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§ 117 

Antagande av Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren (KS/2015:489-214) 

 

Sammanfattning 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning från den 7 juni till och med den 7 juli 2017. Plan-

området utgörs i huvudsak av fastigheten Kabbarp 8:110 som ligger vid korsningen Lundavä-

gen/Ostvägen i Åkarp. Även fastigheterna Kabbarp 2:18, 8:178, 8:365, 2:20, 2:21, 2:22 samt Kabbarp 

S:5 berörs av planen. Planområdets areal uppgår till cirka 3 200 kvm.  

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att tillåta flerbostadshus i 2–3 våningar med lä-

genheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Bebyggelsen och gestalt-

ningen ska anpassas till sin omgivning. Mindre anpassningar av användningsgränserna görs till befint-

liga förhållanden. 

Under samrådet och granskningen har synpunkter kommit in bland annat gällande buller, husens ut-

formning, parkering, trafik och lämpligheten i att bygga flerbostadshus i ett område med huvudsaklig-

en villor.  

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande. Efter redaktionella ändringar efter granskningen föreslås 

nu antagande av planen.  

___ 

Planutskottets behandling av ärendet 

Yrkanden – granskningsutlåtande 

Rolf Hagmann (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Kent Wollmér (S) med instämmande av Bo Lindquist (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång – granskningsutlåtande 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Rolf Hagmanns (SD) avslagsyrkande och finner att plan-

utskottet beslutar i enlighet med förvaltnings förslag till beslut. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens planutskott beslutar 

att godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande för detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Fresta-

ren. 

Planutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta i ärendet redovisad detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren under förutsättning att ett av 

exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns.  

Reservation 

Rolf Hagmann (SD) reserverar sig mot beslutet att godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande 

för detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren. 

Jäv 

Lars Johnson (M), Lars-Anders Espert (SD) och Sara Vestering (M) deltar ej i handläggning och beslut på 

grund av jäv. 

___  

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Yrkande 

Rolf Hagmann (SD) yrkar avslag på planutskottets förslag till beslut 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer Rolf Hagmanns yrkande mot planutskottets förslag och finner att kommunstyrel-

sen beslutar i enlighet med planutskottets förslag. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning:  

JA röstar den som bifaller planutskottets förslag till beslut. 

NEJ röstar den som bifaller Rolf Hagmanns yrkande. 
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Voteringen utfaller enligt följande: 

 Ja Nej Avstår 

Kent Wollmér (S) X   

Anders Brännström (L) X   

Hans-Åke Mårtensson (S) X   

Bengt Åström (S) X   

Ove Johansson (MP) X   

Kerstin Lidén (V) X   

Fredrik Jörgensen (C) X   

Ingvar Olsson (SD)  X  

Roland Bäck (SD)  X  

Rolf Hagmann (SD)  X  

Inger Borgenberg (S) X   

Mats Lithner (L) X   

Katja Larsson (S), ordf. X   

 10 3  

 

Med 10 JA-röster mot 3 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

planutskottets förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta i ärendet redovisad detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren under förutsättning att ett av 

exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns.  

Jäv 

Lars Johnson (M), Lars-Anders Espert (SD) och Sara Vestering (M) deltar ej i handläggning och beslut på 

grund av jäv. 

Reservation 

Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Rolf Hagmann (SD) till förmån för fram-

ställt men ej bifallet avslagsyrkande. 

___ 
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

Yrkanden 

Rolf Hagmann (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Mats Lithner (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Rolf Hagmanns yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Fullmäktige beslutar om följande voteringsordning:  

JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

NEJ röstar den som bifaller Rolf Hagmanns yrkande. 

Voteringen utfaller enligt följande: 

Med 23 JA-röster mot 17 NEJ-röster finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta i ärendet redovisad detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren under förutsättning att ett av 

exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns.  

Reservation 

Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert för Sverigedemokraterna 

och Lars Johnson för Moderaterna.  

Jäv 

Sara Vestering (M) deltar inte i beslutet med anledning av jäv. 

___ 

 
 


