
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdag

Kommunstyrelsen 2017-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7
Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:1996 m.fl. – 
Dackevägen/Tomasvägen-planuppdrag 
Dnr Kst 2016/622

Beslut
1. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:1996 m.fl. 
– Dackevägen/Tomasvägen
2. Planutskottet ges i uppdrag att tillse att förslaget till detaljplan ej inbegriper rivning av Järfällahus 
fastighet på Dackevägen 41 som innehåller bostäder och verkstad. Planförslaget bör dock fortfarande 
omfatta byggandet av cirka 360 bostäder.

Ärendet i korthet
Syftet med ett planuppdrag är att utreda möjligheten för kompletterande bebyggelse i södra delen av 
Jakobsberg. Planförslaget ska utreda förutsättningarna för och lämpligheten i att riva befintligt garage 
med adress Tomasvägen 20 och att en ny bebyggelse med cirka 75 lägenheter uppförs. Även 
Järfällahus verkstad med adress Dackevägen 41 föreslås rivas och ersättas av två 8 – 10 våningshus. 
Dessa kan rymma cirka 135 lägenheter. En komplettering görs av bebyggelse kring Järfällahus 
fastigheter med adress Snapphanevägen 2 – 20, cirka 80 lägenheter. Ett 10 våningshus föreslås i 
korsningen Dackevägen/Frihetsvägen med cirka 70 lägenheter. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:1996 m.fl. – Dackevägen/Tomasvägen.

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-19

Jäv
På grund av jäv deltar inte Mikael Jämtsved (MP) i handläggningen i detta ärende.
 
Reservation
Cecilia Löfgreen (M) och Lennart Nilsson KD anmäler en gemensam skriftlig reservation, bilaga 4
 
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
Claes Thunblad (S) yrkar med instämmande av Bo Leinerdal (V) bifall till följande tilläggsförslag från 
S, C och MP :

2. Planutskottet ges i uppdrag att tillse att förslaget till detaljplan ej inbegriper rivning av 
Järfällahus fastighet på Dackevägen 41 som innehåller bostäder och verkstad. Planförslaget bör 
dock fortfarande omfatta byggandet av cirka 360 bostäder.

 
Cecilia Löfgreen (M) yrkar bifall till följande förslag från M och KD:

- avslag
 
Beslutsgång
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Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på S, C och MP:s tilläggsförslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt S, C och MP:s tilläggsförslag.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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