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Dnr KSF 2009/149 

§ 92 Ny översiktsplan för Höörs kommun - för 

antagande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Översiktsplan för Höörs kommun antas. 

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2012 presenterade Höörs kommun ett förslag till ny översiktsplan som 

kallades Översiktsplan 2012. Kommunen fick in värdefulla synpunkter både genom de 

samrådsmöten som genomfördes på olika platser i kommunen och genom ca 50 skriftliga 

yttranden. Synpunkterna pekade på att planförslaget behövde omarbetas och att fler 

frågor borde vävas in i planarbetet. Samtidigt valde kommunen att prioritera planeringen 

för bland annat Ringsjöbandet, vinterarenan och Västra Stationsområdet vilket innebar att 

arbetet med ny översiktsplan vilade under några år. 

Hösten 2015 beslutade kommunfullmäktige att bekräfta uppdraget att arbeta vidare med 

den nya översiktsplanen och att förnyad dialog om kopplingen till Höörs vision skulle 

genomföras genom en politisk referensgrupp utsedd av kommunfullmäktige. 

Därefter har kommunen tagit fram ett reviderat förslag till ny översiktsplan, med 

utgångspunkt i samrådssynpunkter, dialog om utvecklingsstrategi, nya 

planeringsunderlag och analyser mm. 

KS beslutade 16 januari 2018 att godkänna det reviderade planförslaget för utställning. 

Planen heter nu Översiktsplan för Höörs kommun och består av två tryckta dokument och 

en klickbar webbkarta. Justeringar efter utställningen framgår av granskningsutlåtandet. 

Webbkartan och planen för Ringsjöbandet kommer att uppdateras i enlighet med den 

antagna översiktsplanen. 

Region Skåne förväntas anta Regionala transportinfrastrukturplan för 2018-2029 (RTI-

plan) med cykelvägsplan den 19 juni. De infrastrukturprojekt som nämns i översiktsplanen 

beskrivs utifrån den status Region Skåne har föreslagit under våren 2018. RTI-planen 

påverkar inte kommunens ställningstagande av vad som är långsiktigt lämpligt, men får 

konsekvenser för i vilken takt projekten kan förväntas bli genomförda.  

Yrkanden 

Stefan Lissmark (S), Fredrik Hanell (MP), Lars-Olof Andersson (C) och Camilla Källström 

(M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 

2. Granskningsutlåtande 180528.pdf 
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3. Särskild sammanställning 180528.pdf 

4. ÖP Utvecklingsdelen för antagande.pdf (tillagd 2018-06-11) 

5. ÖP Hänsynsdelen 180528.pdf 

6. Plan för Ringsjöbandet justerad 2018.pdf 

7. Kommunstyrelsen 2018-06-05 (2018-06-05 KS §133).doc 
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