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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148
Svar på motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på 
Ekebyvägen (KS 2019.232)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S), Gustav Elfström (S) och Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-06-12 en motion om att påbörja ett nytt detaljplanearbete på 
fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:239 i syfte om att bygga fler bostäder. Motionärerna framför 
att behovet av hyresrätter är stort i kommunen och att den aktuella fastigheten har ett 
förhållandevis bra läge för att utgöra bostäder.

Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ser i dagsläget inga fördelar 
med att påbörja ett nytt detaljplanearbete av den aktuella fastigheten och rekommenderar att 
frågan istället behandlas inom FÖP Västra Vallentuna.

Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:239 är del i ett större sammanhang i ett område där det redan 
pågår översiktsplanering av området som helhet i fördjupad översiktsplan (FÖP) Västra 
Vallentuna tätort. Denna är under framtagande och beräknas vara klar cirka år 2021. Att 
detaljplanera den enskilda fastigheten utan att studera platsen i ett större sammanhang 
rekommenderas inte i detta skede.

Samråd planeras under hösten och i den processen ges utrymme för politiska diskussioner 
kring hur denna fastighet, i relation till övrig bebyggelse bör planeras.

I takt med att områden runt omkring byggs ut kan efterfrågan på byggrätter för handel komma 
att förändras. Då platsen idag är detaljplanelagd som handelsändamål bör det också studeras 
vidare ifall den föreslagna åtgärden (bostäder) förhindrar eventuella planer för 
handelsetableringar i nordvästra Vallentuna tätort.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) med bifall från Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande och sitt eget yrkande 
mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Parisa Liljestrands 
(M) yrkande.

Beslutsunderlag
 §110  Svar på motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på 

Ekebyvägen
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-21
 Motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på Ekebyvägen



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110
Svar på motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på 
Ekebyvägen (KS 2019.232)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-06-12 en motion om att påbörja ett nytt detaljplanearbete på 
fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:239 i syfte om att bygga fler bostäder. Motionärerna framför 
att behovet av hyresrätter är stort i kommunen och att den aktuella fastigheten har ett 
förhållandevis bra läge för att utgöra bostäder.

Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ser i dagsläget inga fördelar 
med att påbörja ett nytt detaljplanearbete av den aktuella fastigheten och rekommenderar att 
frågan istället behandlas inom FÖP Västra Vallentuna.

Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:239 är del i ett större sammanhang i ett område där det redan 
pågår översiktsplanering av området som helhet i fördjupad översiktsplan (FÖP) Västra 
Vallentuna tätort. Denna är under framtagande och beräknas vara klar cirka år 2021. Att 
detaljplanera den enskilda fastigheten utan att studera platsen i ett större sammanhang 
rekommenderas inte i detta skede.

Samråd planeras under hösten och i den processen ges utrymme för politiska diskussioner 
kring hur denna fastighet, i relation till övrig bebyggelse bör planeras.

I takt med att områden runt omkring byggs ut kan efterfrågan på byggrätter för handel komma 
att förändras. Då platsen idag är detaljplanelagd som handelsändamål bör det också studeras 
vidare ifall den föreslagna åtgärden (bostäder) förhindrar eventuella planer för 
handelsetableringar i nordvästra Vallentuna tätort.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), ställer Gustav Elfströms (S) yrkande och sitt eget yrkande 
mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-21
 Motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på Ekebyvägen

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om att bygga 
hyresrätter på kommunens fastighet på 
Ekebyvägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Jaana Tilles (S) väckte 2019-06-12 en motion om att påbörja ett nytt 
detaljplanearbete på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:239 i syfte om att bygga fler 
bostäder.  Motionärerna framför att behovet av hyresrätter är stort i kommunen och 
att den aktuella fastigheten har ett förhållandevis bra läge för att utgöra bostäder.

Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ser i dagsläget inga 
fördelar med att påbörja ett nytt detaljplanearbete av den aktuella fastigheten och 
rekommenderar att frågan istället behandlas inom FÖP Västra Vallentuna.

Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:239 är del i ett större sammanhang i ett område där 
det redan pågår översiktsplanering av området som helhet i fördjupad översiktsplan 
(FÖP) Västra Vallentuna tätort. Denna är under framtagande och beräknas vara klar 
cirka år 2021. Att detaljplanera den enskilda fastigheten utan att studera platsen i ett 
större sammanhang rekommenderas inte i detta skede. 
Samråd planeras under hösten och i den processen ges utrymme för politiska 
diskussioner kring hur denna fastighet, i relation till övrig bebyggelse bör planeras. 
I takt med att områden runt omkring byggs ut kan efterfrågan på byggrätter för 
handel komma att förändras. Då platsen idag är detaljplanelagd som handelsändamål 
bör det också studeras vidare ifall den föreslagna åtgärden (bostäder) förhindrar 
eventuella planer för handelsetableringar i nordvästra Vallentuna tätort.

Kommunledningskontoret/samhällsbyggnadsförvaltningens 
bedömning
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ser i dagsläget inga 
fördelar med att påbörja ett nytt detaljplanearbete av den aktuella fastigheten och 
rekommenderar att frågan istället behandlas inom FÖP Västra Vallentuna. Denna 
rekommendation utesluter inte att den aktuella platsen kan komma att utgöras av 
bostäder eller annan bebyggelse utan enbart att frågan bör diskuteras i ett större 
sammanhang. Mot bakgrund av detta föreslår 
kommunledningskontoret/samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen avslås.
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______________________

Ska expedieras till
Akt
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Kommunfullmäktige i Vallentuna

Motion

Bygg hyresrätter på kommunens fastighet på Ekebyvägen

Kommunen gav ett tillfrilligt bygglov for bostäder på fastigheten vid
Ekebyvägen ( Vallentuna-Ekeby 2:239) i samband med den stora flyktingvågen
2015-2016. Där placerades två tillfÌilliga paviljonger som sedan användes till
bostäder ftr ensamkommande ungdomar. Tillströmningen av ensamkommande
och även nyanländahar minskat drastiskt sedan dess. Behovet av hyresratter är
dock fortfarande stor i vår kommun. Vallentuna ligger fonfarande sist på
jumboplatsen i hela landet när det gäller andelen hyresrätter i bostadsbeståndet.

Tomten i Ekeby är 2800m2 och är detaljplanerat ftir handel. Genomforandetiden
har gätt ut for över 30 år sedan. Den fastigheten ligger forhållandevis bra till när
det gäller kollektivtrafikforbindelser och skolor. Alltså en utmärkt plats flor nya
hyresrätter.

Därför föreslår vr

Att ett nytt detaljplanearbete påbörjas på fastigheten Vallentuna-Ekeby
22239 i syfte om att bygga fler bostäder.

För den Socialdemokratiska gruppen

Vallentuna juni 2019

Jaana S
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