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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-02-04 
Tid: 09:00–11:35 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset / Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Marlene Jörhag (KD) 
Jessica Ekerbring (S) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Seydou Bahngoura (C) ersätter Layla Abou Tacca (KD)  
Mattias Eonsuu (M) ersätter Maria Haglund (M) 
 
Närvarande ersättare 
Inger Blückert (S) 
Husein Hoso (S) 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Pär Ljungvall (V) 
Kerstin Cederström (L) 
 
 
Övriga 
Karin von Stedingk T f programdirektör 
Maria Fhager Nämndsekreterare 
 
Paragraf 8 
 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Marlene Jörhag (KD), ordförande 
 
 
 
 
Gunilla Werme (L), justerare 
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§ 8 Samrådssvar - Planprogram för Tybbleängen (Sam 
523/2020) - Beslut 
Ärendenummer: Bou 2007/2021 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad har gett Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram 
ett planprogram för aktuellt område vilket ska möjliggöra byggnation av 
bostäder och arbetsplatser vid universitetet. Kommunen samråder om 
programmet med allmänhet och olika intressenter för att bredda 
beslutsunderlaget innan beslut fattas. Samråd kring ett planprogram ger 
berörda möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede, innan kommunens 
ställningstaganden är låsta. Syftet med planprogrammet är att utreda 
förutsättningarna för området och utifrån dessa visa en helhet för områdets 
utveckling inför kommande detaljplanering. 

Planprogrammet omfattar till stora delar de behov som förskolan och skolan 
har vid exploatering av ett nytt bostadsområde. Förutsatt att den kommande 
exploateringen av området tar hänsyn till de olika värden som planprogrammet 
lyfter fram bedöms det kunna leda till förbättringar inom ett barnperspektiv 
och ett folkhälsoperspektiv. Både klimat- och mångfaldsfrågan kan gynnas av 
en väl genomtänkt exploatering i enlighet med exempelvis grönstrategin och 
trafikplan. Att i ett tidigt stadium av en sådan process även tänka in förskolans 
och skolans perspektiv gör att barn- och utbildningsområdet på ett bättre, och 
mer kostnadseffektivt sätt också planera för framtida lokalbehov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-21 
Samrådssvar, 2021-01-21 
Samrådsinformation 
Planprogram Tybbleängen – Samrådshandling 
Dagvattenutredning Tybbleängen 
Naturvärdesinventering vid golfbanedammar Tybbleängen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Programnämnd barn och utbildning antar förvaltningens förslag till 
samrådssvar och överlämnar svaret till Programnämnd samhällsbyggnad. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Digitalt justerat
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