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Kommunfullmäktige

Kf §131 Ks 2012-00252

Aktualisering av översiktsplan för Bjuvs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-16, § 85, att ge
dåvarande samhällsutvecklingsenheten i uppdrag att starta arbetet med
aktualitetsforklaring av översiktsplanen.
Byggnadsforvaltningen har därefter, på uppdrag av kommunchefen
överläinnat till konununstyrelsens förvaltning sitt yttrande bestående av
tjänsteskrivelse, promemoria Aktualitetsforklaring samt Preliminär
lan.
projektbeskrivning for Bjuvs kommuns översiktsplan.
K.ommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom byggiiadsförvaltningens
slutsats att översiktsplanen behöver ses över i flera avseenden, varför arbetet
med en ny översiktsplan behöver påbörjas. En ny översiktsplan behövs och
kommer vara mycket viktig for att den ska kunna vara vägledande for oss i
att uppfylla vision 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-16 § 85.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2015-10-26, Christer Pålsson och Göran
Skoog.
Byggnadsforvaltningen 2015-09-07, Gulistan Batak, promemoria
Aktualitetsforklaring samt Preliminär projektbeskrivning för Bjuvs
kommuns översiktsplan.
Länsstyrelsen Skåne 2014-10-21, Sammanfattande redogörelse inför Bjuvs
kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet.
Översiktsplan för Bjuvs kommun antagen av kommunfullmäktige 2009-0528 § 45. Bifogas ej, för att läsa handlingen hänvisas till koininunens
hemsida.
http://www3.bjuv.se/Invanare/BvgKa-bo-milio/Sida-2/Oversiktsplan/

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

K-ommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-11-18, § 165
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att översiktsplanen
är inaktuell i flera avseenden och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, efter
beredning av kvarstående programfrågor av byggnadsnämnden, beställa
framtagandet av en ny översiktsplan f5r Bjuvs komiiiun saint att tillskjuta
medel for uppdraget i enlighet med äskade medel i budgeten for år 2016.
Justerandes sign
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Den nuvarande översiktsplanen for Bjuvs kommun fortsätter att gälla till
dess en ny översiktsplan beslutats av kommunfullmäktige och ett sådant
beslut vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 2015-11-25, § 149
Yrkande

Ninnie Lindell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen är inaktuell i flera
avseenden och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, efter beredning av
kvarstående programfrågor av byggiiadsnämnden, beställa framtagandet av
en ny översiktsplan för Bjuvs kommun samt att tillskjuta medel för
uppdraget i enlighet med äskade medel i budgeten for år 2016.
Den nuvarande översiktsplanen för Bjuvs kommun fortsätter att gälla till

dess en ny översiktsplan beslutats av kommunfullmäktige och ett sådant
beslut vunnit laga kraft.

Beslutet skickas till:

Kommmistyrelsen
Diariet
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