
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdag

Kommunstyrelsens planutskott 2019-12-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37
Detaljplan för infartsparkering vid Slammertorpsvägen i Kallhäll, del av 
fastigheterna Kallhäll 1:1 och 6:1, beslut om samråd 
Dnr Kst 2018/446

Beslut
1. Förslag till detaljplan för infartsparkering vid Slammertorpsvägen i Kallhäll, del av fastigheterna 
Kallhäll 1:1 och 6:1, sänds ut på samråd.

Ärendet i korthet
Tekniska nämnden har ansökt om planändring för området i anslutning till Kallhälls pendeltågstation i 
syfte till att möjliggöra infartsparkering för bil och cykel. Förslag till detaljplan har tidigare varit 
utskickat på samråd under juni 2018 men eftersom områdets omfattning och placering för den 
föreslagna infartsparkeringen har ändrats väsentligt från samrådet behöver förslaget skickas ut på 
samråd på nytt. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till en ny detaljplan enligt de nya 
förutsättningarna. Kommunstyrelseförvaltningen förslag till planutskottet är att godkänna 
planhandlingarna och skicka ut dessa på samråd.

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15
2. Planbeskrivning inför samråd (2) för detaljplan infartsparkering vid 

Sammertorpsvägen i Kallhäll, del av fastigheten Kallhäll 1:1 och 6:1
3. Plankarta inför samråd (2) för detaljplan infartsparkering vid Sammertorpsvägen i 

Kallhäll, del av fastigheten Kallhäll 1:1 och 6:1

Reservation
Mikael Jämtsved (MP) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 3.
 
Planutskottets behandling
Lämnade förslag
Mikael Jämtsved (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att planeras om så att markens 
framtida användning blir bostäder istället för parkering, och i andra hand avslag på 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Aphram Melki (C) yrkar avslag på återremissförslaget och bifall till kommunstyrelseförvaltningens 
förslag.
 
Jonathan Björniden (L) yrkar, med instämmande av Björn Lindgren (SD), bifall till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall till återremissförslaget och konstaterar att ärendet ska avgöras 
idag.
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Ordföranden ställer avslag mot bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag och konstarerar att 
planutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till 
Projektledningsavdelningen, Bygg- och miljöförvaltningen
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