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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

ö Österåker 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
S Mats Larsson X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 
ÖP Lennart Berneklint X 

S Anas Abdullah X 
MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 
| an-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Viveka Larsson Plan- och exploateringschef 
Gunilla Enggren Miljö- och hälsoskyddschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 
Kristina Eriksson Miljöstrateg 
Ingrid Kärrsten Planarkitekt 
Johanna Niitzmann Trafikplanerare 
Markus Jönsson Driftingenjör, Väg- och trafikenheten 
Fredrik Zethraeus Sekreterare 

Justerandes signaturer P0 Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Planarbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärenden som tillkommer 
Ärende "Utbildning för Planeringsarbetsutskottet (Plan-AU)" blir nummer 16 pa 
dagordningen och ärende "Utreda förutsättningar för anläggande av en rackethall i Österåkers 
kommun" blir nummer 17 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:2 

Val av justerare och information 

Planarbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras senast måndagen den 23 mars, kl. 09.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras 
senast måndagen den 23 mars, kl. 09.00, kommunkansliet. 

Information 
- Tomas Adolphson, Roslagsvatten, informerar om Käppalaprocessen. 
- Anna Anderman, Väg- och trafikenheten, informerar om bullerskyddsprogram. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:3 Dnr. KS 2014/0141 

10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Uppdraget om en 10-årig underhållsplan för vägnätet är slutredovisad. Resultaten kommer att 
hanteras i den ordinarie budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Samhällsbyggnads förvaltningen uppdras att i budgetarbetet för 2016 -18 redovisa en 
handlingsplan i enlighet med rapporten om beläggningstillståndet. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i budgetbeslutet för 2014 ett uppdrag att ta att ta fram en 
10-årig underhållsplan för kommunala vägnätet. En inventering och tillståndsbedömning av 
vägnätet har utförts och en rapport om beläggningstillstandet har tagits fram. Materialet har 
bearbetats och lagts in i en databas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
Uppdraget om en 10 årig underhållsplan för vägnätet är slutredovisad. Resultaten kommer att 
hanteras i den ordinarie budgetprocessen. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att i budgetarbetet för 2016 -18 redovisa en 
handlingsplan i enlighet med rapporten om beläggningstillståndet. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:4 Dnr. KS 2015/0088 

Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2015/2016 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 godkänns. 
Trafikförändringarna bedöms innebära främst förbättringar för kollektivtrafikresenärerna i 
form av bättre passning mellan tag och buss och tydligare lokaltrafiknät. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de 
trafikförändringar som föreslås för 2015/2016. Inget av de föreslagna ändringarna som berör 
Österåkers Kommun är av den karaktären att det innebär påtaglig försämring av 
kollektivtrafiken. Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt remissvar (bilaga 1). 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 godkänns. 
Trafikförändringarna bedöms innebära främst förbättringar för kollektivtrafikresenärerna i 
form av bättre passning mellan tåg och buss och tydligare lokaltrafiknät. 

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

Expedieras 
- Landstinget, Trafikförvaltningen (SL) 

SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:5 Dnr. KS 2015/0081-249 

Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna ny taxa enligt bilaga 1 för kart- och mätenhetens verksamhet att börja gälla fr.o.m. 
2015-06-30.' 

Sammanfattning 
Beslut om gällande taxa togs i Kommunfullmäktige våren 2009 och har därefter uppräknats 
enligt kpi. 
Sommaren 2014 infördes sä kallade Attefallshus som berörs av nya bygglovsregler och därmed 
också nya krav pä kartor för bygganmälan. Dessa kartor behöver i vissa fall redovisa VA-
anslutningar men behöver inte redovisa plangränser. Strandskyddslinjen ska alltid redovisas. 

Tidigare har primärkartan endast redovisat plangränser om bygglovssökande har begärt det. 
Nu finns ett uttryckligt önskemål från bygglovsinspektörerna att plangränserna alltid ska 
redovisas inom planlagt område. 

Ovanstående varianter av primärkartan finns inte redovisade i nu gällande taxa. 

Sedan 2009 har personalkostnaderna ökat i högre grad än inflationen och kpi varför 
timkostnaderna som redovisas i taxan föresläs ökas med 5%. Detta slår även igenom pä övriga 
produkter i taxan eftersom timkostnaderna ingår i dessa. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att godkänna ny taxa enligt bilaga 1 för kart- och mätenhetens verksamhet att 
börja gälla fr.o.m. 2015-06-30. 

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

Expedieras 
- Controller/SBF 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:6 Dnr. KS 2015/0069-251 

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 att ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra. Detaljplaneförslag för Pilstugetomten 
västra finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 3,3 ha som planläggs för handel, 
lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att exploateringsavtal för Pilstugetomten västra godkänns. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:7 Dnr. KS 2014/0088-214 

Detaljplan för Pilstugetomten västra 

Planarbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Pilstugetomten västra antas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 att ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra. Detaljplaneförslag för Pilstugetomten 
västra finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 3,3 ha som planläggs för handel, 
lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att detaljplan för Pilstugetomten västra antas. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:8 Dnr. KS 2015/0089-253 

Försäljning av mark, del av Runö 7:108 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen godkänner att Samhällsbyggnads förvaltningen upprättar köpeavtal för 
försäljning av del av fastigheten Runö 7:108 för etablering av handelsverksamhet. 

Sammanfattning 
Efter förfrågan från Aftén Bil AB (bilförsäljning på grannfastigheten) om möjlighet att utöka 
sina lokaler och ytor upprättade kommunen en ny detaljplan för Runö 7:111 och del av Runö 
7:108. Den nya detaljplanen, som antogs 2013-02-04, medger handel och bilservice. En 
värdering av den obebyggda marken utfördes av en oberoende fastighetsvärderare (Forum 
fastighetsekonomi). Försäljningsprocessen avstannade dock och någon försäljning skedde 
aldrig. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Kommunstyrelsen godkänner att Samhällsbyggnads förvaltningen upprättar 
köpeavtal för försäljning av del av fastigheten Runö 7:108 för etablering av 
handelsverksamhet. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:9 Dnr. KS 2015/0106-251 

Principer för exploateringsavtal i Svinninge 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska för de fastigheter i Svinninge som i en ny detaljplan får tre 
eller fler nya byggrätter upprätta exploateringsavtal som reglerar att ett exploateringsbidrag till 
kommunen ska utgå när detaljplanen vunnit laga kraft. Exploateringsbidraget ska baseras på 
hur många nya byggrätter som möjliggörs inom fastigheten så att tre nya byggrätter för 
enfamiljshus ger trettiotusen kr, fyra nya byggrätter ger fyrtiotusen kr, fem nya byggrätter ger 
femtiotusen kr osv. För byggrätter som avser annan bebyggelse än enfamiljshus ska 
exploateringsbidragets storlek viktas. 

Sammanfattning 
Fördelning av kostnader för allmänna anläggningar (gata, GC-.väg) ska ske efter skälig och 
rättvis grund, vilket innebär att skälig fördelning ska ske mellan hela skattekollektivet i 
Österåker och de enskilda fastigheter inom aktuellt område som bedöms ha störst nytta av 
tillkommande byggrätter. I Svinninge planprogram som godkändes av kommunfullmäktige 
2005-12-19 angavs att kommunens kostnader för de allmänna anläggningarna i området delvis 
skulle täckas genom exploateringsbidrag från de större exploateringarna inom Svinninge. 
Praxis i kommunens detaljplanearbete är att med större exploateringar menas de fastigheter 
som får tre eller fler nya byggrätter medgivna i ny detaljplan. Denna praxis har använts under 
hela detaljplanearbetet hittills. Exploateringsbidragens andel av den totala 
investeringskostnaden i Svinninge bedömdes vid projektets början motsvara ca 4% av 
kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen ska för de fastigheter i Svinninge som i en ny 
detaljplan får tre eller fler nya byggrätter upprätta exploateringsavtal som reglerar att ett 
exploateringsbidrag till kommunen ska utgå när detaljplanen vunnit laga kraft. 
Exploateringsbidraget ska baseras på hur många nya byggrätter som möjliggörs inom 
fastigheten så att tre nya byggrätter för enfamiljshus ger trettiotusen kr, fyra nya byggrätter ger 
fyrtiotusen kr, fem nya byggrätter ger femtiotusen kr osv. För byggrätter som avser annan 
bebyggelse än enfamiljshus ska exploateringsbidragets storlek viktas. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

Forts. PLAU § 2:9 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:10 Dnr. KS 2015/0084-214 

Detaljplan för Smedby 19:227 m.fl. 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnadsfön-altningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smedby 
19:227 m.fl. 

Sammanfattning 
Ansökan avser fastigheterna Smedby 19:227 och 19:555 som är belägna inom Hacksta 
verksamhetsområde ca 700 meter norr om Akersberga centrum. Ansökan innebär att ändra 
gällande detaljplanebestämmelser från småindustri till bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus. Fastigheterna är i dagsläget till stor del bebyggda med industribyggnader 
omgivna med asfalterade ytor för parkering och lastutrymme, totalt omfattas en yta av ca 
13 750 kvm. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Smedby 19:227 m.fl. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:1 I Dnr. KS 2015/0014-218 

Planbesked för Smedby 36:1 

Planarbetsutskottets beslut 

1. På ansökan om att pröva detaljplan för Smedby 36:1 lämna positivt planbesked, det vill säga 
att planförfrågan kan prövas i detaljplan. 

2. Avgift för planbesked på 13 320 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av 
Kommu n fullmä k tige. 

Sammanfattning 
Ansökan avser fastigheten Smedby 36:1 som är belägen inom Hacksta verksamhetsområde ca 
900 meter frän Akersberga centrum, norr om korsningen Hackstavägen/Centralvägen. 
Fastigheten omfattar ca 5 750 kvm. Inom området finns det idag småindustriverksamhet. 
Ansökan innebär att ändra gällande detaljplanebestämmelser från småindustri till bostäder i 
form av flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-01 -23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. Pä ansökan om att pröva detaljplan för Smedby 36:1 lämna positivt planbesked, det vill säga 
att planförfrågan kan prövas i detaljplan. 
2. Avgift för planbesked på 13 320 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av 
Kommunfullmäktige. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

0 Österåker 

PLAU § 2:12 Dnr. KS 2014/0258 

Svar på medborgarförslag nr 8/2014 - Anläggande av park i 
o 

Akersberga 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse mcdborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Akersberga stad — centrumområdet. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi delar motionärens uppfattning om att Akersberga skall vara grön och blomstrande och att 
det skall finnas grönområden som till exempel park och med parklek. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget inkommit till Österåkers kommun den 5 september 2014 framförs 
önskemål om fler parker och grönt i Akersberga gärna "en park med träd, blommor, 
buskar, damm, fontän, vattenfall mm i området mellan Alceahuset och de gula husen på 
Skolvägen". Om inte det går så önskas en större park någon annanstans i Akersberga. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-03-04. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Akersberga stad - centrumområdet. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:13 Dnr. KS 2015/0055-422 

O 

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan - Avtal om samverkan kring 
vattenvård, komplettering av plattform för samverkan 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan kommunerna i Åkerströmmens 
Vattenvårdsamverkan med bl.a. deltagaravgift om 150 tkrper år. 

2. Deltagaravgiften ska belasta kommunstyrelsens budget från och med 2015. 

Sammanfattning 
En plattform för samverkan inom Åkerströmmens avrinningsområde beslutades under 2013 
av Vallentuna och Österåkers kommuner. Delar av Sigtuna samt Norrtälje kommuner ligger 
också inom avrinningsområdet men kommunerna hade då inte personella möjlighet att aktivt 
delta i arbetet. 
Vattenvårdsamverkans syfte är att utifrån ett gemensamt synsätt och gemensamma mal 
prioritera och föreslå kostnadseffektiva åtgärder för vattenvården inom Åkerströmmens 
avrinningsområde. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan kommunerna i Åkerströmmens 
Vattenvårdsamverkan med bl.a. deltagaravgift om 150 tkr per år. 
2. Deltagaravgiften ska belasta kommunstyrelsens budget från och med 2015. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Pf( Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:14 Dnr. KS 2015/0077-422 

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns 
vattendistrikt 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Tillstyrka vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsplan för Norra Östersjöns Vattendistrikt (ert dnr 537-5058-14) och överlämna 
synpunkter enligt PM 2015-03-02, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Vattenmyndigheten för norra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till 
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. För varje 
åtgärdsområde finns ett mera detaljerat program som beskriver ansvarsfördelning, kostnader, 
miljönytta och tidsplan. Samrådet pågår fram till den 30 april och beslut om ny 
förvaltningsplan tas i december 2015. När Vattenmyndigheten har beslutat om 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer innebär det ett bindande åtagande 
för kommunen att arbeta enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att tillstyrka vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för Norra Östersjöns Vattendistrikt (ert dnr 537-5058-
14) och överlämna synpunkter enligt PM 2015-03-02, bilaga 1. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

O Österåker 

PLAU § 2:15 Dnr. KS 2015/0095-409 

Anläggningsavgift i VA-taxa 2015, Österåkersvatten AB 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. VA-anläggningstaxan höjs med 20 %. 

2. Österåkersvatten AB:s styrelse får i uppdrag att genomföra höjningen av anläggningstaxan 
från och med 2015-07-01. 

3. Osteråkervatten AB:s styrelse får i uppdrag att göra redaktionella förändringar av VA-taxan. 

Sammanfattning 
Österåkersvattens styrelse bedömer att en höjning av anläggningsavgiften i VA-taxan är 
nödvändig för att möta de stora investeringskostnader man står inför. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. VA-anläggningstaxan höjs med 20 %. 
2. Österåkersvatten AB:s styrelse får i uppdrag att genomföra höjningen av 
anläggningstaxan från och med 2015-07-01. 
3. Österåkervatten AB:s styrelse får i uppdrag att göra redaktionella förändringar av VA-
taxan. 

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

Expedieras 
- Vattenmyndigheten 
- österåkersvatten AB 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:16 Dnr. KS 2015/ 

Utbildning för planarbetsutskottet (Plan-AU) 

Planarbetsutskottets beslut 

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens planarbetsutskott samt presidium för 
Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden deltar i en utbildning den 16 april 

Sammanfattning 
Utbildningsdag för ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens planarbetsutskott samt 
presidium för Byggnadsnämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 16 april. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer med exakt tid och plats för utbildningen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens 
planarbetsutskott samt presidium för Byggnadsnämnden och Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden deltar i en utbildning den 16 april 2015. 

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

Expedieras 
- Ledamöter Plan-AU 
- Presidium Byggnadsnämnden 
- Presidium Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

2015. 

SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:17 Dnr. KS 2015/0136 

Utreda förutsättningar för anläggande av en rackethall i Österåkers 
kommun 

Planarbetsutskottets beslut 

Sammanfattning 
I Österåkers kommun finns det i huvudsak tre olika racketsporter i organiserad form, både 
som barn- och ungdomsverksamhet och som motionsverksamhet. Dessa olika racketsporter 
är tennis, bordtennis och badminton. Både bordtennis och badminton är idrotter som tar upp 
tider i hallar som egentligen bäst är lämpade för lag- och bollsporter. 
För att beslut ska kunna fattas kring byggandet av en rackethall behövs en förstudie som 
definierar behov, funktion och placering. Även driftsform, markförhållanden samt reella 
projekteringskostnader behöver beaktas. 

Beslutsunderlag 

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 sä är fallet. 

Expedieras 
- Fastighetsekonom 
- Sakkunnig idrott och fritid 

Ärendet bereds vidare. 

- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


