
Cl JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sa1110~ 

Kommunfu llmäktige 2020-05-11 

Plats och tid Järfällasalen kl. 18:33-19:35 

Beslutande ledamöter bilaga 1 

Övriga närvarande Johan Bergman (t.f. kommundirektör), Jenny Wilhelmsson 
(socialdirektör), Jimmy Olofsson (kommunregistrator), Sarah Yonis 
( fullmäktigesekreterare) 

Utses att justera Anneli Johansson (S) 
Jonas Hellqvist (C) 

Justeringens plats och tid Sekreterarens tjänsterum, 2020-05-15 09:00 

Protokollet omfattar §§61-66, §§70-90 

Underskrifter Sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Justerandes sign 

Ordförande 

Justerande 

............................................. 
Mo~ kä Hall . ten§soii (M) 
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onas Hellqvist (C) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktige 
2020-05-11 

2020-05-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-06-06 

I Utdragsbestyrkande 
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Cl JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sa 1110 ~ 

Kommunfullmäktige 2020-05-11 

§ 73 
Detaljplan för Söderhöjden, fastighet Jakobsberg 2:1996 m.fl., beslut om 
antagande 
Dnr Kst 2018/480 

Beslut 

1. Detaljplan för bostäder m.m. på Söderhöjden inom fastigheterna Jakobsberg 2: 1996 m.fl. antas. 

Ärendet i korthet 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att genom kompletteringar uppnå en tydlig stadskaraktär och 
skapa mervärden för området. Det är även viktigt att Söderhöjdens befintliga kvaliteter beaktas i form 
av gröna miljöer och inslag av natur i stadsbilden. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detaljplanen antas. 

Handlingar 

1. Beslut kommunstyrelsen 2020-03-16, § 38 Detaljplan för Söderhöjden, fastighet 
Jakobsberg 2: 1996 m.fl., beslut om antagande 

2. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10 
3. Plankarta inför antagande för detaljplan på Söderhöjden, fastigheterna Jakobsberg 

2:1996 m.fl. 
4. Planbeskrivning inför antagande för detaljplan på Söderhöjden, fastigheterna 

Jakobsberg 2:1996 m.fl. 
5. Gransknings utlåtande för detaljplan på Söderhöjden, fastigheterna Jakobsberg 2: 1996 

m.fl. 

Reservation 
Björn Lindgren (SD) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 5. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Lämnade förslag 

Björn Lindgren (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Jämtsved (MP) yrkar, med instämmande av Eva Ullberg (S), Bo Leinerdal (V) och Jonathan 

Björniden (L), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts gång 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till kommunstyrelsens förslag och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Järfällahus AB 

Justerandes sign I 

Ji__ 
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Reservation 

Ärende 07 -Detaljplan för Söderhöjden, fastigheten 2:1996 m.fl., beslut om antagande. 

Dnr Kst 2018/480 

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för bostäder m.m. på Söderhöjden inom 
fastigheterna Jakobsberg 2:1996 m.fl. 

Sverigedemolaatema anser att kommunen bör komma till rätta med kapitalskulden som idag är 
omlaing tre miljarder innan exploateringen f01isätter. 
Vi är fo1tfarande beroende av utjämningsbidrag på över 500 miljoner och vi har en utveckling när 
det gäller skattekraften som tillhör de sämsta i länet. 

Att utan analyser av ovanstående ekonomiska parametrar fortsätta med utbygb'lla<len oc.:h 
förtätningen anser vi vara mycket riskfyllt. 

Därför reserverar vi oss mot kommunfullmäktiges beslut. 

Björn Lindgren 
Sverigedemokraterna 

fl--4/ 




