
PROTOKOLL 2 (32) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2021-04-19 

Utses att justera Catharina Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-04-19 
kl. 18.00 

Paragrafer  §§ 34 & 41 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Emine Korkmaz 

Ordförande 
 ..................................................................  
Marcus Sköld (M) 

Justerare 

 ..................................................................  
Catharina Andersson (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-04-19 

Datum för anslags uppsättande: 2021-04-19 Datum för anslags nedtagande: 2021-05-10 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  
Emine Korkmaz 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2021-04-19 15:00-17:10 

Ajournering 

Ledamöter 

Beslutande Marcus Sköld, ordförande (M) 
Karl-Erik Lindholm, 1:a vice ordförande 
(KD) 
Catharina Andersson, 2:e vice ordförande 
(S) 
Maikki Lemne (S) 
Harry Holmström (S) 
Jan Ramstedt (SD) 
Jan Hellman (SD) § 43 - Temaärende 
Kjell A Johansson (V) 
Sören Fridman (L) 
Andreas Åström (M) 
Anders Bjurefors (C) 

Tjänstgörande ersättare 

Navdeep Singh Bhatia (SD) §29-42, 
44-45
Närvarande ersättare

Leif Janson (S)
Jeanette P K Bustos Cesped (V)
Daniel Lilja (KD)
Navdeep Singh Bhatia (SD) §43 -
Temaärende

Övriga deltagare Emine Korkmaz, Sekreterare, Lina Delde, avdelningschef, Afsaneh Kasiri, 
projektingenjör, Linda Edgren, tf samhällsbyggnadschef, Mikael Thelin, 
avdelningschef, Therese Eriksson, avdelningschef, Sara Bergkvist, 
verksamhetsledare §43 - Rapporter, Lina Bergkvist, Parkförvaltare §29-40, 43 – 
Temaärende. 



  

PROTOKOLL 14 (32)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2021-04-19 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 34 Yttrande - Samråd om förslag till 
detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl. nr 
1906 

 Dnr TN 21/0081 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, 
daterat den 17 februari 2021. 

2. att beslutet ska justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att förslag till detaljplan för del av Tång 
2:5 m.fl. sänds ut för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900). 

ICA Fastigheter äger sedan tidigare Örnäs1:22 i Brunna verksamhetsområde 
och har även förvärvat Tång 2:5 i direkt anslutning till verksamhetsområdet. 
Tång 2:5 är idag planlagt som golfbana där Golfstar Kungsängen bedriver 
golfbaneverksamhet. Avsikten är att möjliggöra en utveckling av 
logistikverksamhet inom del av fastigheten Tång 2:5. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av logistikverksamhet (och 
tillhörande verksamheter) inom planområdet och därmed utöka befintligt 
verksamhetsområde i Brunna. Syftet är också att säkra livsmiljöer för 
fladdermöss och en livskraftig population av vattensalamander inom 
planområdet samt säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för Del av 
Tång 2:5 och skrivit förslag till yttrande, daterat den 18 mars 2021 och föreslår 
nu Tekniska nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering, 

Beslutsunderlag 
1. Beslut om samråd SBU § 1, daterat den 3 februari 2021 

2. Plankarta, daterad den 13 januari 2021 

3. Planbeskrivning, daterad den 15 januari 2021 
  



PROTOKOLL 15 (32) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2021-04-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande,
daterat den 17 februari 2021.

2. att beslutet ska justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Catharina Andersson (S) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna yrkade i december 2018 på Kommunstyrelsen att 
kommunen ska verka för att en anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats 
och Brunna logistikområde anläggs. Vårt yrkande bifölls. Vi Socialdemokrater 
tog upp frågan igen på Samhällsbyggnadsutskottet i augusti 2019 i samband 
med planläggningen för Örnäs 1:22 m.fl. Men ingenting händer. Inte ens 
återrapportering sker. Det borde vara en naturlig del i arbetet med att utveckla 
området att avlasta den allt tyngre trafiken på Granhammarsvägen. Det måste 
också utredas hur befintligt vägnät behöver förstärkas för att klara den ökade 
belastningen och slitaget i området. Det måste även utredas vilka åtgärder som 
kan komma att behöva utföras för att minska det ökade buller som drabbar 
befintligt och tillkommande boenden. 
Detta arbete måste påskyndas.” 

Beslutet skickas till: 

1. Samhällsbyggnadsutskottet



  

PROTOKOLL 26 (32)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2021-04-19 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Yttrande om lokalbehovsrapport 2022 
 Dnr TN 21/0151 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
remissyttrande, daterat den 30 mars 2021 

2. att beslutet ska justeras omedelbart 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S) och Maikki Lemne (S) deltar 
ej i beslutet. 

Kjell A. Johansson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att lokalbehovsrapporten ska lämnas på remiss till 
berörda nämnder.  

Som en del i kommunens lokalförsörjningsarbete ska det enligt de riktlinjer 
som antogs av kommunstyrelsen den 29 januari 2020 läggas fram en 
lokalbehovsrapport till kommunstyrelsen. Lokalbehovsrapporten är underlag i 
den fortsatta processen.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av rapporten och skrivit förslag till 
yttrande, daterat den 30 mars 2021 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra 
sig enligt detta förslag med omedelbar justering.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 

2021 

2. Lokalbehovsrapport 2022 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
remissyttrande, daterat den 30 mars 2021 

2. att beslutet ska justeras omedelbart 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 



  

PROTOKOLL 27 (32)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2021-04-19 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

1. Kommunstyrelsen 
  




