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Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 september 2015. 

 
 

Tid 
Måndagen den 28 september 2015 kl. 10:15 – 10:35 

Plats 
Brofästet Hotell & Konferens 

Omfattning 
§ 206 

Beslutande 
Johan Persson (S) ordförande 
Christina Fosnes (M) 1:e vice ordförande 
Bertil Dahl (V) 2:e vice ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Mattias Adolfson (S) 
Marianne Dahlberg (S) 
Roger Holmberg (S) 
Elisabeth Gustavsson (S) 
Lasse Johansson (S) 
Anders Andersson (C) 
Per Dahl (M) 
Inger Hilmansson (FP) 
Christopher Dywik (KD) 
Thoralf Alfsson (SD) 
Patricia Vildanfors (MP) 
 
 

Ersättare 
Michael Ländin (S) 
Marie Simonsson (S) 
Bodil Wahlgren (C) 
Ingemar Einarsson (C) 
Liselotte Ross (V) 
Jonas Lövgren (M) 
Kent Pettersson (FP) 
Lars Rosén (SD) 
 
 
 



 2 (4) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-09-28 

 
 

Sekreterare 
 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Justeras 
 
 
 
Johan Persson Thoralf Alfsson 
ordförande  
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§ 206 

Tillägg till detaljplan för del av fastigheten 
Varvsholmen 1, ”Norra kajen” m.m. på Varvsholmen 
Dnr KS 2015/0792 

Handlingar 
Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning den 17 juni 2015. 
 
Samrådsredogörelse den 19 augusti 2015. 
 
Granskningsutlåtande den 23 september 2015. 
 
Förslag till detaljplan den 23 september 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015,  
§ 161. 

Bakgrund 
Ett tillägg till detaljplan för del av fastigheten Varvsholmen 1, ”Norra kajen” 
m.m. på Varvsholmen har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret. Syftet med 
tillägget är att förtydliga utformning av planerad bebyggelse för bostäder och 
verksamheter inom västra delen av kvarteret Spantrutan. Bebyggelsen ska 
placeras och utformas så att byggnadsvolymer bryts upp längs Utrustnings-
kajen och Varvsgatan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till tillägg till detaljplan för del av fastigheten Varvsholmen 1, ”Norra kajen” 
m.m. på Varvsholmen. 

Överläggning 
Birgit Endom, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Patricia Vildanfors (MP) föreslår att ärendet ska återremitteras.  
 

2. Christina Fosnes (M) – med instämmande av Christopher Dywik (KD), 
Johan Persson (S) och Thoralf Alfsson (SD) – föreslår att 
kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Härefter beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens 
förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till tillägg till 
detaljplan för del av fastigheten Varvsholmen 1, ”Norra kajen” m.m. på 
Varvsholmen. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Reservation 
Patricia Vildanfors (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
att återremittera ärendet.  
 
 
 


	Tid
	Plats
	Omfattning
	Beslutande
	Ersättare
	Sekreterare
	Justeras
	§ 206
	Tillägg till detaljplan för del av fastigheten Varvsholmen 1, ”Norra kajen” m.m. på Varvsholmen
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut
	Reservation


