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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden
Plats och tid

2016-10-24

Gemaket, 2016-10-24 15:00-16:15

Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Catharina Andersson, ordförande

Daniele Spagnolo (KD) §§ 54-58

Tilman D. Thulesius, 1:a vice
ordförande

Lisbeth Waern (M)

Marcus Sköld, 2:e vice ordförande

Ingemar Hägg (L)

Sune Alsgren (M)

Leif Janson (S)
Jarl Teljstedt (KD)
Lars Malmström (C)
Carl Tesch (M)
Sören Fridman (L)
Katarina Olofsson (SD)
Övriga deltagare

Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef, Ida Brännström,Tekniska chef,
Anna-Lena Örvander, chef kanslistaben, Olle Nykvist, nämndsekreterare

Utses att justera

Marcus Sköld (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-11-03
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 54 - 61

Underskrifter
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Sekreterare

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Catharina Andersson (S)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Marcus Sköld (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-24

Datum för anslags uppsättande:
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Datum för anslags nedtagande:
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....................................................................

Anna-Lena Örvander
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 54

2016-10-24

Medborgarförslag om gångtrafik runt
Bro centrum
Dnr TN 16/0029

Beslut
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med att
Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att bygga en regional gång- och
cykelväg genom Bro enligt punkt 2 i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet
2016.
____________

Sammanfattning
Den 1 november 2015 inkom ett medborgarförslag från Magnus Dufva om
gångtrafikvägen runt Bro centrum. Han har ett förslag om att införa bland
annat målning av gångstråk över parkeringen samt utökning av
övergångställen. Tekniska nämnden har uppdrag av Kommunfullmäktige att ta
beslut om medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 30 september 2016
Utdrag ur Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 55

2016-10-24

Yttrande avseende förslag till detaljplan
för Ekhammar 4:214, nr 1602,
Kungsängen
Dnr TN 16/0359

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 29 september 2016
_______________

Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 29 september 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) föreslår att Tekniska nämnden beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag med tillägget att utfart på
Bygdegårdsvägen medges på grund av stor höjdskillnad till Klostervägen.
Dessutom finns flertalet utfarter längre ner på Bygdegårdsvägen.
Catharina Andersson (S) föreslår att Tekniska nämnden beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut och avslår Marcus Skölds (M)
tilläggsförslag.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 86 har förslag till detaljplan
för Ekhammar 4:214, sänts ut för samråd enligt regler för enkelt planförfarande
i plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat 29 september 2016 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra
sig enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 29 september 2016
Samhällsbyggnadskontorets utställningshandlingar

Jäv
Ingemar Hägg (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-24

Fortsättning § 55

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och frågar om Tekniska
nämndens ska besluta enligt Catharina Anderssons (S) förslag till beslut eller
Marcus Skölds (M) förslag till beslut.
Ordförande finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Catharina Anderssons
(S) förslag till beslut.
Votering begärs.
Den som vill att Tekniska nämnden ska besluta enligt Catharina Anderssons
(S) förslag till beslut röstar ja. Den som vill att Tekniska nämnden ska besluta
enligt Marcus Sköld (M) förslag till beslut röster nej.

Omröstningsresultat
Under upprop avges följande röster.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Catharina Andersson (S)

X

Leif Jansson (S)

X

Tilman D Thulesius

X

Jarl Teljstedt

X

Arne Berglund

X

Nej-röst

Marcus Sköld

X

Carl Tesch

X

Sören Fridman

X

Katarina Olsson

X

Avstår

Under upprop lämnas fem (5) ja-röster mot fyra (4) nej-röster. Ordförande
finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Catharina Anderssons (S) förslag
till beslut.

Reservationer
Marcus Sköld (M), Carl Tesch (M) och Sören Fridman (L) reserverar till
förmån för eget förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) ansluter sig till Marcus Sköld (M), Carl Tesch (M) och
Sören Fridman (L) reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-24

Fortsättning § 55
Beslutet skickas till:
•
•

Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 56

2016-10-24

Yttrande avseende förslag till detaljplan
för församlingslokal i Bro (Bro- Råby
3:128, del av Finnsta 1:2) nr 1603
Dnr TN 16/0307

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterat 29 september 2016 med tillägg i yttrandet under
rubriken Trafiksäkerhet, Det mest önskvärda borde vara att ej ha in- och utfart
till Enköpingsvägen.
________________

Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterat 29 september 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att Tekniska nämnden beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med tillägg i yttrandet under
rubriken Trafiksäkerhet, Det mest önskvärda borde vara att ej ha in- och utfart
till Enköpingsvägen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 87 har förslag till detaljplan
för Bro-Råby 3:128 och del av Finnsta 1:2 (Svenska kyrkan), sänts ut för
samråd enligt regler för standardförfarande i plan- och bygglagen (PBL) SFS
2010:900.
Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till
yttrande, daterat 29 september 2016 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra
sig enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 29 september 2016
Samhällsbyggnadskontorets utställningshandlingar

Beslutet skickas till:
•
•

Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 57

2016-10-24

Yttrande avseende remiss angående
förslag till Kultur- och fritidsplan
Dnr TN 16/0195

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 2 september 2016.
____________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen har förslag till Kultur- och fritidsplan dnr
KS16/0088, sänts ut på remiss. Tekniska avdelningen har tagit del av remissen
och skrivit ett förslag till ett yttrande, daterat 2 september 2016 och föreslår nu
Tekniska nämnden att yttra sig enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2 september 2016
Remisshandlingar från Kommunstyrelsen för Kultur- och fritidsplan

Beslutet skickas till:
•
•

Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 58

2016-10-24

Yttrande avseende förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro (FÖP 2016)
Dnr TN 16/0282

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 30 september 2016, med en redaktionell förändring.
____________

Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 30 september 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Marcus Sköld (M) föreslår att Tekniska nämnden beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med en redaktionell förändring
som preciserar sträckningen av GC-väg mellan Håtunavägen förbi centrala
Bro.
Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 8 juni 2016, § 76, sänds förslag till
fördjupad översiktsplan av landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP
2016, ut på utställning i enlighet med PBL SFS 2010:900.
Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till
yttrande, daterat 30 september 2016 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra
sig enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 30 september 2016
Samhällsbyggnadskontorets utställningshandlingar daterade 30 maj
2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-24

Fortsättning §58

Protokollsanteckning
Marcus Sköld (M), Carl Tesch (M) och Sören Fridman (L) tillåts lämna
följande protokollsanteckning:
”Gällande översiktsplan för Upplands-Bro, som antogs i början av föregående
mandatperiod, ger ett gott stöd för en positiv utveckling av kommunens landsbygd.
Eftersom den emellertid ger riktlinjer på en generell nivå är arbetet med en
fördjupad plan för landsbygden viktigt. Det är angeläget att ta hänsyn till olika
kommundelars förutsättningar och inte minst att ge stöd till konkreta beslut och
genomförandeprocesser. Förutsättningar för att arbeta och bo på landsbygdens
egna villkor måste vara både en utgångspunkt och ett mål för kommunen. Det är
såväl ett mål som ett medel att släppa loss landsbygdens egen utvecklingskraft.
När kommunstyrelsen nu beslutar att sända ut ett förslag till fördjupad
översiktsplan för utställning återstår fortfarande viktigt arbete. Synpunkter från
kommuninvånare och andra viktiga! Vi har därför självfallet inte nu tagit slutlig
ställning till detta. Men, det är den nuvarande politiska majoritetens ledande
politiker som är styrgrupp för arbetet. Hade vi varit det hade vi inte skickat ut
förslaget i dess nuvarande form, utan i åtminstone två viktiga avseenden skulle det
varit annorlunda:
1. Utvecklingsstrategin för Upplands- Bros landsbygd ska ha utgångspunkt i de ca
50 större bebyggelsegrupper som redovisas i ÖP 2010. Såväl den fördjupade
översiktsplanens text som dess kartbild ska tydligt ange detta. Det är de boende
och verksamma här, i ”byarna”, som utgör grunden för landsbyden och dess
utveckling. Landsbygdsutveckling handlar om att frigöra utvecklingskraft för dess
byar, inte skapa begränsningar. Byarna ska kunna växa och bidrar därmed även till
hela kommunens utveckling. Miljökrav ska hanteras ambitiöst och flexibelt, t.ex.
genom att lokala VA- lösningar är alternativ till det kommunala systemet. Andra
aspekter på bebyggelseutveckling och service, som i materialet beskrivs som
”landsbygdskärna”, ”utvecklingsområde” eller ”utvecklingsstråk” kan komplettera
grundstrukturen när det är lämpligt.
En bebyggelseutveckling med stöd i dessa bebyggelsegrupper och generell
möjlighet till enskilda kompletteringar av befintlig bebyggelse är en nödvändighet
om landsbygden överhuvudtaget ska kunna utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. De riktlinjer som föreslås för bebyggelseutveckling; utformning
och placering av ny bebyggelse, infrastruktur, tekniska försörjningar och annan
offentlig service, är till just för att säkerställa att den mer spridda bebyggelsen blir
bra och i grunden möjlig.
2. Den fördjupade översiktsplanen måste tydligt klargöra och ta ställning för att
den täta befintliga bebyggelsen inom försvarets s.k. påverkansområde kan
utvecklas med en god bebyggd miljö och förutsättningar att lösa vatten- och
avloppsfrågorna. Dessa områden kan även utan ny tillkommande bebyggelse bidra
till underlag för skola, förskola, kollektivtrafik m.m. utan påverkan på
landskapsbilden och utan att försämra landsbygdens värden. Enskilda boendes
möjligheter att på ett likvärdigt sätt förbättra sina fastigheter kan inte på något sätt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-24

Fortsättning §58
påtagligt försvåra utnyttjandet av Kungsängens övnings- och skjutfält eller i annat
avseende motverka totalförsvarets intressen. Den fördjupade översiktsplanen är det
naturliga och bäst lämpade sammanhanget att lösa konflikter med riksintresset för
försvaret om bebyggelsens omfattning.”

Beslutet skickas till:
•
•

Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 59

2016-10-24

Rapporter

Beslut
Rapporterna läggs till handlingarna
____________

Samhällsbyggnadschefens rapporter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Ekonomi
Informationsmöte om fördjupad översiktsplan och VA-lösningar,
Tjusta
Informationsmöte om VA, ÅDÖ
E.ON
Kockbacka
Kyrkvägen
Studiebesök Enköpingsvägen
Snöröjning
Medborgardialog torget
Tillgänglighetsrådet i november
Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enkelt avhjälpta hinder i
offentlig miljö
Råbytomten
Parkeringspaketet
Tekniska nämndens arbetsutskott
- Avtal avfall
- Omfördelning av investeringsmedel från ” potten övrigt att
fördela

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 60

2016-10-24

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
____________
1.

Bostadsanpassningsbidrag juni 2016- september 2016
Dnr TN 16/0003

2.

Flytt och omhändertagande av fordonsvrak maj 2016- september 2016
Dnr TN 16/0003

3.

Organisatorisk tillhörighet för GIS-verksamheten
Dnr KS 16/0015

4.

Yttrande - Samråd förslag till ändring av detaljplan för Viby 19:1, m.fl.,
samt upphävande av del av detaljplan för Brunna industriområde,
Kungsängen
Dnr

5.

Yttrande - Samråd Förslag till ändring av detaljplan för Bro-Önsta 2:10
och Klöv och Lilla Ullevi 1:7
Dnr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 61

2016-10-24

Anmälningar

Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna
____________
1.

Kommunstyrelsens beslut § 113- Avslut av planuppdrag avseende Ådö
1:10 med flera (Ådö skog, Stora lugnet och Ekbacken)
Dnr

2.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 6 september 2016
Dnr

3.

Samråd om förslag till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.),
Nr 1502, Bro, Upplands-Bro kommun
Dnr TN 16/0290

4.

Samråd - Förslag till ändring av detaljplan för Bro-Önsta 2:10, Klöv och
Lilla Ullevi 1:7, Upplands-Bro kommun, Ä1101

Dnr TN 16/0292
5.

Samråd - Förslag till ändring av detaljplan för Viby 19:1, m.fl., nr Ä0603
och förslag till upphävande avdel av detaljplan för Brunna industriområde,
nr U8203, Kungsängen, Upplands-Bro kommun
Dnr TN 16/0293

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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