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§ 186 

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - Antagande, KS 2014/368 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Återremittera ärendet för att för att handlingarna ska omarbetas utifrån 
att husets nockhöjd maximalt får vara elva meter, vilket kan motsvara en 
bebyggelse om tre våningar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunsstyrelsen beslutade 2015-01-13 att ge 
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta förslag till 
detaljplan för Dikaren 8 m.fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2017-12-12 att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta att anta planförslaget. Planen syftar till att pröva förutsättningarna 
för uppförande av bostadshus inom kvarteren Dikaren och Drängen samt 
att reglera befintlig bebyggelse för bostadsändamål, kontor och handel.  

Planområdet är beläget direkt söder om Arvidstorsvägen och norr om 
Bräckevägen. Inom planområdet finns tio befintliga villor med 
tillhörande komplementbyggnader. Planförslaget innehåller tre 
nytillkommande flerbostadshus med cirka 30 bostäder samt två befintliga 
flerbostadshus som även inrymmer kontor.  

Planförslaget har under granskningstiden 2017-09-13 till 2017-10-11 
varit utställt i Stadshuset samt funnits tillgängligt på kommunens 
hemsida. Under granskningen inkom 17 yttranden. Inkomna synpunkter 
berör främst trafiksituationen inom och omkring planområdet. Vidare 
efterfrågas ytterligare utredningar vad gäller föroreningar inom 
planområdet. Frågor har även kommit upp vad gäller samstämmigheten 
mellan samrådsredogörelsen och det faktiska planförslaget i 
granskningsskedet. Det handlar bl.a. om tillåten byggnadshöjd på 
bebyggelsen i planförslaget.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 38 att återremittera ärendet 
för att omarbeta detaljplanen så att högst tre våningar tillåts. 
 
Motivering av beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer, efter avstämning i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19, att majoritet finns för det 
ursprungliga planförslaget med som högst fyra våningar. Att då ta fram 
ett nytt förslag till detaljplan är inte god hushållning med tid, resurser och 
försenar beslutet som möjliggör nya bostäder. 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att det ursprungliga med 
planförslaget med som högst fyra våningar antas. 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas till 100 % av exploatören och regleras via särskilt 
avtal. 
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Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2018-06-21 
Kommunfullmäktige 2017-02-27, § 38 
Planbeskrivning, antagandehandling, 2017-12-12 
Plan- och illustrationskarta, antagandehandling, 2017-12-12 
Granskningsutlåtande, 2017-11-23 

Yrkande 
Filip Bertilsson (M) yrkar, med instämmande av Tore Holmefalk (C), bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Per Svensson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att handlingarna ska 
omarbetas utifrån att husets nockhöjd maximalt får vara elva meter, vilket 
kan motsvara en bebyggelse om tre våningar.  
 
Ingemar Stridh (M) yrkar, med instämmande av Sara-Lena Bjälkö (SD), att 
en återremiss av ärendet ska kompletteras med att utreda förutsättningarna 
för att bygga parkeringsgarage under huset. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Per Svenssons (S) återremissyrkande mot 
avslag och finner kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per  
Svenssons (S) yrkande.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på Ingemar Stridhs (M) med fleras 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Ingemar Stridhs (M) yrkande.  
 
Votering 
Votering begärs och verkställs.  
 
Ja-röst för att tilläggsyrkandet på återremissen avslås.  
Nej-röst för Ingemar Stridhs (M) yrkande. 
 
Med ett utfall om 41 ja-röster, åtta nej-röster, en ledamot frånvarande och en 
ledamotsplats är vakant, beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.       Bilaga KF § 186 
 



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28  Bilaga KF § 186  
Ärende: Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - Antagande 
 

 Ja Nej Avstår Ej närv  Ja Nej Avstår Ej närv 

Mari-Louise Wernersson (C) 
 

X    Filip Bertilsson (M) X   

Tore Holmefalk (C) 
 

X    Angela Malmgren (M) X    

Per Johansson (C) 
 

X    Ingemar Stridh (M)  X   

Kerstin Angel (C) 
 

X    Elisabet Karlsson (L) X    

Ingemar Johansson (C) 
 

X    Mikael Hallberg (V) 
Lennart Johnsson (V) 

 X   

Agneta Åkerberg (C)  
Ingmar Bengtsson (C) 

X    Yen Gunnarsson (S)  X   

Per Svensson (S) X    Peter Dygården (S) 
 

X    

Dahn Persson (S) 
 

X    Rebecka Kristensson (S) X    

Marcelle Farjallah (S) X    Gabriella Geertinger (S) 
Runar Kaattari (S) 

X    

Marcus Dufwa (S) X    Lennart Torstensson (S) X    

Majvor Wallin (S) X    Per Sjövall (V)  X   

Fredrik Johansson (S) 
Sara Grimpe Wernersson (S) 

X    Katja Geertinger (MP) X    

Rie Boulund (M) X    Jan Berge (MP) X    

Charlotta Jonson (M) X    Georgia Ferris (KD) 
 

X    

Claës-L Ljung (M) X    Daniel Bernhardt (KD) X    

Shlomo Gavie (C) X    Lars Fagerström (L) X    

Hans Johansson (C) X    Sara-Lena Bjälkö (SD)  X   

Niklas Selander (C) 
 

X    Stefan Johansson (SD)  X   

Björn Jönsson (S) X    Lennart Nilsson (SD)  X   

Yvonne Nilsson (S) 
 

X    Jim Hedin (SD)    X 

Thomas Fagenheim (S) 
Irhan Kasic (S) 

X    Anders Jansson (SD)  X   

Bengt Hackberg (S) X    Vakant (SD)    X 

Christina Johansson (S) X    Stig Agnåker (C) 
1:e vice ordf 

X    

Connie Kristensson (S) X    Jan Dickens (S)  
2:e vice ordf 

X    

Gert Persson (M) 
 

X    GunMarie Stenström (M) 
ordf 

X    

Michael Svensson (M) 
Bo Gustafsson (M) 

X     
                              Summa 

41 8 0 2 

 


