PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 36

Sammanträdesdatum:

2020-08-19

Beslut om samråd - Detaljplan för Viby
19:3
Dnr KS 15/0583

Beslut
Förslag till detaljplan för Viby 19:3, Kungsängen, nr 2001, sänds ut på samråd
enligt reglerna för utökat förfarande i plan-och bygglagen (PBL) SFS
2010:900.

Reservationer
Camilla Janson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Annika Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sven-Inge Nylund (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Katarina Olofsson (SD) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas
förslag.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en
blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar.
Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med
centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik. På så sätt kan den
lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas för
Brunnaborna.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsens beslut den 11 november
2015, § 140
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 8 juli 2020.
ÖP 2010, Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2011, § 162
Plankarta, den 20 juni 2020
Planbeskrivning, den 12 juni 2020
Kvalitetsbok, den 2 juli 2020

Förslag till beslut
Förslag till detaljplan för Viby 19:3, Kungsängen, nr 2001, sänds ut på samråd
enligt reglerna för utökat förfarande i plan-och bygglagen (PBL) SFS
2010:900.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) yrkar för Alliansens räkning bifall till kontorets förslag till
beslut.
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att
Samhällsbyggnadsutskottet återremitterar ärendet för att se över placering av
skolbyggnad, idrottshall och butikslokal.
Katarina Olofsson (SD) stödjer Socialdemokraternas förslag att återremittera
ärendet med uppdrag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt
Camilla Jansons (S) förslag om återremiss. Ordförande ställer ärendena mot
varandra och frågar om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att ärendet
ska avgöras idag samt att utskottet beslutar enligt kontorets förslag. Votering
begärs där de som vill att ärendet avgörs idag svarar ”Ja” och de som vill att
ärendet återremitteras svarar ”Nej”. Votering genomförs och resulterar i 4 ”Ja”
röster samt 4 ”Nej” röster vilket innebär att ordförandes utslagsröst avgör och
utskottet beslutar enligt kontorets förslag.

Omröstningsresultat
LEDAMOT
Martin Normark (L)

JA

NEJ

X

Camilla Janson (S)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Christina Brofalk (C)

X

Sven-Inge Nylund (S)

X

Annika Falk (S)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Jan Stefanson (KD) ordf.

X

Protokollsanteckning
Jan Stefanson (KD) lämnar för Alliansens räkning följande
protokollsanteckning:
Under samrådet särskilt studera tillgängligheten och biltrafiken till och från
områdets centrala delar.
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Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna är mycket positiva till utveckling i området.
Dialog har förts med Genova under ett antal år, det är positivt att processen
äntligen, åter är igång.
Socialdemokraterna har dock några funderingar kopplat till planförslaget.
Det handlar om placeringen av skola i anslutning till butik och centrum, vi
har en pågående diskussion om skolans placering i Bro centrum och det är
blir inte konsekvent att planera en skola centrumnära i en kommundel
samtidigt som vi diskuterar/planerar att flytta bort en annan centrumnära
skola.
Vidare bör läget för butik i området värderas och diskuteras. Vi vill se en
butik som är tillgänglig, synlig och central för alla boende i Brunna.

Beslutet skickas till:
•
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