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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagande: 

Utses att justera: 

Justeringens 

plats och tid: 

Underskrifter: 

Organ: 

Sammanträdes

datum: 

Sammanträdet har genomförts digitalt, torsdagen den 25 februari 2021, 
kl 19.00 - 21.45 
Se bilagd upprops- och voteringslista 

Kommundirektör Mats Bergström, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, 
socialchef Jenny Thorsell, förvaltningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood, kommunsekreterare Ida 
Malmborg 

Jasmina Kosevic (M), Björn Wivallius (M) 

Kansliet, tisdagen den 2 mars 2021 kl 14.00 

Sekreterare 
fl1 Jt 

.. & .................... . 
Ida 

Ordförande 

Justerande 
f 7q~tr; fa;f6t1/~_11!:;!) 

t ~;ina Kosevic (M) Björn Wivallius (S) 

Anslag/bevis 

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktige 

2021-02-25 

Datum för anslagets Överklagande tiden går 

uppsättande: 2021-03-03 

Förvaringsplats 

för protokollet: 

Underskrift: 

ut: 2021-03-24 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2021-03-25 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 8 KS/2020:369 

Detaljplan för Salem 4:2 och del av 5:3 (Trekanten), plan 83-22 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober, l<S § 92, att ge bygg- och miljönämnden i 

uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten). 

Till bakgrund för ärendet ligger ett positivt svar på en begäran om planbesked. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus på del av fastigheten Salem 

5:3 samt införa skyddsbestämmelser för det befintliga flerbostadshuset på fastigheten Salem 

4:2. Planområdet tillhör kommundelen Söderby och är beläget i korsningen mellan 

Sanatorievägen och Söderby Gårds Väg. 

Detaljplanen har upprättats med standardförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd 

mellan den 29 november och den 29 oktober 2019 och på granskning mellan den 25 juni och 

den 4 augusti. Under samrådet inkom ett 15-tal yttranden och under granskning ett 10-tal 

yttranden. Endast en privatperson har yttrat sig och inkomna yttranden med kommentarer 

finns att läsa i ett sammanställt granskningsutlåtande. Efter att detaljplanen har varit ute på 

granskning har inga större revideringar av planförslaget gjorts. Ett sent yttrande har inkommit 

2020-10-16 från tomträttshavare till fastigheten 4:1. Nämnden har tagit del av yttrandet. För 

mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2020-09-30. 

Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 oktober 2020 och 

nämnden beslutade att godkänna detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), 

plan 83-22 samt föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

detaljplan. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 10/2021 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 
(Trekanten), plan 83-22. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderen (M), Raili Nilsson (C) , Arne Närström (S), Björn kvist (M) och Rickard Liven 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att enbart 
kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med det. 

l<ommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 
(Trekanten), plan 83-22. 

Bygg- och miljönämnden 

Arkiv 

Just. sign . 


