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§ 186
Detaljplaneuppdrag för del av fastigheten Jakobsberg 2:2087, gamla 
simhallen 
Dnr Kst 2017/448

Beslut
1. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan så den gamla simhallen möjliggörs för 
andra framtida användningsområden.
2. Förslag till detaljplan sänds till samråd.

Ärendet i korthet
En ny simhall har uppförts på västra sidan av den gamla simhallen i Jakobsberg. Utgångspunkten när 
gällande detaljplan togs fram var att platsen för den gamla simhallen skulle användas till parkering. 
Den gamla simhallen har bedömts ha ett stort värde för andra ändamål än bad och bör behållas. Syftet 
med en ny detaljplan är att den gamla simhallen kan möjliggöras för andra framtida 
användningsområden. Planen handläggs inom ramen för begränsat standardförfarande och kommer 
därmed sändas ut på samråd utan särskilt godkännande i planutskottet. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att planutskottet får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan så att den gamla simhallen kan 
möjliggöras för andra verksamheter.

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10 04 (rev. 2017-10-25)

Reservationer
Nikoletta Jozsa (L) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 6
 
Lennart Nilsson (KD) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 7 
 
Särskilt yttrande
Cecilia Löfgreen (M) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 8
 
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
Nikoletta Jozsa (L) yrkar med instämmande av Lennart Nilsson (KD) bifall till följande förslag:

- Ärendet återremitteras för komplettering med användningsområden, framtida ägande och 
ekonomiska kalkyler.
- I andra hand avslag.

 
Mikael Jämtsved (MP) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag och avslag på L:s 
återremissyrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på L:s återremissyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
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Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 

Beslutet ska skickas till 
Akten
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