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Liselott Sandström 

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15, 06 Plats och tid 

Övriga närvarande Ulf Starefeldt, kommunchef 
Birgitta Häggström, ekonomichef § 38 
Liselott Sandström, sekreterare 

Beslutande 	 Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: 

Lotta Åman och Marcus Davidsson. Kristina Taimi är närvarande t.o.m. § 50. 

Tjänstgörande ersättare: 

Stefan Holmberg och Ruschadaporn Lindmark. Kenneth Lindmark tjänstgör fr.o.m § 51. 

Marcus Lundberg deltog inte i överläggning eller beslut avseende § 42; 
"Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurhem AB" 
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Detaljplan för kvarteret 
Lommen 

Beslutet skickas till: 
•Lantmäteriet 
•Länsstyrelsen 
• Samhällsbyggnadskontoret 

En detaljplan för kvarteret Lommen i centrala delen av Arvidsjaur har 
upprättats. Föreslaget planområde omfattar ca 2,1 hektar tidigare planlagd 
mark. Syftet med planen är att vidga centrumkärnan och lyfta delar av 
kvarteret Lommen från en oattraktiv baksida i A-läge till en inbjudande 
och attraktiv centrummiljö med parkytor, gång- och cykelvägar och 
parkering. Syftet med detaljplanen är även att skapa planmässiga 
förutsättningar för en ny kontors, - handels- och bostadsbyggnad. 

Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära 
betydande miljöpåverkan. Detaljplanen avviker inte från kommunens 
översikts- och tillväxtplan. 

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 
2018-08-27 till 2018-09-27 och granskning under perioden 2018-10-24 
till 2018-11-14. 

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning samt 
granskningsutlåtande har upprättats 2018-12-04. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande har via delegation 
beslutat föreslå att det granskningsutlåtande som upprättats godkänns 
samt att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Detaljplan för kvarteret Lommen antas. 

Utdragsbestyrkande Beslutsunderlag 
Ks § 84 2019-04-02 
Delegationsbeslut Mbhn:s ordfdrande Anders Harr 
Förslag till detaljplan 
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