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Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling 
nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå 
inom stadsdelen Järnbrott  
§ 654, 0409/16 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-
11-2019 och reviderad den 15-12-2020. 

2. Översända förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-
11-2019 och reviderad den 15-12-2020 till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande. 

3. Hemställa till trafiknämnden att före beslut om antagande i 
kommunfullmäktige redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska 
utformas vid korsningar inom detaljplanen. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgrens (L) yrkande om 
hemställan till trafiknämnden.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-10-20. Återremitterat 2020-11-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar återremiss enligt demokraternas yrkande, protokollets 
bilaga 4.  

Johan Zandin (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar att byggnadsnämnden 
ska hemställa till trafiknämnden att före beslut om antagande i kommunfullmäktige 
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redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska utformas vid korsningar inom 
detaljplanen. 

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

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandet om återremiss 
mot yrkandet om avgörande idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet 
idag. Omröstning begärs 

Omröstning  
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet enligt 
yrkandet från Martin Wannholt (D) röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), tjänstgörande ordförande 
Ann Catrine Fogelgren (L), Matilda Landén (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto 
Lange (M) och Åsa Hartzell (M) ja medan Veronica Öjeskär (D) och Martin 
Wannholt (D) röstar nej. 

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och hemställa till trafiknämnden att före beslut om 
antagande i kommunfullmäktige redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska 
utformas vid korsningar inom detaljplanen, och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med tjänstgörande ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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Dag för justering 
2020-12-16 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Stina Petersson Moberg
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