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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

Kommunstyrelsen

2016-02-22

Expedieras till

Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

§6
Detaljplaneuppdrag för Engelbrektsområdet, Jakobsberg 2:1871
m.fl.
Dnr Kst 2015/417
Kommunstyrelsens beslut

1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheterna att upprätta ny detalj-plan
för ny bostadsbebyggelse mm inom det preliminära planområdet kring
Engelbrektsområdet, Jakobsberg 2:1871 m fl.
2. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för ny
bostadsbebyggelse mm inom det preliminära planområdet kring
Engelbrektsområdet, Jakobsberg 2:1871 m fl.
3. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns som förstudie för
detaljplanearbetet.
4. Följande punkter läggs till på sida 5 i tjänsteskrivelsen under ”Ny
bebyggelsestruktur ska sträva mot att”:
- främja en ekologisk hållbarhet.
- utrustas med olika former av gemensamhetsanläggningar som kompenserar för
bebyggda grönytor.
- trafiklösningar planeras med prioritering av barn och deras skolväg.
Reservationer
Nikoletta Jozsa (L) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Emma Feldman (M) och Lennart Nilsson (KD) anmäler ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga 6.
Ärendet i korthet

Engelbrektsområdet i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för byggande av
bostäder och möjlighet till lokaler för offentlig och privat service. Detaljplanen ska
hanteras med standardförfarande.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-26
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Kommunstyrelsens behandling

Lämnade förslag
Claes Thunblad (S) yrkar med instämmande av Mikael Jämtsved (MP), Aphram Melki
(C) och Bo Leinerdal (V) bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande (vidare kallat koalitionens tilläggsyrkande):

-

Följande punkter läggs till på sida 5 i tjänsteskrivelsen under ”Ny
bebyggelsestruktur ska sträva mot att”:
- främja en ekologisk hållbarhet.
- utrustas med olika former av gemensamhetsanläggningar som kompenserar för
bebyggda grönytor.
- trafiklösningar planeras med prioritering av barn och deras skolväg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag
medräknat koalitionens tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag inklusive koalitionens tilläggsyrkande.
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