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Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 18 
Antagande av detaljplan kv Blåmesen mfl (KS/2021:235) 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige antar detaljplan för kv Blåmesen m fl inom stadsdelen Huvudsta i 
enlighet med byggnadsnämndens förslag.  
 
Sammanfattning  
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 december 2021 ett ärende som 
gäller beslut om att överlämna detaljplan för kv Blåmesen m fl till kommunfullmäktige 
för antagande.  
 
Detaljplanen möjliggör en ny modern skola med kapacitet för cirka 750-900 elever, 29 
bostäder i form av radhus och ett kvarter med cirka 250 nya bostäder i flerbostadshus 
med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen. Skolan inrymmer en fullstor 
idrottshall och på skolgården finns en bollplan. Detaljplanen bidrar till att skapa en 
sammanhållen stadsstruktur och en tryggare trafikmiljö i centrala Huvudsta genom att 
Armégatan omvandlas från trafikled till stadsgata. Objekt med höga naturvärden inom 
planområdet ges ett utökat skydd. Både bostäder och skolbyggnad ska uppfylla kraven 
för minst miljöklass Svanen.  
 
Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kv Blåmesen m fl 
under förutsättning att byggnadsnämnden godkänner detaljplanen och beslutar att 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande vid sammanträdet 13 december 
2021.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2021 § 207 att 
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kv Blåmesen m fl inom stadsdelen 
Huvudsta i enlighet med byggnadsnämndens förslag.  
 
Yrkanden  
Torsten Svenonius (M), Magnus Persson (C), Marianne Damström Gereben (L), 
Samuel Klippfalk (KD) och Jacques de Maré (MP) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Tove Pehrsson (V), Sandra Lindström (V), Sara Kukka-Salam (S), Msciwoj Swigon 
(SD), Kjell Johansson (SD), Gunilla Åberg (S) och Johan Wahlstedt föreslår att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.  
 
Torsten Svenonius (M), Sandra Lindström (V), Msciwoj Swigon (SD), Sara Kukka-
Salam (S), Gunilla Åberg (S), Tove Pehrsson (V), Bernhard Huber (MP), Samuel 
Klippfalk (KD), Marianne Damström Gereben (L), Magnus Persson (C), Kjell 
Johansson (SD), Thomas Magnusson (V), Johan Wahlstedt (S), Anna Lasses (C), Peter 
Rangwe (S) och Peter Edholm (L) yttrar sig i debatten.  



 
  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:  
Kommunstyrelsens förslag  
Avslag till kommunstyrelsens förslag  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation  
Sara Kukka-Salam (S), Sandra Lindström (V) och Msciwoj Swigon (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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