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§ 44

Dnr 2019KS822

Planbesked och uppdrag om planstart för upprättande av detaljplan för
Internationella engelska skolan, del av Hulebäck 1:34
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB (IES) inkom den 13 december
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Ansökan avser etablering av
skolverksamhet för ca 650 elever i årskurs F-9 inom en del av den kommunalt ägda
fastigheten Hulebäck 1:34. Området är beläget i bostadsområdet Djupedalsäng, ca 1 kilometer
söder om Mölnlycke centrum. I direkt anslutning norrut ligger Furuhällsskolan (årskurs F-5)
och i öster Djupedals förskola.
Den föreslagna lokaliseringen av verksamheten i bostadsområdet Djupedalsäng innebär närhet
till natur och samhälle. Tillgången till kollektivtrafik är god i och med närheten till flera
busshållplatser och busslinjer. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012.
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked från Skanska
Sverige AB kan beviljas, samt att uppdrag/startbesked kan ges för upprättande av en
detaljplan. Vid detaljplaneläggning kan det finnas behov av att ersätta den befintliga
bollplanen inom fastigheten. Storlek och kvalitet på friyta för utevistelse och lek för en ny
skolverksamhet behöver säkerställas. Den trafiksituation som skapas till följd av etablering av
skolverksamhet behöver utredas vid detaljplaneläggning. En trafikutredning behöver ha
säkerställande av ett fungerande och rätt dimensionerat trafiksystem runt skolan som
utgångspunkt, bl. a. med avseende på parkering, lämning och hämtning av elever.
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020.
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M),
Martin Tengfjord (SP), Leo Welter (SD), Mikael Johannisson (M) och Håkan Eriksson (M)
att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av fastigheten Hulebäck 1:34
enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt sektorn för
samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med
detaljplanen påbörjas 2020.
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S)
att kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för del av fastigheten Hulebäck 1:34.
Propositionsordning
Signatur justerande
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Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik
Lindes yrkanden.
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.
Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista.
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt
5 kap. 5 § plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av
fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen påbörjas 2020.
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland
Jonsson (MP).
----------------------
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Voteringslista: § 44
Ärende: Planbesked och uppdrag om planstart för upprättande av detaljplan för
Internationella engelska skolan, del av Hulebäck 1:34, 2019KS822
Bilaga 2. Voteringslista
Ja

Ledamot

Nej

Avstår

X
X

Per Vorberg (M), ordförande
David Dinsdale (L), vice ordförande
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande
Grim Pedersen (M), ledamot
Kersti Lagergren (M), ledamot
Mikael Johannison (M), ledamot
Håkan Eriksson (KD), ledamot
Martin Tengfjord (SP), ledamot
Robert Langholz (S), ledamot
Roland Jonsson (MP), ledamot
Leo Welter (SD), ledamot
Rickard Rosengren (M), ersättare
Ulrika Öst (S), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

Page 3 of 3

X
4

0

