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§63
Detaljplan för Tullgarnsbron
KSN-2019-03393
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplan för Tullgarnsbron.
Särskilda yttranden

Ingela Ekrelius (V) lämnar följande särskilda yttrande:
/ den bästa av världar hade vive/at se en plan som inte innehåller den här typen av
trafiklösningar som leder till ökad biltrafik. Vi anser att det i grunden hade varit bättre
med en bro utan fordonstrafik. Vi har tydliga politiska mål i Uppsala kommun om att
minska på bilåkandet för miljöns och framtidens skull.

Dock förstår vi att det skulle kräva en helt annan planering för innerstaden och vi har inte
vunnit stöd för en sådan planering. Vi menar därför att detaljplanen är så bra det kan bli
utifrån de rådande förutsättningarna som vi har att förhålla oss till. Givet nuvarande
översiktsplan är detta det minst dåliga alternativet då det kan bidra till ökad
framkomlighet för kollektivtrafiken.
Yrkanden

Therez Almerfors (M) Ylva Stadell (S), Ingela Ekrelius (V), Rickard Malmström (MP),
Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (-), Anders A. Aronsson (L), Jonas Petersson (C) och
Rebecka Tyrheim (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lovisa Johansson (Fl) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda möjligheten att
privatbilister inte ska få trafikera bron.
Therez Almerfors (M) yrkar avslag på Lovisa Johanssons (Fl) återremissyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Lovisa Johanssons (Fl) återremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har den 12 december 2019 överlämnat detaljplan för
Tullgarnsbron till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna
inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga till
ärendet. Samråds- och granskningsyttranden återfinns hos stadsbyggnadsförvaltningen.
Detaljplanen är framtagen genom så kallat normalt planförfarande och antas medföra
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats inom
planarbetet. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 22
Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 29
Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2020
Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan-och byggnadsnämnden 12 december
2019, § 403, med sänd- och adresslista till instanser med besvärsrätt
Bilaga 2, Plankarta
Bilaga 3, Planbeskrivning
Bilaga 4, Utlåtande
Bilaga 5, Samrådsredogörelse
Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning
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