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§ 21
Detaljplan för skola på Söderhöjden, fastighet Jakobsberg 18:1, beslut 
om granskning 
Dnr Kst 2018/479

Beslut
1. Förslag till detaljplan för skola inom fastigheten Jakobsberg 18:1 sänds ut för granskning.

Ärendet i korthet
För att utöka skolkapaciteten i Jakobsberg valdes under 2016 ett förslag ut att prövas vidare i en 
detaljplaneprocess. Förslaget är att uppföra en byggnad i norra delen av Tallbohovsparken. Sedan 
samrådet har skolan utökats från 420 till ungefär 640 elever. Det har även påverkat skolans 
utformning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till detaljplan för Skola Söderhöjden 
kan sändas ut för granskning.

Handlingar
1. Beslut kommunstyrelsens planutskott 2020-06-10, § 10 Detaljplan för skola på 

Söderhöjden, fastighet Jakobsberg 18:1, beslut om bordläggning
2. Särskilt yttrande från S och MP och ersättaryttrande från V - Detaljplan för skola på 

Söderhöjden, fastigheten Jakobsberg 18:1, beslut om bordläggning, PLU 2020-06-10, 
bilaga 1

3. Beslut kommunstyrelsens planutskott 2020-02-19, § 7 Detaljplan för skola på 
Söderhöjden, fastighet Jakobsberg 18:1, beslut om bordläggning

4. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
5. Samrådsredogörelse för detaljplan skola på Söderhöjden, fastigheten Jakobsberg 18:1
6. Plankarta inför granskning för detaljplan skola på Söderhöjden, fastigheten Jakobsberg 

18:1
7. Planbeskrivning inför granskning för detaljplan skola på Söderhöjden, fastigheten 

Jakobsberg 18:1
8. Kvalitetsprogram detaljplan för skola på Söderhöjden, fastigheten Jakobsberg 18:1

Reservation
Eva Ullberg (S) anmäler en gemensam skriftlig reservation från S och MP, bilaga 1.
 
Ersättaryttande
Bo Leinerdal (V) anmäler ett ersättaryttrande, bilaga 1.

Planutskottets behandling
Lämnade förslag
Jonathan Björniden (L) yrkar, med instämmande av Aphram Melki (C), Dan Engstrand (M) och Björn 
Lindgren (SD), bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Eva Ullberg (S) yrkar, med instämmande av Mikael Jämtsved (MP), avslag på 
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kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag till kommunstyrelseleförvaltningens förslag och konstaterar att 
planutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
Hemfosa
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Kommunstyrelsens Planutskott 2020-09-16 
Ärende 6 - Detaljplan för skola på Söderhöjden, fastighet Jakobsberg 18:1, beslut om granskning 

Reservation tillika ersättaryttrande 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot det oansvariga beslutet av 

det borgerliga minortitetsstyret att gå vidare med skolbygget på Söderhöjden. 

Det är för oss ett mycket märkligt tillvägagångssätt att nyproduktion av en skola kan nå det här stadiet, 

helt utan handlingar från barn- och ungdomsförvaltning om behovet i närområdet och påverkan på 

skolsystemet i allmänhet. Av den anledningen återremitterade vi ärende vid föregående sammanträde före 

sommaren. I motiveringen eftersökte vi en mer omfattande behovsanalys i ärendet gällande skolan 

generellt och behovet av placering på Söderhöjden och i Jakobsberg. Lite mer konkret hade vi önskat en 

genomgång över hur en ny skola kommer att påverka de övriga skolorna i Jakobsberg, positiva och 

negativa effekter. Tallbohovskolan utreds som vi vet parallellt och den nya stadieindelningen påverkar 

behovet. 

Det som hänt sen dess är ingenting. Inga nya handlingar finns i ärendet. Barn och ungdomsförvaltningen 

har dock lämnat uppgifter till oss om att de inte ser ett behov av en ny skola i den kommundelen, 

däremot finns behov av nybyggnation av skolor på andra platser. Det är tydligt att dessa uppgifter också 

nått minoritetsstyret som öppet spekulerar i talarstolen om hur befintliga skolor, exempelvis 

Tallbohovskolan, kan skadas så allvarligt att de måste avvecklas. Tanken om en sådan utveckling lyfts helt 

nonchalant, och risken finns att en generation barn på Söderhöjden kommer i kläm av en sådan process, 

en process som beskrivs av det borgerliga minoritetsstyret som en integrationsåtgärd. Vi vet bestämt att 

en ny skola inte kommer lösa integrationen på Söderhöjden, det behövs andra åtgärder.  

Våra tre partier har såklart landat i avslag. Vi kan inte bygga en ny skolbyggnad med avsikten att vi får två 

skolor båda med ett för litet elevunderlag, och sen rubricera det som en integrationsvinst. Det är sorgligt 

och precis vad vårt borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat om.  

 
 

 



Ärende 6 - Detaljplan för skola på Söderhöjden, fastighet Jakobsberg 18:1, beslut om granskning 

Reservation, S/V/MP 

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