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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Samhällsbyggnadsutskottet kallar till sammanträde 

Tid: onsdagen den 5 oktober 2022, kl. 08:30 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Jan Stefanson (KD) 

Sekreterare: Anna Gabrielsson 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 28 september 2022, kl. 08:30 

 
Inledning 
Upprop 
Val av justerare: Camilla Janson (S) 
Dag för justering: tisdagen den 11 oktober 2022, kl. 08:30 

 
Temaärende – GC-vägar 

 

Beslutsärenden 

 

1.  Svar på ansökan om planbesked Härnevi 1:41 

KS 21/0678 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att inte ge planbesked för 

Härnevi 1:41. 

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Planbesked: 6 000 kronor.  
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2.  Svar på ansökan om planbesked efter återremiss - 
Näshagen 

KS 21/0553 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. att planbesked ges för de delar av Näshagen (Jädra 3:1, 

Tibble-Önsta 1:15 och Tible-Önsta 4:3) som är förenliga med 

den fördjupade översiktsplanen. 

2. att ta ut en avgift på 30 000 kr enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. Åtgärden är att betrakta som stor. 

3.  Svar på ansökan om planbesked efter återremiss - 
Tibble-Önsta 4:40 

KS 21/0559 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar  

1. att planbesked nekas för Tibble-Önsta 4:40. 

2. att ta ut en avgift på 18 000 kr enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. Åtgärden är att betrakta som stor.  

4.  Svar på ansökan om planbesked för Kungsängens-
Tibble 1:392 

KS 16/0374 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

1. Planbesked ges för Kungsängen-Tibble 1:392 

2. Ta ut en avgift på 30 000 kr enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. Åtgärden är att betrakta som stor. 
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5.  Inriktningsbeslut avseende arrende för del av 
Kungsängens Kyrkby 2:1 

KS 19/0683 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. Att nytt arrendeavtal för Kungsängens Båtsällskap uppdelas i 

två arrenden, varav ett omfattar hamnen och ett område 

omfattar varvsområdet.  

2. Arrendetiden för hamnområdet skall vara 25 år.   

3. Arrendetiden för varvsområdet skall vara 5 år med 

förlängning 2 år i sänder om uppsägning ej sker, med en 

uppsägningstid om 2 år.  

6.  Väghållarskap Kronogårdsvägen 

KS 22/0259 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga 

åtgärder för övertagande av väghållarskapet av 

Kronogårdsvägen samt genomföra vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens 

oförutsedda kostnader till Tekniska nämnden för 

genomförande av vägförbättrande åtgärder på prioriterad 

sträcka under förutsättning att frivilliga överenskommelser 

kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 

upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta 

medel om 7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende 

hela Kronogårdsvägens längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens 

oförutsedda kostnader till Tekniska nämnden för 

genomförande av nödvändiga förrättningsåtgärder 

förknippade med beslutspunkt 1.   
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5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta 

medel för drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, 

om 450 tusen kronor.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. Att godkänna återrapportering avseende framtagande av 

kostnadsunderlag för att vidta nödvändiga 

vägförbättringsåtgärder samt övertagande av väghållarskap 

av Kronogårdsvägen. 

2. Att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 

 

 

Jan Stefanson (KD) 

Ordförande 

 


