
0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott 

Tid Onsdagen den I I oktober 2017, kl. 09.00 - 10.42 
Ajournering kl. 10.16- 10.26 

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 8:2 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 20 I 7-1 0-1 7 — 20 I 7-1 I -06 

Organ Kommunstyrelsens planarbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-10-11 
Förvaringsplats för 
protokollet J^ommunkansliet, Aicéahuset, Åkersberga 

_ -gr: _ 
Fredrik Zethraeus 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Michaela Fletcher (M) 

Ann-Christine Furustrand (S) 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström X 

S Mats Larsson - Anas A. 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

ÖP Lennart Berneklint -

S Anas Abdullah X 

MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Charlotte Hedlund Strategisk planeringschef 

Maria Bengs Planchef 

Anton Bergman Översiktsplanerare 

Josefine Wigström Trafikplanerare 

Rosita Olsson-Palmberg (S) Adjungerad Byggnadsnämnden 

Pär Lindforss (M) Adjungerad Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Hans Hellberg (RP) Adjungerad 

Francisco Contreras (V) Adjungerad 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer ,, Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU §8:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Planarbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

Sammanfattning 
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Remissyttrande till Mark- och miljödomstolen gällande Käppalaprojektets tillståndsansökan 
blir nummer 14 på dagordningen. 

Nytt ärende Revidering av avfallstaxan i Österåkers kommun blir nummer 15 på dagordningen. 

I tjänsteutlåtande för ärende 6 framtidens transporter 2040 - för en enklare vardag står det att 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar. Det ska stå Kommunstyrelsens planarbetstutskott 
beslutar. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2017-10-1 I 

PLAU § 8:2 

Val av justerare och information 

Planarbetsutskottets beslut 

Pknarbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 16 oktober, kl. 16.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 16 oktober, kl. 16.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 
- Kerstin Wärn och Tove Ireblad från Roslagsvatten informerar om förslaget till revidering av 
avfallstaxan för Österåkers kommun. 

usterandes signaturer » CT~> yl Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:3 Dnr. KS 2017/0276 

Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Tillstyrka framställan från Regeringskansliet om förändrad trängselskatt i Stockholm. 

Sammanfattning 
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har det utarbetats ett förslag om förändrad trängselskatt 
i Stockholm. Österåkers kommun tillstyrker framställan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att tillstyrka framställan från Regeringskansliet om förändrad trängselskatt i 
Stockholm. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Näringsdepartementet, Sverige förhandlingen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes ' Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:4 Dnr. KS 2017/0247 

Remiss Nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna remissvar till Regeringskansliet angående Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från Österåkers kommun i 
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

Sammanfattning 
Trafikverket har ett uppdrag att ta fram ett förslag till Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 och inbjuder kommuner att lämna synpunkter. Stockholm Nordost har gemensamt 
tagit fram ett remissvar enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall dll Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att godkänna remissvar till Regeringskansliet angående Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från 
Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Trafikverket 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-1 0-1 I 

PLAU § 8:5 Dnr. KS 2017/0248 

Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2018 - 2029 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna remissvar till Länsstyrelsen angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från 
Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har ett uppdrag att ta fram nya investeringsplaner för 
infrastrukturen 2018-2029 och inbjuder kommuner att lämna synpunkter. Stockholm Nordost 
har gemensamt tagit fram ett remissvar enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna remissvar till Länsstyrelsen angående Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost 
med tillägg från Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Länsstyrelsen Stockholm 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:6 Dnr. KS 2015/0375 

Framtidens transporter 2040 - för en enklare vardag 

Planarbetsutskottets beslut 

Österåkers kommuns transportstrategi, Framtidens transporter 2040-för en enklare vardag, 
godkänns för remiss under perioden 2017-10-11 - 2017-12-11 utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav den 15 juni 2015 Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
transportstrategi som sträcker sig fram till 2040 med utblick mot 2060. Det av 
Samhällsbyggnads förvaltningen framtagna materialet remitteras under perioden 2017-10-11-
2017-12-11. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-28, rev. 2017-10-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Österåkers kommuns transportstrategi, Framtidens transporter 2040-för en 
enklare vardag, godkänns för remiss under perioden 2017-10-11 - 2017-12-11 utan eget 
ställningstagande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:7 Dnr. KS 2014/0321 

Utställning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnads förvaltningen far i uppdrag att ställa ut förslag till Översiktsplan för 
Österåkers kommun 2040. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KF § 5:15 2014) att ta fram en ny översiktsplan. Ett 
förslag till översiktsplan har upprättats och det var på samråd 10 mars till 14 maj 2017. 
Förslaget har därefter reviderats och ska ställas ut för granskning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till 
Översiktsplan för Österåkers kommun 2040. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer VTTv? Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:8 Dnr. KS 2016/0174 

Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050, 
utställning 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående Stockholms läns landstings remiss om 
RUFS 2050 i enlighet med bilaga 1, daterad 2017-09-29. 

2. Godkänna remissvar angående Stockholms läns landstings remiss RUFS 2050 i enlighet 
med tjänsteutlåtande, daterat 2017-10-02, samt bilaga 2 med kompletterande synpunkter, 
daterad 2017-09-26. 

Sammanfattning 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är på utställning. 
Förslaget var på samråd fram till 30 september 2016. Planen ligger till grund för såväl den 
fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående Stockholms läns landstings remiss om 
RUFS 2050 i enlighet med bilaga 1, daterad 2017-09-29. 
2. Godkänna remissvar angående Stockholms läns landstings remiss RUFS 2050 i enlighet 
med tjänsteudåtande, daterat 2017-10-02, samt bilaga 2 med kompletterande synpunkter, 
daterad 2017-09-26. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:9 Dnr. KS 2017/0258 

Tematiskt tillägg för kust och skärgård 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnads förvaltningen far i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg för kust och 
skärgård i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Som en vidare utveckling av förslaget till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040 
föreslår samhällsbyggnads förvaltningen att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande 
kust och skärgård tas fram. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt 
tillägg för kust och skärgård i Österåkers kommun. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

ö Österåker 

PLAU § 8:10 Dnr. KS 2017/0259 

Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna remissvar angående Översiktsplan 2040 för Vallentuna kornmun i enlighet med 
tjänsteutlåtande "Remissvar över Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun", daterat 2017-
09-25, samt bilaga 1 - remissvar, daterad 2017-09-25. 

Sammanfattning 
Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. 
Översiktsplan 2040 är på samråd fram till och med den 30 oktober 2017. Översiktsplanen ska 
ange riktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt hur mark- och 
vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen lyfter bl.a. bostadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen, ny avgrening av 
Roslagsbanan mot Arlanda, grön- och blåstruktur samt utveckling av Gillinge med bostäder 
och verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna remissvar angående Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun i 
enlighet med tjänsteutlåtande "Remissvar över Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun", 
daterat 2017-09-25, samt bilaga 1 - remissvar, daterad 2017-09-25. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Vallentuna kommun 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:1 I Dnr. KS 2017/0223 

Planbesked för del av Skeppsbol 1:69 

Planarbetsutskottets beslut 

1. På ansökan om att pröva detaljplan för del av Skeppsbol 1:69 lämna positivt planbeskcd, 
d.v.s. att planförfrågan kan prövas genom kommande detaljplaneläggning. 

2. Avgift för planbesked på 17 920 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Ansökan avser planbesked för en flytt av Österåkers skyttecenter till ett nytt läge inom 
fastigheten Skeppsbol 1:69 vid Brännbacken samtidigt som den plats där dagens skjutbana 
finns föreslås planläggas för verksamheter. Förvaltningen ställer sig positiv till att genom 
planläggning pröva lämplig markanvändning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. På ansökan om att pröva detaljplan för del av Skeppsbol 1:69 lämna positivt planbesked, 
d.v.s. att planförfrågan kan prövas genom kommande detaljplaneläggning. 
2. Avgift för planbesked på 17 920 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av 
Kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:12 Dnr. KS 2017/0195 

Planuppdrag för Runö 7:123 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnads förvaltningen far i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123. 

Sammanfattning 
I föreslaget planuppdrag prövas en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri till 
handel för fastigheten Runö 7:123. Planområdet är beläget invid korsningen 
Rallarvägen/Svinningevägen/Roslagsvägen. Syftet med planuppdraget är att undersöka Lidl 
ABs möjlighet att etablera sig inom fastigheten Runö 7:123. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Runö 7:123. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU §8:13 Dnr. KS 2017/0280 

Planuppdrag för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 (del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl.). 

Sammanfattning 
Österåkers golfklubb (ÖGK) har inkommit med ansökan om planuppdrag för att möjliggöra 
en vidareutveckling av området kring flygplatsen - heliporten, mellan Pilstugetomten västra 
och Svinningevägen. Området omfattar del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl. Önskemålet är att 
utveckla området med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenplan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 (del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl.). 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer . r* y Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-10-1 I 

PLAU § 8:14 Dnr. KS 2017/ 

Remissyttrande till Mark- och miljödomstolen gällande 
Käppalaprojektets tillståndsansökan 

Planarbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Remissyttrande till Mark- och miljödomstolen gällande Käppalaprojektets tillståndsansökan 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningen bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Mark- och miljödomstolen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 201 7-1 0-1 I 

PLAU §8:15 Dnr. KS 2017/0292 

Revidering av avfallstaxan i Österåkers kommun 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa nya avgifter för avfallshantering som de presenteras i det bilagda dokumentet 
"Taxa för tömning av hushållsavfall" 20170925-200900 med tillämpning från 1 april 2018. 

2. Delegera redaktionella ändringar till Österåkersvatten. 

Sammanfattning 
Österåker vatten har lämnat förslag en revidering av avfallstaxan som dels innebär en höjning 
av taxenivån med ca: 10 % dels en övergång från behovshämtning till abonnemangshämtning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Fastställa nya avgifter för avfallshantering som de presenteras i det bilagda dokumentet 
"Taxa för tömning av hushållsavfall" 20170925-200900 med tillämpning från 1 april 2018. 
2. Delegera redaktionella ändringar till Österåkersvatten. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Österåkersvatten 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


