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Plats och tid

Beslutande 
närvarande

Ej tjänstgörande 
ersättare

Övriga närvarande

Paragrafer

Justerande

Digitalt sammanträdesrum kl. 18:30-20:02

Helena Klange (KD) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär 
Elfström (S) (2:e vice ordförande), Annelie Voujärvi (M), Lars-Elis 
Ekeberg (C), Felix Gravel (S), Susanna Kriström (SD), Tomas Halén (L)  
ersätter Karin Unnerstad (L), Ralph Monö (MP)  ersätter Lars Nordesjö 
(MP)

Birgitta Karlsson (KD), Birgitta Hansson (S), Irene Rybrink (S)

Petri Peltonen (Förvaltningschef), Marie Gustavsson (Bibliotekschef), 
Anders Dahlgren (Enhetschef kultur), Jerker Axelsson (Kulturskolechef), 
Elisabeth Byström (Controller), Charlotta Burlin (Kultursekreterare), 
Jesper Westberg (Kommunsekreterare)

§64

Pär Elfström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Jesper Westberg

Ordförande _______________________
Helena Klange (KD)

Justerande _______________________ 
Pär Elfström (S)
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ÄRENDELISTA
§64 Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla Polishuset
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§ 64
Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla Polishuset (KN 
2020.027)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att stå kvar vid samma yttrande på detaljplanen som kulturnämnden 
beslutade om på deras sammanträde 2020-06-02.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-10-20 § 73 att ställa ut
förslag till detaljplan på granskning.

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen,
Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm.

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala
Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för
ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få
en egen bostad.

Kulturnämnden antog ett yttrande på deras sammanträde 2020-06-02 (§ 27) som behandlade 
detaljplan för Gamla polishuset när detaljplanen var utställd på samråd. Kulturförvaltningen 
föreslår att kulturnämnden beslutar att stå kvar vid sitt tidigare yttrande och att kulturnämnden 
inte har något övrigt att yttra sig om. Yttrandet som kulturnämnden då beslutade om finns 
med som bilaga till detta ärende.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och att paragrafen 
förklaras omedelbart justerad.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §61 KN AU Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla Polishuset
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-17, 12. Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla 

Polishuset
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 Remiss, granskning av detaljplan för Gamla Polishuset
 Yttrande gällande samrådshandling, detaljplan, Gamla Polishuset, fastigheterna 

Vallentuna-Rickeby 1:149 med flera, Vallentuna socken

4 / 4


	2091deb6-ba2a-4471-82b5-47fb0f03ad7b.docx
	68e21e65-9756-4b5e-84d2-dc2fbab73736.docx
	ÄRENDELISTA

	e79ba1ea-746a-4127-b868-5d82474ac0c5.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	ADP781A.tmp
	Justeringen har tillkännagivits genom anslag




