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§ 217 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Arbetsutskottet utser Mattias Dahlberg (C) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 218 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att Christian Brobeck får närvara under § 219, 
Information på beredning – Kraka 4. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
- Elisabeth Strand Hübinette anmäler en övrig fråga. 
- Ärende 15 i föredragningslistan, Yttrande i mål P 7571-21 gällande 
återställande av försutten tid och domvilla utgår och hanteras på nämndens 
sammanträde i december. 
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§ 219 Dnr BN 2021/00977-3.1.2 

Information på beredning - Kraka 4 

Ärendebeskrivning 
Christian Brobeck informerar om projektet för utveckling av kvarteret Kraka 
4 och ett förslag har tagits fram. Förslaget är att befintliga fastigheter bevaras 
och kompletteras med nyproduktion av lägenheter samt en utveckling av 
gaturummen som ger liv och rörelse i kvarteret. Ledordet är att kvarteret ska 
vara ett trendigt boende för den glada urbanisten. Det ska vara att levande 
och modernt kvarter med en blandning av boende och olika typer av 
verksamheter. Vidare tar han upp förutsättningarna för att kunna gå vidare 
med projektet som ex lösning av parkeringsfrågan och en diskussion förs 
kring det. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 220 Dnr BN 2021/00965-3.1.2 

Information på beredning - Status Dp X 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette och Marie Ahnfors ger en statusuppdatering 
kring detaljplan X. Dialog har förts med fastighetsägaren under våren om 
arbetsordningen i projektet. Fastighetsägaren har inte uppfyllt kraven utifrån 
arbetsordningen och förvaltningen kommer inte vidare i arbetet med 
detaljplanen. Arbetsutskottet anser att det är ett låst läge och ger förslag på 
hur förvaltningen ska gå vidare med ärendet.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 221 Dnr BN 2021/00966-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1914 Fridnäs - status efter 
samrådet 

Ärendebeskrivning 
Viktor Ståhl och Emma Lilja informerar om inkomna samrådsyttranden och 
vad som händer framöver. Planen var ute på samråd 28 juni till 19 
september. 30 yttranden kom in under samrådstiden. Synpunkterna gäller 
främst byggnadshöjd, arkitektonisk utformning, planlägga befintlig skola 
med skolgård, trafik och parkering samt grönområden. Dialog förs med 
Länsstyrelsen för att tillmötesgå deras yttrande kring kulturmiljö och väckt 
byggnadsminne. Tidplanen är att detaljplanen ska upp till nämnden för ett 
granskningsbeslut i januari. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 222 Dnr BN 2021/00967-3.1.2 

Information på beredning - Status Dp 1910 Isolatorn 3 

Ärendebeskrivning 
Viktor Ståhl informerar om läget med detaljplan 1910, Isolatorn 3. 
Detaljplanen har tidigare varit aktuell för antagande men lyfts bort då det 
fanns behov av ytterligare utredningar kring bl.a. säkerhet för boende. En 
fördjupad riskutredning om lämpligheten att planera bostäder och förskola 
nära verksamhet som hanterar radioaktiva föremål har gjorts. Utredningen 
visar att det inte finns några indikationer på att verksamheten utgör någon 
risk för boende i närområdet ur radiologisk synpunkt. En justering av 
villkorsbestämmelse görs i detaljplanen utifrån resultatet av undersökningen. 
Förvaltningens mål är att planen ska tas upp till nämnden för antagande i 
december. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 223 Dnr BN 2021/00972-3.1.2 

Information på beredning - Återkoppling från beredningsgruppen 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette ger en återrapportering från beredningsgruppen. 
Hon informerar om de projektidéer på kommunal respektive privat mark som 
hanterats i beredningsgruppen. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 224 Dnr BN 2021/00973-3.1.2 

Information på beredning - Ny prioriteringsmodell för 
detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar att byggnadsnämnden gav i januari 
förvaltningen i uppdrag att titta på och ta fram en ny prioriteringsmodell. 
Ingen ny modell finns färdig än. Förvaltningen tittar på en processmodell för 
detaljplaner i form av ett årshjul där det bl.a. framgår att nämnden ska ta ett 
prioriteringsbeslut. Elisabeth visar ett antal steg som behöver tas innan 
årshjulet är på plats: arbeta med planbesked, göra en kategorisering av 
detaljplaner, bedöma projektidéer och sätta nya kriterier. Det finns även ett 
behov att revidera prioriteringsordningen från 2013 utifrån dagens behov av 
t.ex. näringslivsmark. Diskussion förs om riktningen framåt. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 225 Dnr BN 2021/00974-3.1.2 

Information på beredning - Rutin för planbesked 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om behovet av en ny rutin för 
planbesked. Idag finns det tre sätt att ansöka om en detaljplan. Förslag är att 
det ska finnas en väg in genom att alla får ett planbesked, taxabelagt besked 
enligt PBL, taget av nämnden. Arbetsutskottet anser att förslaget är bra. Det 
blir tydligare och mer lätthanterligt för förvaltningen. Arbetsutskottet ser att 
förvaltningen skriver fram ett förslag till beslut till nämnden. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 226 Dnr BN 2021/00978-10.0.1 

Information på beredning - Riktlinjer för utemiljö på skol- och 
förskolegårdar 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec lyfter problematiken kring riktlinjen för storlek och kvaliteter 
på skol- och förskolegårdar som upplevs på främst planenheten och 
bygglovenheten i deras dagliga arbete med detaljplanering och 
bygglovshandläggning. Syftet med riktlinjen är att det ska vara vägledande 
gällande storlek och kvaliteter på nya skol- och förskolegårdar. I dokumentet 
framgår det att det går att göra avsteg från vägledningen om det finns 
särskilda skäl vilket öppnar upp för olika tolkningar. Diskussion förs kring 
att hitta en lösning på problematiken. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 227 Dnr BN 2021/00979-3.5.1 

Information på beredning - Skrivelse till byggnadsnämnden 
angående parkeringsfrågan på Gäddeholm 

Ärendebeskrivning 
Rebecca Svedberg informerar om skrivelsen från Strategiska fastigheter och 
Geddeholms AB gällande parkering vid Gäddeholms handelsträdgård. 
Frågan har tidigare hanterats i förhandsbeskedet och bygglovsärendet för 
handelsträdgården. En bygglovsansökan gällande anordnande av parkering 
är inlämnad och ärendet tas upp för beslut på decembernämnden. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 228 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette ger en kort statusuppdatering om detaljplan för 
avfart Irsta. Samrådsredogörelsen är klar samt att de redaktionella 
ändringarna i planbeskrivelsen är gjorda.  Handlingarna skickas ut till 
nämnden och planen skickas ut för granskning enligt nämndens yrkande på 
novembersammanträdet. 
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