
Sammanträdesprotokoll 
 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Paragrafer 
151 

 

Plats och tid 
 
 

KS-rummet, plan 3, stadshuset 09:00 
 Beslutande ledamöter 
 

Joel Schäfer (S) 
Torbjörn Jerlerup (S) 
Tomas Zander (C) 
Peder Svensson (C) 
Marcel van Luijn (M) 
Torbjörn Nilsson (SD) 
Stefan Bergman (FÖL)   

 Övriga närvarande Jonatan Wassberg, sekreterare 
Ricky Wreinert, bygglovschef 
Ulf Grandin, bygglovshandläggare 
Anna Stjärndahl, miljöchef 
Leon Hansson, samhällsplanerare 
Thomas Nilausen, planarkitekt  

 Justerare Peder Svensson med Tomas Zander som ersättare 

 Justeringens plats och tid Stadshuset, plan 2 klockan 13:00 2021-06-24  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Jonatan Wassberg 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Joel Schäfer 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Tomas Zander 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningens administrativa enhet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 151 Planprioritering, Miljö- och byggnadsnämnden , samråd 2021/73   

 
Protokollet biläggs hela protokollet från nämndens sammanträde 2021-06-
24.
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§ 151 Dnr 2021/73 BN 
 
Planprioritering, Miljö- och byggnadsnämnden, samråd 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till planprioritering 2021 enligt 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till planprioritering.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planprioritering enligt 9 § i reglementet 
för kommunstyrelsen. Prioriteringen ska enligt samma reglemente samrådas med 
miljö- och byggnadsnämnden.   

Kommunstyrelsen prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas. För-
slag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. Alla detaljplaner be-
döms gentemot hur väl de uppfyller de av kommunstyrelsen framtagna priorite-
ringsgrunderna.  

Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan på-
går och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande 
prioriteras högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 124 beslutade att föreslå kommun-
styrelsen att anta förslag på planprioritering och att skicka förslaget på samråd med 
miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Planprioritering 2021 Samrådsförslag, 2021-06-17. 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 124. 

Dagens sammanträde 
Samhällsplaneraren redogör ärendet. 

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar att detaljplan Solberga 5:3 med flera ska flyttas till Kges 
prioritering 2 på bekostnad av Horn 1:131 i sådant fall kapacitet inte finns för att in-
nefatta att båda kan ha prioritering 2. 

Tomas Zander (C) yrkar bifall till skrivelsens som den ligger. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Marcel van Luijns förslag 
att detaljplan Solberga 5:3 med flera ges prioritering 2 på bekostnad av Horn 1:131 i 
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sådant fall kapacitet inte finns för att innefatta att båda kan ha prioritering 2; och 
Tomas Zanders förslag att stödja kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar att stödja kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till 
beslut efter omröstning.  

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att stödja kommunstyrel-
sens arbetsutskott förslag till beslut röstar ja och de som stödjer att detaljplan Sol-
berga 5:3 med flera ges prioritering 2 på bekostnad av Horn 1:131 i sådant fall ka-
pacitet inte finns för att innefatta att båda kan ha prioritering 2 röstar nej.  

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 1 nej-röster.  Därmed beslutar miljö- och 
byggnadsnämnden att stödja kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 

JA – Z NEJ – Z   
Joel Schäfer (S) Marcel van Luijn (M)  
Tomas Zander (C)   
Peder Svensson (C)   
Torbjörn Jerlerup (S)  
Stefan Bergman (FÖL)  
Torbjörn Nilsson (SD)   

Reservation 
Marcel van Luijn (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan). 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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SKRIFTLIG RESERVATION 
Ärende 9, Planprioritering 

Jag reserverar mig mot beslutet att inte lämna ett yttrande kring 
planprioriteringen inför beslut i kommunstyrelsen, till förmån för mitt yttrande 
nedan. 

Prioriteringslistan som ligger som förslag känns politiskt styrt, vilket gör det 
väldigt otydligt vilka planer/exploatörer får gå före i kön. 

Enligt de föreslagna prioriteringskriterier borde planen för Solberga 5:3 och hela 
centrala Köpingsvik får en hög prioritering. Den följer FÖP:en och har stor 
samhällsnytta. Samma kan knappast påstås om Horn 1:131. Dessutom fick 
Solberga 5:3 redan 2018-01-25 ett positivt planbesked. 

Därfär yrkade jag att lämna följande yttrande: 

A t t  flytta upp ”Solberga 5:3 m fl” till Prioritering 2  

A t t  ifall resurser inte räcker flytta ner ”Horn 1:131” till uppstart 2021 

Marcel van Luijn (M) 

Köpingsvik 2021-06-24
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