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§ 43 Granskning av förslag till detaljplan för Resecentrum 
Skutskär, Älvkarleby 
 

Diarienr 

UN/2022:18 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förslag till detaljplan för Resecentrum Skutskär, Älvkarleby 

kommun. 

 

Utbildningsnämnden ser det som positivt att gång- och cykeltrafik prioriteras högst vid 

planering, utformning och drift av trafiknätet, detta säkerhetsställer säkra skolvägar. 

Sammanfattning av ärendet 

Älvkarleby kommun har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för Siggeboda 3:3 m.fl. 

Skutskär resecentrum. 

Aktuellt planförslag syftar till att skapa förutsättningar för ett utökat och effektivare 

resande med kollektivtrafiken i Älvkarleby kommun. Genom en omlokalisering av 

bussbyteshållplatserna från Skutskärs centrum till att istället förläggas vid 

järnvägsstationen möjliggörs ett förbättrat kombinationsresande mellan olika trafikslag så 

som tåg, buss, bil och cykel i kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Granskning av förslag till detaljplan för Resecentrum Skutskär, Älvkarleby Kommun, 

2018/762. 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Per-Anders Olsson, daterad 

2022-02-28. 

 

Beslutet lämnas till 
Bygg och miljö. 
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§ 44 Samråd av förslag till detaljplan för bostäder och 
centrumändamål för Resecentrum, Älvkarleby. 
 

Diarienr 

UN/2022:19 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förslag till detaljplan för bostäder och centrumändamål vid 

resecentrum, Skutskär, Älvkarleby Kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning i nära anslutning till Skutskär resecentrum. 

Bostäder med närhet till Skutskär resecentrum bidrar till attraktiva boendemiljöer med mycket 

goda transportlösningar i form av såväl tåg- som bussförbindelser. Detaljplanen medger även 

att centrumändamål etablerar sig i bottenplanet av det ena användningsområdet. Detta för att 

möjliggöra bättre utbud och service i Skutskär centrum. 

Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter till förslag en ny detaljplan för Siggeboda 

3:3 m.fl.  

 

Beslutsunderlag 
 Underrättelsebrev: Samråd av förslag till detaljplan för bostäder och centrumändamål 

vid Resecentrum Skutskär, Älvkarleby Kommun, DNR: BOM 2021-20.  

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Per-Anders Olsson, 

daterad 2022-02-28. 

 

Beslutet lämnas till 
Bygg och miljö. 

 


