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Detaljplan för Kungsklippeskolan utbyggnad – beslut om 
planuppdrag   

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att upprätta detaljplan för utbyggnad av 

Kungsklippeskolan på fastigheterna Kungsklippan 2 och 3 i enlighet med 

kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2018. 

 

Sammanfattning 

Kungsklippeskolan ligger i kommundelen Stuvsta i mellersta Huddinge. Skolan har 

mycket trångt i sina lokaler och har behov av tillgänglighets-, kapacitets- och 

arbetsmiljöåtgärder. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en större 

om- och tillbyggnad av skolans lokaler för ökad verksamhetskapacitet med bättre 

tillgänglighet, trafiksäkerhet och goda utemiljöer för barn. Detaljplanen ska medge 

både skol- och förskoleverksamhet. 

 

Huddinge samhällsfastigheter AB och Barn- och utbildningsförvaltningen vill utöka 

den befintliga skolans kapacitet med ytterligare cirka 450 elever genom en 

tillbyggnad för att möta det ökade behovet av elevplatser i kommunen. Förslaget 

innebär att Kungsklippeskolan får en total kapacitet för cirka 900 grundskoleelever. 

 

Förslag till intentionsavtal mellan kommunen och fastighetsägare har tagits fram som 

hanteras i ett separat ärende samtidigt som beslutet om planuppdrag. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att projektet är i linje med kommunens tilltänkta 

utveckling. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att planuppdrag ges i enlighet 

med förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 
Överläggning 

Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek (V) yrkar avslag till förvaltningens 

förslag till beslut. 

 

Daniel Dronjak (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

I övrigt yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Karl Henriksson (KD), Marie Lundmark 

Bergström, lokalplaneringschef, Birgitta Ljung (MP) och Gunilla Helmerson (M). 

Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
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Propositioner 

Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag till 

beslut mot avslag, och finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 

förvaltningens förslag till beslut. 

 
Reservationer 

Marica Lindblad (MP), för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp, och Nujin Alacabek 

(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande; se bilaga till detta 

protokoll. 

 
Protokollsanteckningar 

Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollanteckning; se bilaga till detta protokoll. 

 
Beslutet delges 

Huddinge samhällsfastigheter AB 

Grundskolenämnden 

Förskolenämnden 

  

 

 


