PROTOKOLLSUTDRAG

1[2]

Samhällsbyggnadsnämnden
2016-05-17

§ 168
Yttrande över förslag från dialogmöte i Fittja 2016-03-22
(sbf/2016:176)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-26, som yttrande över de förslag som återfinns i minnesanteckningarna från dialogmötet.
Sammanfattning

När det gäller den första frågan, som rör synpunkter från de boende på Forvägen, så hanteras dessa i processen för detaljplanen för Fittja Centrum.
När ett nytt område ska byggas i redan bebyggda miljöer så påverkas de
som är boende på olika sätt av detta. Detaljplaneprocessen är till för att alla
som är berörda ska få information. Det ska även vara möjligt att framföra
sina synpunkter, få dem bemötta och om möjligt, tillgodosedda. Det är inte
ovanligt att enskilda och allmänna intressen står emot varandra. De olika intressena måste då vägas mot varandra och en samlad bedömning ska då
ligga till grund för föreslagna detaljplaner. I det aktuella fallet har frågorna
från de boende behandlats i den pågående detaljplaneprocessen.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslag från
ett dialogmöte i Fittja 2016-03-22. I minnesanteckningarna från mötet finns
följande förslag:
1. Hur tänker samhällsbyggnadsnämnden hantera farhågorna från de boende
på Forvägen?
2. Kan samhällsbyggnadsnämndens politiker ta ett möte med de boende på
Forvägen närmast parkeringen?
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-26, utgör underlag för beslutet.
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Protokollsanteckning

Samhällsbyggnadsnämnden tycker att det är viktigt att vi möjliggör för fler
bostäder i våra bostadsområden. I samband med utvecklingen av våra olika
stadsdelar och etablerandet av fler bostäder är det viktigt att ha en dialog med
medborgare. Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra om att ha
möte/träff med medborgare i Fittja i avseende till utvecklingen av Fittja Centrum. Samtidigt tycker vi att det är viktigt att inte urholka de befintliga mötesformerna som finns i våra processer när vi ta fram detaljplaner såsom Samrådsmöten och Dialogforum med andra möten.
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