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§ 20
Detaljplan för Björkeby 1:276 m.fl., beslut om granskning 
Dnr Kst 2018/521

Beslut
1. Förslag till detaljplan för Björkeby 1:276 m.fl., fastigheten Björkeby 1:276 och 1:316 sänds ut på 
granskning.
2. Under granskningstiden ska Socialförvaltningen lämna synpunkter i ärendet, med hantering i 
äldrenämnden och socialnämnden, för att granska behovet av vilken verksamhet som lämpar sig bäst.

Ärendet i korthet
Syftet med detaljplanen är att tillföra nya boendemöjligheter i Barkarby samt att fortsatt möjliggöra för 
lokaler för offentlig och/eller kommersiell service i delar av bottenplan. På fastigheten bedrivs idag 
gym- och kontorsverksamhet samt att det finns ett fåtal lägenheter på övre plan. Befintliga byggnader 
ska rivas för att möjliggöra för ett nytt hus där fastighetsägaren vill bedriva äldrevård. Förslag till 
detaljplan för Björkeby 1:276 m.fl., fastigheten Björkeby 1:276 och 1:316 sänds ut på granskning.

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24
2. Plankarta inför granskning för detaljplan för Björkeby 127:6 m.fl.
3. Planbeskrivning inför granskning för detaljplan för Björkeby 127:6 m.fl.
4. Samrådsredogörelse för detaljplan för Björkeby 127:6 m.fl.

Planutskottets behandling
Lämnade förslag
Jonathan Björniden (L) yrkar, med instämmande av Eva Ullberg (S), Björn Lindgren (SD) och Mikael 
Jämtsved (MP), bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Eva Ullberg (S) yrkar, med instämmande av Björn Lindgren (SD) och Mikael Jämtsved (MP), bifall 
till S och MP:s följande tilläggsförslag:

"Under granskningstiden ska socialförvaltningen lämna synpunkter i ärendet, med hantering i 
äldrenämnden och socialnämnden, för att granska behovet av vilken verksamhet som lämpar 
sig bäst."

Jonathan Björniden (L) yrkar avslag på S och MP:s tilläggsförslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att planutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens 
förslag.

Ordföranden ställer bifall mot avslag på S och MP:s tilläggsförslag och konstaterar att planutskottet 
beslutar i enlighet med tilläggsförslaget.
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Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
Enligt sändlista
Socialnämnden
Äldrenämnden
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