-10 år med begränsade investeringar.
Framtida taxa kommer inte att påverkas märkbart beroende på vilket av alternativen
man väljer. Skillnaderna är så pass små att det ligger inom felmarginalen. Däremot
har man gjort en enklare jämförelse mellan dagens driftskostnader och den
ungefärliga framtida driftskostnaden, oavsett alternativ:
Totala kostnader för VA verksamheten 2010: 22,9 mkr
Driftkostnader 2010 för Tågarp, Vatten och Spill: 400 tkr
Framtida ökade driftskostnader inkl. kapitalkostnader: ca 500 tkr
Behov av framtida ökning av VA-taxan: 0,5/22,9= 2,2 %
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-06-07.
Utredning VA-försörjning Tågarp, daterad 2011-02-22.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
 Ett investeringsanslag för åtgärder enligt föreliggande förslag beviljas med 10,4
mnkr.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, MAN, MAPA)
Justerandes sign
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§ 73

Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark
Planhandläggare Vlasta Sabljak informerar om:
a) Redovisning av pågående detaljplanearbete juni 2011
Mark- och exploateringsingenjör Martina Larsson informerar om:
b) Redovisning av pågående exploateringsarbete juni 2011
GIS- och planeringsingenjör Jacob Levallius informerar om:
c) Vindkraft
a. Tematiskt tillägg vindkraft
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har 2011-06-15, mellan kl
10.30-12.30, tillsammans med samhällsbyggnadschef Tommy
Samuelsson och GIS- och planeringsingenjör Jacob Levallius och planoch bygglovsarkitekt Vlasta Sabljak, haft ett sammanträde angående
vindkraftsprojekt i Svalövs kommun.
På sammanträdet diskuterades följande:
- Planeringen redogjordes. Samrådshandling klar i november.
- Vindkraftverk som finns idag redovisades.
- Ett förslag på avstånd till bostäder som står i förhållande till
totalhöjden på verket presenterades.
- Förhållning till naturreservat, nationalpark samt natura 2000
diskuterades.
- En analys av potentiella områden visades som baseras på ett
schablonavstånd om 500 m till bebyggelse samt övriga begränsningar.
- Avstånd till fastighetsgräns diskuterades och att samma regler bör
gälla som gäller för avstånd till bostäder. För att uppföra vindkraft
närmare fastighetsgräns krävs medgivande från grannfastighet/er.
- Hantering av gårdsverk (lägre än 50 m) diskuterades.
- Hantering av gårdsverk
- Konsekvenser av annan störande verksamhet
Jacob Levallius presentation samt minnesanteckningar (Dnr 307-2009)
från sammanträdet skickas ut via e-post till samtliga politiker i tillväxtoch samhällsbyggnadsutskottet.
Charlotte Wachtmeister (M) informerade om:
d) Förtydligande angående avtalet med Kågerödslund
e) Marköp Teckomatorp
Karl-Erik Kruse (S) informerade om:
f) Markfrågor i Svalövs tätort
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Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att se över aktuellt arrendeavtal för
Kågerödslund dels avseende ansvarsfrågan för brandsäkerhet, dels förtydligande
angående finansiering vid investeringar på fastigheten.
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med markägare i
Teckomatorp för en diskussion om markköp.
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§ 74

Information, Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
a) Aktuella frågor inom infrastruktur och kollektivtrafik
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
b) Aktuella frågor inom gata och park
- Invigning av kommunhusplatsen
- Namngivning av park
- Interpellation, Åtgärder vid Mölledammen i Röstånga
- Interpellation, Skötseln av Svenstorp-Bolshus naturreservat
- Medborgardialog, Gång- och cykelväg
Kost- och städchef Lars Dahlberg informerar om:
c) Aktuella frågor kring kost och städ
- Renovering av skolkök
Vatten och avlopp:
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
d) Aktuella frågor inom vatten och avlopp
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta en namntävling för den
namnlösa parken i Svalövs tätort.
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att se över gångväg runt Mölledammen i
Röstånga.
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder inom gata och
park med anledning av planerat extra anslag.
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§ 75

Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
a) Aktuella frågor inom strategiskt miljöarbete och energifrågor
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 953-2010

Motion, Utveckling av Teckomatorp
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion om utveckling
av Teckomatorp.
I motionen lämnas förslag till att starta upp ett projekt för en BO-mässa 2014. Det
föreslås att kommunen tillsammans med Teckomatorpsborna, genom
Medborgardialog, identifierar ett lämpligt område för en BO-mässa. Vidare föreslås
att byggföretag ska ges möjlighet att bygga visningsobjekt för att på så sätt
marknadsföra orten och sätta fokus på det nya Teckomatorp.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har fått motionen för yttrande.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till beslut, daterat
2011-06-07.
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-01-31, § 16
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2010-12-22.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S) och Olof Röstin (M): Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Med hänvisning till inkommit yttrande avslås motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar enligt
dem.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas
som kommunstyrelsens eget.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
 Med hänvisning till inkommit yttrande avslås motionen.
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Dnr 45-2011

Motion, Laddstolpar vid nyetableringar av p-platser vid
flerbostadshus och offentliga miljöer
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Rolf Svensson (C) har lämnat in en motion om att införa
laddstolpar vid nyetableringar av p-platser vid flerbostadshus och offentliga miljöer
I motionen lämnas förslag till en förändring av parkeringsnormen och det föreslås att
ett antal laddstolpar skapas vid nyetableringar av parkeringar intill flerbostadshus
och i offentlig miljö.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har fått motionen för yttrande.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till beslut, daterat
2011-06-07.
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-01-31, § 19
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Rolf Svensson (C), daterad 2011-01-17.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S) och Olof Röstin (M): Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Med hänvisning till inkommit yttrande avslås motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar enligt
dem.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas
som kommunstyrelsens eget.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
 Med hänvisning till inkommit yttrande avslås motionen.
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