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Dnr KS 2020/137

§ 66

Planbesked fastigheten Ålsta 9:1

Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra nya
bostäder inom fastigheten Ålsta 9:1. Stadsbyggnadsförvaltningen
bedömer det lämpligt med planläggning för nya bostäder när
kommunalt vatten och avlopp byggts ut. En ytterligare
förutsättning är att trafiksituationen i Tungelsta är åtgärdad och
arbetsplanerna för nya Stavsvägen och Tvärförbindelse Södertörn
är antagna. En detaljplan bedöms kunna vara klar 2028.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt
planbesked.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2020-03-09
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att upprätta en
detaljplan för Ålsta 9:1. En detaljplan bedöms vara klar 2028.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Vänsterpartiet. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Samuel Skånberg (V) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
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NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit det egna förslaget
från Vänsterpartiet.
Upprop:
Carl Melin (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Samuel Skånberg (V) NEJ
Michael Fridebäck (M) JA
Alexandra Anstrell (M) JA
Christian Lindefjärd (SD) JA
Lage Öhlund (-) NEJ
Meeri Wasberg (S) JA
9 JA, 2 NEJ
Med 9 JA och 2 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att upprätta en
detaljplan för Ålsta 9:1. En detaljplan bedöms vara klar 2028.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:
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