


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdag

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143
Detaljplan för Ormbacka B, fastigheten Veddesta 2:1 m.fl., beslut om 
antagande 
Dnr Kst 2014/461

Beslut
1. Detaljplan för Ormbacka B antas med de kompletteringar och justeringar av planhandlingarna som 
redovisas i granskningsutlåtandet.

Ärendet i korthet
Detaljplanen för Ormbacka B möjliggör för cirka 300 bostäder, varav runt hälften är på kommunal 
mark, samt en förskola, skola och äldreboende. Stora delar planläggs som natur och park med hänsyn 
till de höga kultur- och naturvärdena på platsen.

Detaljplanen ligger inom influensområdet för tunnelbanan där Järfälla kommun har åtagit sig att 
uppföra ca 14 000 bostäder fram till 2032 i den så kallade Stockholms-överenskommelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detaljplanen antas.

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-18
2. Plankarta inför antagande detaljplan Ormbacka B, fastigheten Veddesta 2:1 m.fl.
3. Planbeskrivning inför antagande för detaljplan Ormbacka B, fastigheten Veddesta 2:1 

m.fl.
4. Illustrationsplan inför antagande för detaljplan Ormbacka B, fastigheten Veddesta 2:1 

m.fl.
5. Miljökonsekvensbeskrivning inför antagande detaljplan Ormbacka B, fastigheten 

Veddesta 2:1 m.fl.
6. Granskningsutlåtande för detaljplan Ormbacka B, fastigheten Veddesta 2:1 m.fl.
7. Beslut kommunstyrelsen 2019-10-07, § 150 Detaljplan för Ormbacka B, fastigheten 

Veddesta 2:1 m.fl. - beslut om antagande

Särskilda yttranden
Torbjörn Jönsson (SD) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 2.
 
Bo Leinerdal (V) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande från S, V och MP, bilaga 3.
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lämnade förslag
Torbjörn Jönsson (SD) yrkar, med instämmande av Eva Ullberg (S), Jonathan Björniden (L), Lennart 
Nilsson (KD) och Mikael Jämtsved (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Järfälla kommunstyrelse 
2019-10-07 

Björn Lindgren (SD) 
 

 
 
 
 
Särskilt yttrande   
 
Ärende: Detaljplan för Ormbacka B – beslut om antagande 
 
Dnr Kst 2014/461 
 
Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen för Ormbacka B vilken möjliggör gör för 
cirka 300 bostäder samt en förskola, skola och äldreboende. 
 
Sverigedemokraterna vill varna för ett alltför expansivt bostadsbyggande i Järfälla. 
Vi ser avmattning på bostadsmarknaden och det flyttar in alldeles för många människor som 
inte har sin försörjning ordnad. 
 
Kommunen har redan en ansträngd ekonomisk situation där utvecklingen av skattekraften 
tillhör bland de sämsta i länet, vi har en kapitalskuld på närmare 3 miljarder kronor och vi är 
dessutom beroende av kommunalt utjämningsbidrag på om kring 600 miljoner varje år. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Björn Lindgren 
Sverigedemokraterna 
 
Torbjörn Jönsson 
Sverigedemokaterna 
 



 

Ärende 10 - Detaljplan för Ormbacka B, fastigheten Veddesta 2:1 m.fl., beslut om antagande 

 

Särskilt yttrande 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna anser inte att det omarbetade förslaget till 
detaljplan, som innebär en minskningen av antalet bostäder och sänkning av antalet våningar, är bra för 
områdets utveckling. Att minska antalet bostäder medför en intäktsminskning med flera miljoner kronor i 
projektet. De blir även en kostnad för Järfälla i minskade skatteintäkter för dessa hushåll. Om vi ska 
planera på längre sikt bör vi inte skala ner på antalet våningar, som marginellt minskar höjden på husen. I 
en tid när bostadsbristen är fortsatt hög ser vi minskningen av bostäder som oroande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Ullberg 
Gruppledare Socialdemokraterna 
 
Bo Leinerdal 
Gruppledare Vänsterpartiet 
 
Mikael Jämtsved 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna 
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