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Fredrik Zethraus



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20|9-06-|9

Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Michaela Fletcher, ordförande X
L Mathias Lindow, Ize vice ordf. X
5 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X
M Johan Boström X
M Hampe Klein X
MP Michael Solander X
RP Hans Hellberg X

Ersättare Tjänstgörande §§

C Björn Pålhammar X
KD Arne Ekstrand -

S Mats Larsson X

Övriga närvarande Funktion

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef

Krister Sernbo Strategisk planeringschef.

Anna Anderman Väg- och traflkchef

Fredrik Nestor Chef Mark och stora projekt

Maria Bengs Planchef

Kristina Eineborg Näringslivs- och utvecklingsdirektör

Conny Ling (M) Adjungerad Byggnadsnämnden

Gunnar Widforss (L) Adjungerad Byggnadsnämnden

Dan Jonsson (S) Adjungerad Byggnadsnämnden

Anne-Li Hilbert (C) Adjungerad Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Conny Söderström (M) Adjungerad Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fredrik Zethraaus Kommunsekreterare

Justerandes signaturer v UtdragsbestyrkandeM



A Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 l 9-06- I 9

PLAU § 6:|

Upprop och fastställande av dagordning

Planarbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

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

Justerandes signaturer ä, ”Ze/- Utdragsbestyrkande
. H f//



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9-06- I 9

PLAU §6:2

Val av justerare och information

Planarbetsutskottets beslut

Planarbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast

torsdagen den 20 juni, klockan 08.30, kommunkansliet, Alccahuset.

Sammanfattning
Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (5) till justerare. Protokollet föreslås

justeras senast torsdagen den 20 juni, klockan 08.30, kommunkansliet, Alceahusct.

Information

Justerandes signaturer W Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20|9-06-I9

PLAU § 6:3 Dnr. KS 20I2/O485

Granskning av detaljplan för' Hagby äng o kulle etapp I

Planarbetsutskottets beslut

1. Detaljplanen för Hagby äng 0 kulle delas i två etapper enligt bilaga.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplanen för Hagby äng och

kulle etapp 1 på granskning.

Sammanfattning
Förslag till detaljplan för Hagby äng och kulle har upprättats med syfte att möjliggöra för

hållbar Stadsutveckling med blandad bebyggelse, verksamheter, rekreation och service i

stationsnära läge. Området är första etappen av utbyggnadsområdet kring Åkers Runö station

samt början på en omdaning av Svinningevägen till en mer stadsmässig gata. Förslag till beslut

innebär att dela upp detaljplanen i två etapper samt beslut om granskning för Hagby äng och
kulle etapp 1. Anledningen till uppdelningen är att inte förlänga tidplancn ytterligare då det

kvarstår flertalet frågor inom etapp 2. Syftet och intentionerna för området i sin helhet är

fortsatt detsamma och planförslaget ses även framöver som en helhet där arbetet fortgår i

båda delar utifrån de tidigare målen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-27.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsfijirslag

innebärande

1. Detaljplanen för Hagby äng 0 kulle delas i två etapper enligt bilaga.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplanen för Hagby äng och

kulle etapp 1 på granskning.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbctsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer§7 #6? Utdragsbestyrkande



A Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20I9-06-I9

PLAU § 6:4 Dnr. KS 20I9/OO63

Planuppdrag för Tuna 6: I 5I m.f|.

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tuna 6:151

mfl.

Särskilt yttrande

Hans Hellberg (RP) lämnar ett särskilt yttrande

Då planuppdraget för området innebär byggande av bostäder, medför detta att ett antal

näringsfastighcter med verksamheter inom centralorten försvinner. Roslagspartiet yrkar därför

att kommunen planerar för motsvarande antal nya näringsfastighcter med central lokalisering

inom ccntralorten Åkersberga, förslagsvis inom verksamhetsområdet Ságvägcn där tillfälliga

flyktingbostäder uppförts.

Hans Hellberg (RP)

Sammanfattning

I förslaget planuppdrag prövas en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri i

två våningar till bostadsbebyggelse inom fastigheErna Tuna 6:141, 6:150, 6:151, 6:2 och 6:72.

Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av Västra Banvägen.
I den nya detaljplanen föreslås huvudmannaskapet för vägen och den angränsade parkmarken
(Tuna 3:1) ändras till kommunalt. Planuppdraget syftar även till att undersöka möjligheten att

förstärka och utveckla den lokala knutpunkten kring Tuna station i enlighet med
översiktsplanen från 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan

för Tuna 6:151 mfl.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes Signaturer

§3 i W Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9-06- I 9

PLAU § 6:5 Dnr. KS 20I6/0055

Samråd kring förslag till detaljplan för Slussholmen

Planarbetsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till detaljplan för

Slussholmen.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för Slussholmen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en upprustning av området kring Slussholmen. De
åtgärder som planeras är bl.a. ombyggnad av slussluckor och regleringsdarnm och anläggande
av ny ñskvandringsväg. Utöver slussanläggningen föreslås en upprustning av hela Slussholmen
för att Öka områdets tillgänglighet och attraktionsvärde för allmänheten. Åtgärder som föreslås

är bl.a. upprustade gångstråk, både på ön och på kanalens Östra sida, nya bryggor samt ett

Lrädäck ovanpå ñskvandringsvägen med utsikts- och picknickmöjligheter. Den allmänna

platsmark (Park) intill kanalen som idag har enskilt huvudmanskap föreslås Övergå i kommunal
ägo med kommunalt huvudmannaskap for att underlätta skötsel och främja tillgängligheten

inom parkområdet 1 framtiden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till

detaljplan för Slussholmen.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerm“ ,fä/*F Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9-06- I9

PLAU § 6:6 Dnr. KS 20|9/0I59

Utställning kring förslag till detaljplan för Svinninge handel

(Svartgarn 2:506 m.f1.)

Planarbetsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplanen för Svinninge handel

(delar av fastigheterna Svartgarn 2:506 och Svartgam 2:178) för granskning.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för Svinningc handel har upprättats av Samhällsbyggnads-

förvaltningen. Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Svartgarn 2:506 och Svartgarn

22178 och syftet är att möjliggöra utveckling av området vid Svinninge handel med utökade

ytor för handel, kontor och service. Detaljplanen bekräftar även den pågående

markanvändningen för bensinstation. Detaljplanen ska säkerställa att ny byggnad utförs och
placeras på sådant sätt att risker kopplade till bensinstationen hanteras. Detaljplanen ska även

säkerställa att dagvatten hanteras så att inte negativa effekter uppkommer på byggnader inom
planområdet eller på nedströms liggande områden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplanen för

Svinninge handel (delar av fastigheterna Svartgarn 2:506 och Svartgarn 2:178) för granskning.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerM_ å?! Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9-06-[9

PLAU § 6:7 Dnr. KS 20 | 7/0038

Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdrag inom del av Husby 3:3

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Planuppdraget ”Detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3” avslutas.

Sammanfattning

Pågående detaljplaneuppdrag ”Idrottshall inom del av Husby 3:3 föreslås avslutas. Frågan om
lämplig markanvändning för platsen samt lämpligast placering av eventuell idrottshall förslås

utredas inom ramen för det pågående planprogrammet för Täljij-(ikmsunda.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att planuppdragct ”Detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3” avslutas.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturezøt' /7/6/7 Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9-06- I 9

PLAU § 6:8 Dnr. KS 20I8/0I 79

Svar på motion nr I I/20I8 från Francisco Contreras (V) - Gör
Österåker till en riktig cykelkommun

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfulhnäktige besluta

Anse motion nr 11/2018 besvarad med hänvisning till att frågorna kommer hanteras i den
kommande cykelplanen som planeras påbörjas under 2020.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att Österåker ska bli en riktig

cykelkommun genom utbyggnad av infrastruktur, tydligare uppföljning och mätbara mål.

Beslutsunderlag
- 1Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-13.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, *i 5:16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandcförslaget innebärande att anse motion nr

11/2018 besvarad med hänvisning till att frågorna kommer hanteras i den kommande
cykelplanen som planeras påbörjas under 2020.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturagg #67 Utdragsbestyrkande



A Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9-06- I 9

PLAU § 6:9 Dnr. KS 20I8/0189

Svar på motion nr I2/20I8 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 12/2018 med hänvisning till att förslaget inte faller inom ramen för det

tänkta tillämpningsområdet för skolskjuts.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att de elever som inte placerats i

vald skola ska erbjudas fri skolskjuts, även om de enligt avståndskriterier i tillämpliga regelverk

inte är berättigade till skolskjuts.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-13.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motion nr

12/2018 med hänvisning till att förslaget inte faller inom ramen för det tänkta

tillämpningsområdet för skolskjuts.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

/1
Justerandes signaturer MI_ gaf Utdragsbestyrkande



A Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2019-06- I 9

PLAU § 6: m Dnr. KS 20I7/OI65

Svar på medborgarförslag nr I I/ZO I 7 - Destruktion av båtar

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse medborgarförslag nr 1 1/2017 besvarat med hänvisning till att en kommunal
bátskrotningsanläggning inte bedöms nödvändig då det redan idag är relativt enkelt att skrota

sin båt genom bland annat det nationella nätverket Båtretur, Vilka hjälper till att hitta

transportör och båtskrotningsanläggning i hela landet.

Reservation

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2017-06-19, § 5:27, föreslås att Österåkers

kommun tillhandahåller en anläggling där man kan lämna in gamla båtar för skrotning.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 20'19-06-1 '1.

- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-06-1 '1.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ('›rdf("›randeförslaget innebärande att anse

medborgarförslag nr 11/20 '17 besvarat med hänvisning till att en kommunal
båtskrotningsanläggning inte bedöms nödvändig då det redan idag är relativt enkelt att skrota

sin båt genom bland annat det nationella nätverket Båtretur, vilka hjälper till att hitta

transportör och bâtskrotningsanläggning i hela landet.

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkandc innebärande att uppdrag ges till

Kommunstyrelsen (närmgslivsavdelningen) att i sina kontakter med näringslivet arbeta för en
företagsctablering i Osteråkers kommun som innefattar båtdestruktion

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet avslår Ann-Christine Furustrands (S)

tilläggsyrkande och ñnner att så är fallet.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som Vill avslå Ann-Christine Furustrands (S)

tilläggsyrkande röstar ja, den som vill biträda Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande

röstar nej.

Forts .

Justerandes signaturer g* #67 Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9-06- | 9

Forts. AU § 6:10

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 6 ja-röster och 1 nej-röst.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer g_- #5?“ Utdragsbestyrkande



Omröstningslista

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2019 - 2022), Plan-AU 20 I 9-06- I 9, § 6:I0

A Österåker

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N
M Michaela Fletcher, ordförande X X

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

8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X

M johan Boström X X

M Hampe Klein X X

MP Michael Solander X X

RP Hans Hellberg X X

Ersättare

C Björn Pälhammar X

KD Arne Ekstrand -

3 Mats Larsson X

Resultat
, ,

6 1



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20I9-06-I9

PLAU § 6:I I Dnr. KS 20I8/0I70

Svar på medborgarförslag nr I3/20 I 8 - Hundrastgård i nya

Skånstaparken

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Bifalla medborgarförslag nr 13 /2018 med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen

planerar att anlägga en hundrastgärd i Skånsta.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 23 maj 2018 föreslås att det

skapas en plats för en hundrastgård vid den nya Skänstaparken. En medborgardialog

genomfördes i maj 2018 för nya Skånstaparken och ett gestaltningsprogram för parken har

tagits fram.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) .ordförandeförslag daterat 2019-06-11.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, § 5:18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ('›rdf("›randeförslaget innebärande att bifalla

medborgarförslag nr 13/2018 med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar

att anlägga en hundrastgård i Skånsta.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchcrs (M) yrkande och
ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

:i i: #6? Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20I9-06-I9

PLAU § 6:I2 Dnr. KS 20|8/005|

Svar på medborgarförslag nr 6/20 I 9 - Buss Lervik - Åkersberga
Centrum

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anse medborgarförslag 6/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret

angående Ltañkförändringar föreslagit för Trañkförvaltningcn i Region Stockholm att inrätta

busstrafik till området med mindre bussar.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 15 februari 2019, föreslås att

kommunen ser till att en buss trafikerar Lervik - Åkersberga centrum.

Beslutsunderlag
- Michaela lå'letchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-11.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, § 5:19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandcförslagct innebärande att anse

medborgarförslag 6 /2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret angående
trañkförändringar föreslagit för 'I'rañkförvaltningcn i Region Stockholm att inrätta busstrafik

till området med mindre bussar.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchcrs (M) yrkande och
ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

ig
"ä 7) #6? Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9-06- I 9

PLAU § 6:I3 Dnr. KS 20I9/0053

Sovar på medborgarförslag nr 8/20I9 - Ny busslinje Lervik/Brevik -

Akersberga centrum och Lervik/Brevik - Margretelunds centrum

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anse medborgarförslag 8/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret

angáende Lrañkförändringar föreslagit för Trañkförvaltningcn i Region Stockholm att inrätta

busstrañk till området med mindre bussar.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den '18 februari 2019, föreslås att

kommunen ser till att en buss trañkerar Lervik/Brevik och Åkersberga centrum samt
I Jervik/Brevik och Margretelunds centrum.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-'1 'l.

- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Pr(')t0kollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, § 5:20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till 0rdf("›randeförslaget innebärande att anse

medborgarförslag 8/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret angående
trañkförändringar föreslagit för Trafikförvaltningen i Region Stockholm att inrätta busstrafik

till området med mindre bussar.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
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