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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-10-25 

 

Planbesked och uppdrag för detaljplan för förskola och studentbostäder vid 
Kungsladugårdsskolan inom stadsdelen Kungsladugård 

§ 467, dnr 0543/14 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Fastighetskontoret och SGS 
Studentbostäder om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 14 
 
Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med yrkandet: 
 
att en förutsättning för kommande planarbete är att lokaliseringen av 
parkeringsplatser görs utifrån ett barnperspektiv och att skolgården, såväl som 
förskolegården ska få goda förutsättningar att bli trivsamma och stimulerande 
utemiljöer 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för detaljplan för 
förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan, inom stadsdelen Kungs-
ladugård i enlighet med startplanen för år 2016  
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för detaljplan för förskola och 
studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan, inom stadsdelen Kungsladugård med 
enkelt planförfarande.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 



Yrkande MP, S, V
Byggnadsnämnden 20161025

Ärende 54 Dnr 0543/14

Yrkande angående planbesked för förskola och studentbostäder vid 

Kungsladugårdsskolan

I sökandens skisser över möjlig utformning av området framgår att de tänker att 

parkeringsplatser kan anläggas vid skolgården, där den idag befintliga förskolebyggnaden

ligger. Skolgårdens kvaliteter skulle försämras om parkeringsplatser anläggs vid 

skolgården. 

En förutsättning för kommande planarbete är att lokaliseringen av parkeringsplatser görs 

utifrån ett barnperspektiv och att skolgården, såväl som förskolegården ska få goda 

förutsättningar att bli trivsamma och stimulerande utemiljöer. 

Byggnadsnämnden föreslås besluta

Att En förutsättning för kommande planarbete är att lokaliseringen av 

parkeringsplatser görs utifrån ett barnperspektiv och att skolgården, såväl som 

förskolegården ska få goda förutsättningar att bli trivsamma och stimulerande utemiljöer. 

Att godkänna förslagen i tjänsteutlåtandet. 
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Samråd och granskning av detaljplan för 
förskola och studentbostäder vid 
Kungsladugårdsskolan inom stadsdelen 
Kungsladugård 
§ 183, 0543/14 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för förskola och studentbostäder vid 
Kungsladugårdsskolan inom stadsdelen Kungsladugård.  
 

2. Låta granska detaljplan för förskola och studentbostäder vid 
Kungsladugårdsskolan inom stadsdelen Kungsladugård.  

 
Samt enligt tilläggsyrkandet från (MP)(V): 

att ärendet återkommer till byggnadsnämnden efter samråd och innan granskning.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt tilläggsyrkandet från (MP)(V).  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-01, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från (MP)(V), protokollets bilaga 6.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut. 

Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-03-26 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår sen att nämnden ska 
besluta att bifalla tilläggsyrkandet från (MP)(V) och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 
2019-04-09 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 

 

 

  

  

  



YrkandeMP,V

Byggnadsnämnden2019-03-26

Ärende29

dnr.0543/14

Tilläggsyrkandeomdetaljplanförförskolaochstudentbostädervid

Kungsladugårdsskolan

Eftersombyggnationenskeriområdemedriksintresseförkulturmiljövårdoch

gestaltningavbyggnadejharblivitpresenteratännuönskarviattärendet

återkommertillnämndeninnangranskning.

Viyrkar

attärendetåterkommertillbyggnadsnämndeneftersamrådochinnangranskning.
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