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§ 64
Planuppdrag för Viksjö, fastigheten Viksjö 2:589 m.fl. 
Dnr Kst 2018/37

Beslut
1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i den fortsatta planprocessen se över möjligheten att inrätta ett 
så kallat mobilitetshus, i syfte att minska bilanvändningen.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att minimera spridningen av mikroplaster från konstgräsplanen.

Ärendet i korthet
Syftet med planuppdraget är att komplettera och stärka Viksjö centrum med ny bostadsbebyggelse 
samt möjliggöra för lokaler för offentlig och/eller kommersiell service, exempelvis förskola och 
mindre butiker, i bottenplan. Föreslaget planområde är cirka 15 300 kvadratmeter stort och ligger i 
anslutning till Viksjö centrum. Det bedöms finnas stor potential att skapa en varierad stadsbebyggelse 
inrymmande både bostäder och verksamheter, särskilt längs med Andebodavägen. Större delen av 
planområdet används idag som fotbollsplan och är IFK Viksjös A-plan. Om fotbollsplanen tas i 
anspråk för bebyggelse kan befintlig 11-mannaplan vid IFK Viksjös klubbstuga, belägen cirka 170 
meter ifrån Viksjövallen, bli ny A-plan. Klubbstugan kan kompletteras med nya omklädningsrum och 
förråd.

Handlingar
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-05-28, §80 - Planuppdrag för Viksjö, fastigheten 

Viksjö 2:589 m.fl.
2. Bilaga 4 - Gemensam skriftlig reservation M, L och KD
3. Bilaga 5 - Särskilt yttrande V
4. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-15 - Planuppdrag för Viksjö, 

fastigheten Viksjö 2:589 m.fl.

Reservation
M, L och KD anmäler en skriftlig reservation, bilaga 2.
SD anmäler en skriftlig reservation, bilaga 3.
 
Särskilt yttrande
Bo Leinerdal (V) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 4.
 
Kommunfullmäktiges behandling
Lämnade förslag
Cecilia Löfgreen (M) yrkar bifall till följande förslag från M, KD och L.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med IFK Viksjö, återkomma med förslag på 
ersättningsinvestering av en ny eller ändrad fotbollsplan när kommunens investering för fotbollsplan 
vid Sandviksskolan utgår.
 
Mika Metso (S) och Bo Leinerdal (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Björn Lindgren (SD) och Stefan Pettersson (-) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer bifall mot avslag på M, L och KD:s tilläggsförslag och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
HSB
Tekniska nämnden
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