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Översiktsplan Åtvidaberg - antagande
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2018, del 1 – 6, för Åtvidabergs kommun.
Reservationer/särskilda yttranden

Bertil Jonsson (-), Anders Byström (L), Astrid-Marie Jonsson (C), Joakim
Magnusson (C), Ann Hemmingsson (C) och Berit Rodenteg (KD) anmäler
reservation till förmån för Bertil Jonssons yrkande.
Joakim Magnusson (C), Astrid-Marie Jonsson (C), Ann Hemmingsson (C), Bertil
Jonsson (-), Anders Byström (L) och Berit Rodenteg (KD) anmäler reservation till
förmån för Joakim Magnussons yrkande.
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, enligt
plan- och bygglagen (3 kap., 2010:900). Översiktsplanen är ett strategiskt dokument
med text och kartor. Planen är en långsiktig plan som behandlar hur den fysiska
strukturen, natur och kultur, bostäder, verksamheter, service, kommunikationer,
vattenområden mm planeras för framtiden. Översiktsplanen är inte juridisk
bindande, men vägledande.
Med långsiktighet menas att översiktsplanen ska möta och hantera
samhällsutvecklingen över lång tid, flera decennier.
Egentligen är förmågan att förutse utveckling under ett tidsperspektiv på flera
decennier en inte helt lätt uppgift, då översiktsplanen i stora delar är beroende av
exempelvis samhällsutvecklingen i landet. Ändå finns det ett stort värde att göra
strategiska ställningstaganden över framtiden.
Kommunens samlade strategiska ställningstagande i översiktsplanen underlättar
bl.a. investeringar i kommunen. Hanteringen av olika delar är av betydelse för
exempelvis en hållbar utveckling och god livsmiljö.
Önskemålet i översiktsplanearbetet är även att det ska inspirera till idéer,
diskussion, se möjligheter och skapa framtidstro. Dessutom att finna en färdväg för
politiker, tjänstemän, kommuninnevånare, näringsliv, organisationer m.fl. att
komma fram till ett gemensamt mål, en positiv utveckling i kommunen på kort och
lång sikt. Översiktsplanen är en viktig del i detta.
En central del i arbetet har varit att inspirera till att vilja vara delaktig i
planeringsprocessen och göra sig hörd! Kommunen har tagit till sig av yttranden
och synpunkter under planprocessen som redovisas i del 5 samrådsredogörelsen och
en ny del inför antagande, del 6 särskilt utlåtande.
Efter utställningen har det gjorts små justeringar som är redovisat i del 6, men
planförslaget är inte ändrat väsentlig. Kommunen bedömer därför att det inte
behövs ny utställning.
Arbete med framtagande av ny Översiktsplan för mark- och vattenanvändning som
påbörjades 2013 är nu färdigbearbetad och har nått fram till en antagandehandling i
6 delar.
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Planerings- och ekonomiutskottets handläggning

Efter överläggningar i planerings- och ekonomiutskottet beslutar utskottet enhälligt,
avseende Joakim Magnussons (C) första yrkande att ändra meningen i ”Kapitel 2:
Strategier” under ”Jord- och skogsbruksområden” på sidorna 19-20. Meningen
ändras från: ”Strategin är således förtäta befintliga orter samt komplettera
bebyggelsen sammanhållet och tätortsnära på jordbruksmark” till: ”Strategin är
således att förtäta befintliga orter samt komplettera bebyggelsen sammanhållet.”
Efter överläggningar i planerings- och ekonomiutskottet beslutar utskottet enhälligt,
avseende Joakim Magnussons (C) andra yrkande att styrka meningen i ”Gällande
riktlinjer” i sin helhet: ”Vid ny bebyggelse bör eventuella störningar från jordbruk
och djurhållning så långt som möjligt undvikas.”
Efter överläggningar i planerings- och ekonomiutskottet beslutar utskottet enhälligt,
avseende Joakim Magnussons (C) fjärde yrkande i ”IT” på sidorna 42-44 att ändra
meningen. Meningen ändras från: ”Kommunen kan samarbeta med kommersiella
parter i syfte att uppnå största möjliga nyttan för medborgarna.” till ”Kommunen
samarbetar med kommersiella parter i syfte att uppnå största möjliga nytta för
medborgarna.”
Efter överläggningar i planerings- och ekonomiutskottet beslutar utskottet enhälligt,
avseende den nationella bredbandsstrategin och riktlinjen om anslutningsgrad till 90
procent fram till 2020 att kontrollera om den nationella bredbandsstrategin som
alternativ avser 95 procent avseende anslutningsgrad till år 2020.
Yrkanden

Bo Hasselblad yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Joakim Magnusson (C) yrkar på följande ändring under ”Service” på sidorna 20-21
och meningen: ”I övriga tätorter och landsbygden är utbudet begränsat och behöver
om möjligt förstärkas.” Joakim Magnusson (C) yrkar att stryka orden ”om möjligt”.
Joakim Magnusson (C) yrkar på följande tillägg under ”IT” på sidorna 42-44.
Joakim Magnusson (C) yrkar på tillkommande text; ”Kommunen skall dock verka
för att andelen blir 100 %”.
Joakim Magnusson (C) yrkar på följande ändring under ”Kapitel 3: Tätorter”.
Hallaholm i Åtvidaberg/berg skall vara ett tänkt bostadsområde såsom det var i
förslaget som gick ut på samråd.
Bertil Jonsson (-) yrkar bifall till Joakim Magnussons yrkanden samt till
kommunstyrelsens förslag men med följande ändring under rubriken Förtätning på
sid 51 ska mening två ”Outnyttjade lucktomter och eventuellt vissa grönytor kan bli
möjliga för bebyggelse” strykas.
Thomas Lidberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Byström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med följande
ändringar i enlighet med Joakim Magnusson yrkanden att Hallaholm i
Åtvidaberg/berg skall vara ett tänkt bostadsområde såsom det var i förslaget som
gick ut på samråd och att meningen ”Outnyttjade lucktomter och eventuellt vissa
grönytor kan bli möjliga för bebyggelse” på sid 51 stryks.
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Propositionsordningar

Ordförande avser ställa Bertil Jonssons yrkande mot bifall respektive avslag. Han
avser därefter ställa Joakim Magnussons tre yrkanden mot bifall respektive avslag
för att därefter ställa det slutliga förslaget mot bifall respektive avslag.
Föreslagen propositionsordning godkänns.
Ordföranden ställer Bertil Jonssons yrkande att stryka mening två under rubriken
Förtätning på sid 51 mot bifall respektive avslag och finner att kommunfullmäktige
avslagit yrkandet.
Ordförande ställer Joakim Magnussons första yrkande mot bifall respektive avslag
och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Ordförande ställer Joakim Magnussons andra yrkande mot bifall respektive avslag
och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Ordförande ställer Joakim Magnussons tredje yrkande mot bifall respektive avslag
och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Ordförande ställer slutligen kommunstyrelsens förslag mot bifall respektive avslag
och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens sammanträde, 2018-03-07, § 24
Del 1 Plankarta - antagande
Del 2 Planbeskrivning - antagande
Del 3 MKB med temakartor - antagande
Del 4 Planeringsförutsättningar - antagande
Del 5 Samrådsredogörelse - antagande
Del 6 Särskilt utlåtande- antagande
Beslutet skickas till

AKT
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