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Plats och tid Sahlin/Möller kl. 18:00-20:00  
  
Beslutande Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 

Eva Bengtsson (S) (vice ordförande) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Peter Sjögren (M) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Mirza Mahmutovic (S)  ersätter Naser Gohari (S) 
Ronny Thall (SD)  ersätter Håkan Jölinsson (SD) 
Katja Laine (V)  ersätter Mirjana Stakovska (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Olov Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Kerstin Brink (SD) 
Benjamin Ülger (KD) 
Margaret Fritz (S) 
Pia Olsson (S) 

  
Övriga närvarande Kersin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 

Jörgen Larsson (bitr.förvaltningschef) 
Edward Jensinger (avdelningschef) 
Susanne Jonasson ( nämndsekreterare) 
Erik Lensell (utredare) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 

  
Justeringens plats o tid , 2022-04-19   
  
Protokollet omfattar §39 
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Innehåll 
 

§39 Yttrande över samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10 
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§ 39    GoV.2021.0255 

Yttrande över samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10  

Ärendebeskrivning  
Syftet med den föreslagna detaljplanen är att skapa förutsättning för utveckling av 
BioGaias fabrik på gräsytan mellan nuvarande fabrik och Källebergsskolan. Idag 
används gräsytan som bollplan både under rast och för undervisning i idrott- och 
hälsa. Den nya detaljplanen behöver tillgodose fortsatt goda kommunikationer för 
gångare och cyklister genom området samt hanteringen av dagvatten och skyfall 
inom området. Förslaget om fabriksbygge går emot översiktsplanens utpekande av 
området som grönområde. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande granskning detaljplan skatan 10 
 Planbeskrivning 
 Trafikutredning Skatan 10 
 Dagvatten- och skyfallsutredning Skatan 10 
 PM biotopskydd 
 Plankarta 
 Geo- och miljöteknisk undersökning 
 Skatan 10 Samrådsredogörelse 
 

Beredning 
I samrådskedet pekade vi ut vilken påverkan uppförandet av fabriken riskerade få för 
de pedagogiska verksamheterna som verkar på Bergaområdet i allmänhet och 
Källeberg i synnerhet. 

Trafik 
Tung trafik (10 leveranser per dag) kommer dela infart med skolan. Eftersom ingen 
förändring i planen är föreslagen från samrådskedet kvarstår detta problem framgent. 

Byggnadshöjd 
Även byggnadshöjden med tillåtna 11 m på fabriksbyggnaden kvarstår i förslaget. 
Även om kommunledningskontoret kunnat påvisa att fabriken inte kommer skugga 
utemiljön för barnen kommer det rekreativa värdet av utemiljön på skolan påverkas 
av att en så hög byggnad på grannfastigheten. 

Parkmiljön 
Den parkyta som planeras kan användas för rastverksamhet delvis men är fortsatt för 
liten för idrottsundervisning. Det betyder att skolan får en försämring av sin 
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möjlighet att bedriva undervisning av hög kvalité när fabriken byggs på elevernas 
fotbollsplan. Eftersom utomhusytorna på Bergaområdet disponeras gemensamt får 
det effekt för all idrottsundervisning på Bergaområdet. 

Barnkonsekvensanalys 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att påverkan för elevernas 
räkning blir så pass stor att en djupare barnkonsekvensanalys behöver göras gällande 
detaljplaneändringen som föreslås. Innan antagande kan planförslaget behöva 
anpassas för att inte riskera att försämra barnens villkor inom området. 

Yrkande 
Eva Bengtsson (S) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill att en barnkonsekvensanalys tas fram 
för att tydligare belysa hur barnens perspektiv kan beaktas i samband med antagande 
av ny detaljplan för Skatan 10. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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