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§33

SBN2017/631

Svar på motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och lämnar i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta
fram en bevarandeplan för Nolåns dalgång utanför de områden som idags utreds för
detaljplanering.
Ärendet
Sandra Eliasson (C) inkom den 15 juni 2016 med en motion om att bevara kulturlandskapet i
Nolåns dalgång. Motionären föreslår att en plan ska tas fram för hur kommunen på bästa sätt ska
bevara Nolåns dalgång. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Arbetet med en ny översiktsplan för Bollebygds kommun pågår. I översiktsplanen kommer
bevarandevärdena kring Nolåns dalgång lyftas upp som en parameter i den framtida utvecklingen
av Bollebygds kommun. I översiktsplanen vägs olika intressen i kommunen mot varandra och
ställningstaganden kring den fysiska användningen av kommunens mark- och vattenområden
utformas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ledamöternas förslag till beslut
Otto Andreassons (S) föreslår att:
"SBN lämnar följande förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och lämnar i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta
fram en bevarandeplan för Nolåns dalgång utanför de områden som idags utreds för
detaljplanering."
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Sandra Eliasson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; dels förvaltningens förslag, dels Otto
Andreassons (S) förslag och dels Sandra Eliassons (C) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Otto Andreassons (S) förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ordföranden utser Otto Andreassons (S) förslag till huvudförslag.
För att få fram ett motförslag ställs förvaltningens förslag mot Sandra Eliassons (C) förslag, där
ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden utsett Sandra Eliassons (C) förslag till
motförslag.
Ordföranden meddelar därefter omröstning mellan huvudförslaget och Sandra Eliassons (C)
förslag.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för Otto Andreassons (S) förslag.
Nej-röst för Sandra Eliassons (C) förslag.
Omröstningsresultat
3 ja-röster mot 3 nej-röster innebär att ordförandes utslagsröst avgör och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Otto Andreassons (S) förslag. En ledamot avstår från
att rösta. Se protokollsbilaga för redovisning av omröstning.
Beslutsunderlag
 Motion Bevara Nolåns dalgång
 Motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång
 §101 KF Motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Voteringslista: §33
Ärende: Svar på motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång, SBN2017/631
Voteringslist(or)
Omröstning

Ledamot
Sandra Eliasson(C), ledamot
Åke Lindkvist(M), ersättare
Jakob Engelbrektsson(S), ledamot
Otto Andreasson(S), ledamot
Stefan Waldeholt(M), ledamot
Lars-Erik Olsson(S), ordförande
Bengt Classon(M), vice ordförande
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
3

3
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