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Tid och plats: 

 

Onsdag den 8 juni 2022, klockan 10:30-15:05, Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson Lyckestam (M) 

Siv Larsson (M) 

Erling Emsfors (M) 

Ulf Gabrielson (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Therese Svensson Collin (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Magnus Nilsson (KD) 

Miklos Liewehr (S) 

Roland Nilsson (V) 

Göran Svensson (SD) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Mattias Larsson, ekonomichef §§ 62–65 

Nermina Crnkic, stabschef 

Anders Siversson, samhällsbyggnadschef §§ 52–53 

Tommy Johansson, strateg §§ 59–60 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Måndagen den 13 juni 2022 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

52 - 68 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-13 

Datum då anslaget tas ned 2022-07-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Ademir Salihovic 
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§ 52 
 

Antagande - Upphävande av detaljplan för del av Mossen 8 
och del av Glimåkra 37:1 
Dnr: KS 2021/01648 

Kommunstyrelsens beslut 

  Upphävande av detaljplan för del av Mossen 8 och del av Glimåkra 37:1 antas. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Planområdet är beläget i norra Glimåkra, väster om Fabriksgatan, vilken sträcker sig från 

Glimåkra centrum i söder och vidare norrut till Boalt. 
 
Syfte med upphävandet för del av detaljplan är att möjliggöra för utveckling av befintlig 

verksamhet inom planområdet, något som inte är möjligt idag då befintliga byggnader strider 
mot gällande plan. 

 
Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktliga planer. 
 

Upphävandet av detaljplanen handläggs med ett förenklat standardplanförfarande enligt Plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900). 

 
Planförslaget har varit ute på samråd enligt kommunstyrelsens beslut 9 juni 2021 § 66. 

Samrådstiden pågick under perioden 23 mars – 13 april 2022. 

 
Planförslaget bedöms vara klart för ett antagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse samhällsutveckling, daterad den 27 april 2022 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Samrådsredogörelse 
 

Beslutet skickas till:  
Johanna Holgersson  

Anders Ekstrand 
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