KALLELSE
Samhällsbyggnadsutskottet
Datum

2019-10-30

Samhällsbyggnadsutskottet kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 13 november 2019, kl. 9:00
Plats: Gemaket
Ordförande: Jan Stefanson (KD)
Sekreterare: Olle Nykvist
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Beredningen sammanträder den 6 november kl.
10:00 i Gemaket
Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)
Dag för justering, förslag: tisdagen den 19 november 2019, kl. 09:00

Beslutsärenden
1.

Slutredovisning av uppdrag - förvärv av
skolfastigheter
KS 19/0334
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för slutredovisningen och förklarar
uppdraget för avslutat.

2.

Uppdrag - förstudie om utveckling av Bro
stationsområde

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

KS 19/0563
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en
förstudie med olika utvecklingsscenarier för utveckling och
fysisk planering av Bro stationsområde.
2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i
området.
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3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet
senast under kvartal 3 2020.
4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med
fördjupad översiktsplan för Bro samt övriga planarbeten i
området.
5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget
2019 och 2020.

3.

Uppdrag - förstudie om utveckling av Kungsängens
centrum och stationsområde
KS 19/0564
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en
förstudie med olika utvecklingsscenarier för utveckling och
fysisk planering av Kungsängens centrum inklusive
stationsområde.
2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i
området.
3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet
senast under kvartal 3 2020 om budget så tillåter. Annars
snarast möjligt när medel finns tillgängligt.
4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med
fördjupad översiktsplan för Kungsängen samt övriga
planarbeten i området.
5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget
2019 och 2020 samt eventuellt 2021.

4.

Exploateringsavtal för Köpmanvägen
KS 19/0455
Förslag till beslut
Förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen godkänns.

Rapporter
Jan Stefanson (KD)
Ordförande
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