PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 13

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Beslut om samråd - detaljplan för
Kockbacka gärde
Dnr KS 20/0607

Beslut
Detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) med
miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd enligt reglerna för utökat
förfarande (PBL 2010:900).

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 september 2020 om uppdrag för
en detaljplan för en ny skola på Härnevi 8:10 och Kockbacka 2:1. Planområdet
är placerat mellan Ginnlögs väg och Enköpingsvägen vid Finnstarondellen.
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området. Skolan är placerad i den
norra delen av området, vid Finnstarondellen. Förslaget innehåller också en ny
rondell i korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen, bostäder i väst
och en dagvattenpark i öst. Över järnvägen föreslås en bro för gång- och
cykeltrafik.
Planen bedöms riskera betydande miljöpåverkan eftersom jordbruksmark
bebyggs. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Att bebygga
platsen har stöd i översiktsplanen, men ändamålet stämmer inte överens.
Planförslaget har stöd i förslag till fördjupad översiktsplan för Bro. Alternativa
platser för placering har utretts.
Förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning föreslås sändas ut på
samråd enligt utökat förfarande.

Beslutsunderlag
•

Beslut om planuppdrag KS § 46, 16 september 2020

•

Plankarta, 2021-03-02

•

Planbeskrivning, 2021-03-02

•

Gestaltningsprogram, 2021-03-02

•

Miljökonsekvensutredning

Förslag till beslut
Detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) med
miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd enligt reglerna för utökat
förfarande (PBL 2010:900).
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Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Stefanson (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Camilla Jansson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att utskottet
har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Christina Brofalk (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Centerpartiet i Upplands-Bro värnar åkermarken, men ibland finns det
särskilda omständigheter som gör att prioriteringar måste göras.
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för
bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
ingen annan mark kan användas för att tillgodose behovet på ett
tillfredsställande sätt. Vi tycker att en flytt av Broskolan är ett väsentligt
samhällsintresse, det kommer att knyta ihop olika upptagningsområden och ur
ett social hållbarhetsperspektiv en mycket viktig åtgärd för Bro framtida
utveckling.
Camilla Jansson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna är positiva till ny/nya skolmiljöer i Bro men det saknas en
helhet. Socialdemokraterna vill bygga framtidens skola baserat på behov och
fakta.
Socialdemokraterna anser att vi först ska utreder behov och olika alternativ och
sedan fatta beslut om skolans storlek.
För barn och ungdomar är utbildning en av de enskilt viktigaste faktorerna för
en god framtid. Rätt utformad och med en god ledning och styrning skulle en
ny skola i Bro kunna ge mycket goda möjligheter för barnens lärande och
utveckling.
Framtida beslut om skolans storlek kopplat till behov måste fattas i samråd
med utbildningsnämnden. Den 25 augusti 2020 lämnades en rapport till
utbildningsnämnden ” Ny skola i Bro Lärcentrum utanför centrum 2020-0624” i samband med den rapporten fick utbildningskontoret uppdrag att fortsätta
utreda behovet av framtida skolstruktur i Bro.
En utredning som bör ligga till grund för framtidens skola i Bro.
Beslutet skickas till:
•

Planavdelningen
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