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Sammanträdesprotokoll §§ 115-116 
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Plats och tid Stadshuset A394, kl 13:00 – 15:15 

Tjänstgörande ledamöter Anna Thunell (MP), Ordförande 

Solveig Nilsson (S), 1:e vice ordförande 

Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordförande 

 

  

Vid protokollet Kerstin Herbertsson 

Paragraferna direktjusteras på mötet 
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Protokoll från Tekniska nämnden, arbetsutskottet, §§ 115-116 

Sammanträdesdatum 2019-10-16 

Justeringsdatum 2019-10-16 

Anslagsdatum 2019-10-16 

Datum för nedtagande  

Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset 
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 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Lars Wiberg, enhetschef/stadsträdgårdsmästare 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Armin Kühnert, controller 

Emma Rimbe, utvecklingsstrateg 

Susanna Hansen, vattensamordnare 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 115 Dnr TN 2019/00644-1.7.1 

Yttrande över detaljplan för Gunnar 19, dp 1875 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.            

Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad på fyra våningar längs 

Knutsgatan och en påbyggnad med en våning för östra delen av befintlig 

vårdcentral på Herrgärdet. Detta för att säkerställa framtida lokalbehov för 

vårdverksamheten. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 7 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

byggnadsnamnd@vasteras.se                           
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§ 116 Dnr TN 2019/00639-1.7.1 

Yttrande över detaljplan för Östra Vildrosen 1, Dp 1901 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga en ny vårdcentral med 

kompletterande verksamheter såsom apotek och kontor. Planen syftar även 

till att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse som är anpassad till platsen. 

Detaljplanen skapar förutsättningar för att bygga en ny vårdcentral med lokal 

för ett nytt apotek samt cirka 95 lägenheter inom planområdet. I 

planförslaget rivs den befintliga vårdcentralen. Den nya vårdcentralen 

placeras istället i ett nytt läge söder om den befintliga vårdcentralen. Det 

möjliggörs därmed för att den befintliga vårdcentralen kan vara i drift tills 

den nya verksamheten är på plats.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 8 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

byggnadsnamnd@vasteras.se              

 

 


