SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

Kommunfullmäktige

2017-12-18

§ 206
Detaljplan för Barkarbystaden II - antagande
Dnr Kst 2012/447
Beslut

1. Detaljplan för Barkarbystaden 2 antas med de kompletteringar och justeringar av planhandlingarna
som redovisas i granskningsutlåtandet
Ärendet i korthet

Planförslaget rymmer cirka 900 bostäder, parkeringshus, en tomt för utbildning (BAS Barkarby),
kontor, handelsytor samt förskolor. Genom området passerar både Bällstaån och en förlängning av
Barkarbyvägen mot Veddesta.
Planförslaget har varit utställt för granskning under 6 september – 9 oktober 2017. Planutskottet
beslutade 2017-08-31 att detaljplanen skulle skickas ut på förnyad granskning. Granskningen har lett
till mindre justeringar och förtydliganden av planhandlingarna. Kompletteringarna är av redaktionell
karaktär och föranleder ingen ny granskning.
Handlingar

1. Beslut från kommunstyrelsen 2017-12-04 § 212
2. Särskilt yttrande - M och KD, Ks 2017-12-04
3. Reservation från L - Detaljplan för Barkarbystaden II antagande, Ks 2017-12-04
4. Särskilt yttrande - från S, C och MP. KS 2017-12-04
5. Särskilt yttrande - från Bo Leinerdal (V), KS 2017-12-04
6. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-04
7. Planbeskrivning 2017-11-08
8. Plankarta med bestämmelser
9. Illustrationsplan
10. Samrådsredogörelse 2016-05-27
11. Granskningsutlåtande 2017-07-11
12. Granskningsutlåtande del 2, 2017-11-08
13. Särskild sammanställning för miljöbedömning, 2017-11-08
Deltar ej
Agnita Wärn (MP) deltar ej i beslutet.
Reservationer
Nikoletta Jozsa (L) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 15
Björn Lindgren (SD) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 16
Särskilda yttranden
S, C och MP anmäler ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 17
M och KD anmäler ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 18
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Bo Leinerdal (V) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 19
Kommunfullmäktiges behandling
Lämnade förslag
Claes Thunblad (S), Dan Engstrand (M), Aphram Melki (C), Mikael Jämtsved (MP) och Bo Leinerdal
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Bergstig (L) yrkar bifall till följande förslag:
- I första hand återremiss för komplettering med kommunens vattenplan och med en
finansieringsanalys av tillkommande exploateringskostnader till följd av områdets besvärliga
mark- och vattenförhållanden samt för att undersöka hur vi kan skapa större ytor på
förskolegårdarna så de följer rekommendationerna.
- I andra hand avslag.
Björn Lindgren (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Lars Bergstigs (L) återremissyrkande och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till

Akten
Samhällsbyggnadsavdelningen
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