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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

O Österåker 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X §§ 5:4 - 5:5 Michaela H §§ 5:4-5:5 
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 §§5:4-5:5 

KD Arne Ekstrand X 
ÖP Lennart Berneklint X 

S Anas Abdullah X 
MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Viveka Larsson Plan- och exploateringschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 
Peter Freme Kanslichef 
Alexander Larsson Planarkitekt 
Linnéa Parning Planarkitekt 
1 Iampe Klein (M) Adjungerad Byggnadsnämnden 
Fredrik Zethrseus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Planarbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan samt med fråga till punkten övriga frågor. 

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

Övrig fråga 
Michaela Fletcher (M) anmäler en övrig fråga. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:2 

Val av justerare och information 

Planarbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras senast torsdagen den 25 juni, kl. 10.30, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Michaela Fletcher (M) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast torsdagen den 25 juni, kl. 10.30, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:3 Dnr. KS 2015/0223-253 

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers kommun 
som ska användas vid försäljning av kommunens mark. 

Sammanfattning 
Enligt den nya lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) ska varje 
kommun som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. Syftet med riktlinjerna är att öka 
transparensen i marktilldelningsprocessen och därmed tydliggöra vilka krav och 
förutsättningar som finns vid markanvisningar av kommunägda områden. I Österåkers 
Kommun finns en antagen markanvisningspolicy som reglerar kommunala markanvisningar. 
De nya riktlinjerna bygger på markanvisningspolicyn men är mer ingående och detaljerade. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för kommunala markanvisningar i 
Österåkers Kommun som ska användas vid försäljning av kommunens mark. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:4 Dnr. KS 2012/0408-214 

Samråd för detaljplan för Höjdvägen 

Planarbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till detaljplan för 
Höjdvägen. 

Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en protokollsanteckning 
Det är bra att gatorna i Akersberga som är kommunens centralort får kommunen som 
huvudman. När kommunen succesivt övertar huvudmannaskapet för gatorna i Akersberga 
finner vi det märkligt att inte den stora paradgatan Storängsvägen prioriterats före de betydligt 
mindre trafikerade gatorna. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus i ett 
område som ligger i centrala Akersberga, beläget mellan Centralvägen och 
Länsmansvägen. I samband med planläggningen sker också en anpassning av 
kvartersmarken för befintlig bostadsbebyggelse samt en fast fornlämning. 
Huvudmannaskapet i detaljplanen föreslås bli kommunalt och omfattar Höjdvägen, 
I ,änsmansvägen samt omkringliggandc naturmark. 

Detaljplanen medger bostad samt allmän plats (lokalgata och naturmark). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-12-12 (AU § 1:21) positivt planbesked för 
bostäder inom del av Berga 11:1 och Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2014-01-14 (KS 
§ 1:6) i uppdrag att påbörja planläggning i området. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-18. 

Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela 
Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till 
detaljplan för Höjdvägen. 

Jäv 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

Forts. PLAU § 5:4 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkande och 
finner att så fallet. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:5 Dnr. KS 2012/0408-214 

Godkännande av markintrångsavtal Berga 13:1 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Markintrångsavtal Berga 13:1 godkänns. 

Sammanfattning 
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut (KS § 1:6) pågår arbete med att upprätta en 
detaljplan för Höjdvägen. Höjdvägen är idag en enskild väg men kommer i detaljplanen att 
föreslås fa kommunalt huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap för vägen innebär att 
det krävs en överföring av vägen från fastigheten Berga 13:1 till kommunens fastighet Berga 
11:1. Berga 13:1 ägs av Brf Draknästet, som inom fastigheten har en relativt ny väg med ett 
anläggningsvärde som inte har hunnit skrivas av. Inom fastigheten finns även naturmark som 
föreslås ingå i allmän platsmark i den nya detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-08. 

Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela 
Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att markintrångsavtal Berga 13:1 godkänns. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Mathias Lindow (FP) yrkande och 
finner att sa är fallet. 

Jäv 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:6 Dnr. KS 2012/0280-214 

Granskningsbeslut för detaljplan för Brännbackens arbetsområde 

Planarbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplan för Brännbackens 
arbetsområde för granskning. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande 
Vi vill redan nu skicka med följande krav på förtydliganden: 
• Ny trafikmätning bör göras då den senaste trafikmätningen är utförd 2009, dvs för sex år 
sedan 
• Befintlig samt föreslagna utfarter har vi svårt att se att dessa skall klara av trafikmängden. 
Brännbackens befintliga anslutning är dessutom trafikfarlig. Dessa frågor måste arbetas vidare 
med. 
• 1 handlingen beskrivs att Brännbackens perifera läge utanför Akersberga antas området vara 
attraktivt för verksamheter med behov av större tomter. Hur vet vi att det är så? Frågan måste 
utredas vidare. 
• Gång o cykelvägarna finns inritade i förslaget men vi saknar helhetssyn på hur dessa gång och 
cykelvägar skall höra samman med sådan vägar till och från området (förbi busshållplatsen). 
• Vi vill understryka vikten av att en ordentlig miljögranskning utförs. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att skapa ett arbetsområde för industriändamål, lager och upplag 
inom fastigheten Skeppsbol 1:69 vid Brännbacken. Detaljplanen omfattar ca 50 hektar 
kvartersmark. Området kring Brännbacken redovisas i översiktsplanen från 2006 som ett 
utredningsområde som föreslås utvecklas som ett arbetsområde för störande verksamheter och 
upplag. Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag 2012-09-10 (KS § 
189/2012) om att påbörja planläggning i området. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
om samråd 2014-03-19 (AU § 4:6) och samråd hölls mellan 2014-04-01 och 2014-05-06. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplan för 
Brännbackens arbetsområde för granskning. 

Johan Boström (M) och Arne Ekstrand (KD) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

Forts. PLAU § 5:6 

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 2015-06-17 

PLAU § 5:7 Dnr. KS 2012/0516-214 

Samråd för detaljplan för Björnhammar 

Planarbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till detaljplan för 
Björnhammar. 

Sammanfattning 
Kommun fullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. 
Detaljplaneläggningen av Björnhammar, liksom för hela Svinninge, syftar till att underlätta den 
pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och möjliggöra, av 
fastighetsägarna efterfrågade, avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till 
detaljplan för Björnhammar. 

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 2015-06-17 

PLAU § 5:8 Dnr. KS 2012/0027-214 

Utställning för detaljplan för Boda Gård 2 

Planarbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan Boda Gård 2. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att den nyetablering om fyra fastigheter längs Karsvretavägen skall ta bort då 
kontakten med det vackra Karsvreta området inskränks. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. 
Detaljplaneläggningen av Boda 
Gård 2, liksom för hela Svinninge, syftar till att underlätta den pågående omvandlingen från 
fritidsboende till permanentboende och möjliggöra, av fastighetsägarna efterfrågade, 
avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är planläggningen en förutsättning för 
utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. 

Detaljplanen för Boda Gård 2 redovisar friliggande småhusbebyggelse och parhus samt nya 
gator. Planområdet omfattar idag 7 bebyggda fastigheter och detaljplaneförslaget möjliggör en 
utbyggnad om 23 villor och 11 parhus (22 lgh). Vidare omfattar detaljplanen en förskoletomt 
och entréområde för Karsvreta naturreservat. 
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan i lagens mening, varför miljö
bedömning inte erfordras. Miljöfrågorna beskrivs i planbeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan 
Boda Gård 2. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (3VI) yrkande 
finner att sä är fallet. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer ff-cf Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

B Österåker 

PLAU § 5:9 Dnr. KS 2015/0053-214 

Planuppdrag för detaljplan för Berga 6:485 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Berga 
6:485. 

Sammanfattning 
Mark & Invest AB har inkommit med en ansökan om planläggning för att ändra 
bestämmelserna i gällande detaljplan för Berga 6:485. Ändringen syftar till att möjliggöra en 
utbyggnad av bostäder i form av flerbostadshus i 3-4 van inom området till skillnad från 
gällande bestämmelser, område för allmänt ändamål. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Berga 6:485. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Vi- \ / Utdragsbestyrkande mf 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:10 Dnr. KS 2015/0206-218 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Mellansjö 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnads förvaltningen far i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av 
Mellansjö 

Sammanfattning 
Mellansjö, huvudort på Ljusterö, är beläget ca 3 kilometer från färjeläget där bilfärjorna 
ansluter till fastlandet samt ca 1 kilometer från Ljusterö Torg med bl.a. dagligvaruhandel. I 
Mellansjö ligger skola, gruppboende, vårdcentral samt trygghetsboendet Görjansgården med 
21 lägenheter. I dagsläget finns inget särskilt boende på Ljusterö. 

Behovet av särskilt boende i området har uppskattats till ca 10 platser och efter en förstudie 
gjord av Vård- och omsorgsnämnden ("Ljusterö särskilt boende" daterad 2014-10-15, 
diarienummer 2014/0310) fick Armada Fastighets AB av kommunfullmäktige i uppdrag att 
gemensamt med Vård- och omsorgsnämnden projektera för ett särskilt boende för äldre med 
möjlighet till parboende 2015-02-09 (KF § 1:20) i anslutning till Görjansgården. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för del av Mellansjö 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:1 I Dnr. KS 2015/01 13-218 

Planbesked för Tuna 6:15 I m.fl. 

Planarbetsutskottets beslut 

1. På ansökan om att pröva detaljplan för Tuna 6:151 m.fl. lämna positivt planbesked, det vill 
säga att plan förfrågan kan prövas i detaljplan. 

2. Avgift för planbesked är 13 350 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Ansökan avser fastigheterna Tuna 6:141, 6:150, 6:151, 6:2 och 6:72 som är belägna strax norr 
om Tuna station i Osterskär. Ansökan innebär att ändra gällande detaljplanebestämmelser från 
småindustri till bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att 
1. På ansökan om att pröva detaljplan för Tuna 6:151 m.fl. lämna positivt planbesked, det vill 
säga att planförfrågan kan prövas i detaljplan. 
2. Avgift för planbesked är 13 350 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 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:12 Dnr. KS 2015/0228-214 

Upprättning av detaljplan för del av Svavelsövägen 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslutar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för "Del av 
Svavelsövägen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. 
En detaljplan för Rydbo Saltsjöbad del 1 har nyligen upprättats och vunnit laga kraft 2014-04-
09. Kommunen är inte huvudman för allmän plats i denna plan. Vägen som utgör ett 
huvudstråk i Svinninge och ansluter till "Nya Skåvsjöholmsvägen" inom DP Skåvsjöholm som 
bl.a. betjänar föreslagna skol- och förskoletomter. Del av Svavelsövägen föreslås få ändrat 
huvudmannaskap och detaljplaneläggas i en separat detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för "Del 
av Svavelsövägen. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:13 Dnr. KS 2015/021 1-501 

Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun 

Planarbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun godkänns enligt bilaga 1. 

2. Uppdaterad lista som skickas till Trafikverket om gång- och cykelvägar som prioriteras längs 
statlig väg godkänns enligt bilaga 2. 

3. Hnansiering av cykelplan i Österåkers kommun kommer att beaktas i de aktuella årens 
budget. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet 2014-12-15 att uppdra åt 
Kommunstyrelsen särskilt uppdrag nr 40, att uppdatera/revidera kommunens cykelplan. 
I gång- och cykelplanen som antogs 2008, finns som delmål att det ska vara möjligt att nå 
kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar. 
Gång- och cykelplanen har utvecklat detta i två mål: 
- Andelen cykelresor ska öka. 
- Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras. Andelen olyckor med oskyddade 
trafikanter ska minska. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att 
1. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun godkänns enligt bilaga 1. 
2. Uppdaterad lista som skickas till Trafikverket om gång- och cykelvägar som prioriteras längs 
statlig väg godkänns enligt bilaga 2. 
3. Finansiering av cykelplan i Österåkers kommun kommer att beaktas i de aktuella årens 
budget. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar ändring i bilaga 2 avseende prioritering om gång- och 
cykelvägar längs med statlig väg enligt följande: 
Prioritering Objekt Längd (m) Noteringar från tjänsteutlåtandet 

1. Väg 276 - Ostanå -
Ljusterö Färjeläge — 
Ljusterö torg 

ca 4000 Pågår ett förstudieprojekt med 
Trafikverket 

2. Ljusterö Torg - Linanäs ca 10000 Arbetspendling samt 

Justerandes signaturer , — Utdragsbestyrkande 
fflf 
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turismpendling. Vägen är idag 
väldigt smal och bilarna kommer 
med hög hastighet. 

3. 276 (Svinningerondellen -
Kanalrondellen) 

ca 1100 Knyter ihop västra Åkersberga med 
centrala Åkersberga 

4. Svinningevägen — Kulla 
vägskäl 

ca 2200 Pendling Svinninge. Pågår 
framtagning av arbetsplan 

5. Rydbovägen /Väg 274 -
Rydbo station) 

ca 1400 Knyter ihop det regionala 
cykelstråket med väg 274 

6. Väg 276, Svampvägen -
Roslags Kulla 

ca 16000 Knyter ihop norra kommundelarna 
med Åkersberga och Roslagskulla. 
Undermålig säkerhetsstandard, 
pendling, skola, turiststråk. 

7. Väg 276 Åkersberga -
Rosenkälla 

ca 4500 Knyter ihop Stava med Åkersberga-
Rosenkälla — Täby. 
Buss förbindelser på tvären saknas 
mellan Åkersberga och Vallentuna. 
Cykelförbindelse för 
arbetspendling. Etapp 1-3 
Åkersberga - Rosenkälla. 
Atgärdsvalsstudie hösten 2015. 

8. Väg 274 (Kulla vägskäl -
Arninge) 

ca 5000 Arbetspendling samt 
turismpendling från Kulla vägskäl 
via Rydbo till El 8 

9. Väg 973 Ossebyvägen ( 
från Sundtorpsvägen till 
infart till anstalten 

ca 900 Cykel förbindelse för 
arbetspendling. Kommunen är 
väghållare första sträcka. 
Trafikverket är väghållare andra 
sträckan. Enskild vägförening för 
den sista sträckan till anstalten. 

10. Ljusterö skola — Åsättra 
hamn 

ca 2500 Arbetspendling samt 
turismpendling. Vägen är idag 
väldigt smal och bilarna kommer 
med hög hastighet. 

11. Rydbo station/Ullna El 8 ca 2300 Regionalt cykelstråk som är första 
etappen att knyta ihop Åkersberga 
med Täby 

12. Från avgränsning framtida 
program för Täljö 
Gottsunda — Rydbo station 

ca 3200 Regionala cykelstråk som är andra 
etappen att knyta ihop Åkersberga 
med Täby 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutssats ett innebärande att uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers 
kommun godkänns enligt bilaga 1 och finner att sa är fallet. 
Forts. 

Justerandes signaturer , — Utdragsbestyrkande \£2_ rnf 
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Forts. PLAU § 5:13 

Propositionsordning 
Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutssats två innebärande att uppdaterad lista som skickas till Trafikverket 
om gång- och cykelvägar som prioriteras längs statlig väg godkänns enligt bilaga 2 eller enligt 
Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) bifallsyrkande till 
beslutssats tre innebärande att finansiering av cykelplan i Österåkers kommun kommer att 
beaktas i de aktuella årens budget och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2015 - 2018), KSAU 2015-06-17, § 5:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

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

M Johan Boström X X 

S Mats Larsson X X 

Ersättare 

c: Michaela Haga X 

KD Arne Pikstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

S Anas Abdullah X 

MP Michacl Solander X 

Resultat 3 2 -

w. H-tr 
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Svar på motion nr 6/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör 
Storängstorget bilfritt 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar 

Anse motionen besvarad med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på 
torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna 
avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare 
verskamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans med 
näringsidkarna, posten m.fl. verkar för att Storängstorget blir bilfritt. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-02. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att Anse motionen 
besvarad med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på torget, med bland 
annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna avseende transporter, 
samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare verskamma kring torget 
med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande 
eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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PLAU § 5:15 Dnr. KS 2014/0161 

Svar på medborgarförslag nr 4/2014 - Bygg Röllingbyleden innan 
trafikinfarkten kommer 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till de förbättringsarbeten som görs för 
framkomligheten och trafiksäkerhet på befintlig väg 276, de avlastande åtgärder som planerats, 
samt arbetet med en ny transportstrategi 2040. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande 
Vi delar uppfattning om att det behövs någon form av förbifart, det går inte att dra alla trafik 
genom Akersberga centrum. Väg 276 behöver avlastas dels med förbättrade 
kollektivtrafiklösningar men även med någon form av förbifart. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att en förbifart förbi 
Akersberga (Röllingbyleden) anläggs med motivet att avlasta väg 276, Roslagsvägen, genom 
centrum. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2015-06-08. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ord förande förslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till de förbättringsarbeten som görs för 
framkomligheten och trafiksäkerhet pä befintlig väg 276, de avlastande åtgärder som planerats, 
samt arbetet med en ny transportstrategi 2040. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 

justerandes signaturer ^ ^ Utdragsbestyrkande 
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PLAU § 5:16 Dnr. KS 2013/0422-100 

Svar på medborgarförslag nr I 3/2013 - Fortsättning av 
cykelväg/gångväg på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstaden 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag 13/2013 besvarat med hänvisning till planerade arbeten i enlighet med 
den reviderade cykelplanen 2015. Kommunen arbetar redan med att skapa tilltänkt koppling 
som redovisas i medborgarförslag 13/2013. I den nya reviderade cykelplanen, som kommer 
lyftas för politiskt beslut under året, kommer tidsplan och finansiering tydligt framgå. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår gång- och cykelväg på 
Margretelundsvägen mellan befintlig gång- och cykelväg vid Lervik och Skärgårdsstad. Vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2014 återremitterades ärendet för 
beredning avseende finansiering och planeringsförutsättningar. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-02. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlätandc daterat 2015-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag 13/2013 besvarat med hänvisning till planerade arbeten i enlighet med den 
reviderade cykelplanen 2015. Kommunen arbetar redan med att skapa tilltänkt koppling som 
redovisas i medborgarförslag 13/2013. I den nya reviderade cykelplanen, som kommer lyftas 
för politiskt beslut under året, kommer tidsplan och finansiering tydligt framgå. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 

SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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PLAU § 5:17 Dnr. KS 2014/0354 

Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående klottersanering i 
kommunen 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslutar 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:3, 
antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår åtgärder för 
klottersanering. Österåkers kommun har redan antagit nya riktlinjer kring klotter och liknande 
skadegörelse. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-08. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:3, 
antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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PLAU §5:18 Dnr. KS 2014/0357-100 

Svar på medborgarförslag nr 17/2014 - Minska biltrafiken in på 
torget i Åkersberga Centrum 

Planarbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot 
bilkörning på torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot 
näringsidkarna avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och 
näringsidkare verksamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 12 december 2014 föreslås att 
kommunen ska minska trafiken in på Storängstorget. 

Under våren 2015 har åtgärder vidtagits för att minska trafiken in på torget. Detta har skett 
genom att pollare installerats på infarten från Bergavägen. En lösning med annan typ av 
hinder kommer att installeras vid gränden mellan hotellet och nya centrumbyggnaden. De 
åtgärder som genomförts kommer utvärderas om de är tillräckliga, om inte kan ytterligare 
åtgärder vara aktuella. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-09. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning pa 
torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna 
avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare 
verksamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 

SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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PLAU § 5:19 Dnr. KS 2015/0027 

Övriga frågor 

Michaela Fletcher (M) tackar Viveka Larsson, plan- och exploateringschcf, för den tid som har 
varit då Viveka ska vara tjänstledig i ett år och hoppas på återseende. 

Utdragsbestyrkande 


