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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

Närvaro! i sta 

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 §5:3 § 5:3 M ichaela H. 

S Mats Larsson X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

C Michaela Haga X §5:3 

KD Arne Ekstrand X 

ÖP Lennart Berneklint -

S Anas Abdullah X 

MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 

Staffan Erlandsson Stf. Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Peter Freme Kanslichef 

Charlotte Hedlund Strategisk planeringschef 

Maria Bengs Planchef 

Josefine Wigström T rafikplanerare 

Kristina Eineborg Näringslivs- och utvecklingsdirektör 

Rosita Olsson-Palmberg Adjungerad Byggnadsnämnden 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoil för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5: 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. 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5 :2 

Val av justerare och information 

Planarbetsutskottets beslut 

Planarbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till jus terare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 21 maj, kl. 08.45, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) fö reslår Ann-Christine Furustrand till justerare. Protokollet föreslås justeras 
senast måndagen den 21 maj, kl. 08.45, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes signaturer c^T5p> Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5 :3 Dnr. KS 2018/0108 

Aktualitetsprövning av planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla 
och Wira 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnadsförvåkningen får i uppdrag att aktuahtetspröva planprogrammet för Östanå, 
Roslags-Kulla och Wira. 

Sammanfattning 
I f örslaget till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040 föreslås planprogrammet för 
Östanå, Roslags-Kulla och Wira aktualitetsprövas bl. a. med hänvisning till behovet av att 
ytterligare utreda lämplig utveckling utifrån bl.a. kultur- och miljövärden samt strandskydd. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-17. 

Jäv 
Johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter |ohan 
Boström (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att aktualitetspröva 
planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer /A Utdragsbestyrkande Inf 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokol! för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5:4 Dnr. KS 2017/0212 

Samråd kring förslag till detaljplan för Tuna 7:99 

Planarbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i u ppdrag att samråda kring förslag till detaljplan för 

Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan för Tuna 7:99 har upprättats av Samhällsbyggnads förvaltningen. 
Syftet med detaljplanen är att utreda om skoländamål är en lämplig långsiktig användning av 
fastigheten Tuna 7:99. Målet är en antagen detaljplan som möjliggör att befintlig 
förskoleverksamhet på fastigheten kan fortsätta bedrivas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2018-04-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till 
detaljplan för Tuna 7:99 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förval tningen 

Tuna 7:99 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5 :5 Dnr. KS 2017/0130 

Granskning av detaljplan för Runö 7:15 m.fl. 

Planarbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplan för Runö 7:15 m.fl. 
för granskning. 

Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan för Runö 7:15 m.fl. har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra lokaler för handel, verksamheter och kontor i ett 
strategiskt läge vid infarten till Åkersberga samt att skapa en mer enhetlig karaktär längs 
Rallarvägen. Planområdet är beläget mellan Rallarvägen och väg 276, och omfattar 
fastigheterna Runö 7:15-7:17 och 7:91 samt delar av fastigheten Runö 7:108. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplan för Runö 
7:15 m.fl. för granskning. 

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 pianarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5:6 Dnr. KS 2018/01 12 

Remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning från 
skyfall - stöd i fysisk planering 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna tjänsteutlåtände "Remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning 
från skyfall — stöd i fysisk planering", daterad 2018-04-18, som Österåkers kommuns 
remissvar till Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland. 

Sammanfattning 
Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har gett Österåkers kommun möjlighet att 
lämna synpunkter på en skrift med rekommendationer för hantering av risken för 
översvämning till följd av skyfall. Rekommendationerna riktar sig till samhällsplanerare i 
kommunen på översiktsplanenivå och detaljplanenivå. Svar önskas senast 7 maj men 
Österåkers kommun har fått godkännande att lämna svar senare under maj månad. 
Förvaltningen är positiv till vägledningens innehåll och utformning och ser att den är 
applicerbar i planprocessen både på översiktsplane- och detaljplanenivå. Dock önskas bl.a. ett 
antal förtydliganden. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att godkänna tjänsteutlåtande "Remissvar Rekommendationer för hantering av 
översvämning från skyfall — stöd i fysisk planering", daterad 2018-04-18, som Österåkers 
kommuns remissvar till Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland. 

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

Expedieras 
- Länsstyrelsen i Stockholm och Västra Götaland 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5:7 Dnr. KS 2017/0251, KS 2017/0273, 
KS 2017/0274, KS 2017/0284, 
KS 2017/0297, KS 2017/0307 

Svar på medborgarförslag nr 18/2017, 19/2017, 20/2017, 22/2017, 
23/2017 och 24/2017 - Padelbana 

Planarbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Det har till kommunen inkommit 6 olika medborgarförslag gällande önskemål om att 
padelbanor byggs i kommunen, vilka av kommunfullmäktige godkänts för remittering till 
Kommunstyrelsen som efter samrådan med Kultur och fritids förvaltningen och på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtände daterat 2018-04-17. 

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 
- Förslagsställarna 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5:8 Dnr. KS 2018 /0069 

Svar på remiss SL 2017-0653 - Förslag till trafikförändringar i SL-
trafiken 2018/2019 (T 19) 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutat 

Godkänna remissvar till Trafikförvaltningen angående förslag till trafikförändringar i SL-
trafiken 2018/2019. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de 
trafikförändringar som föreslås för 2019. Ingen 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 2018-05-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna remissvar till Trafikförvaltningen angående förslag till 
trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019. 

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

Expedieras 
- Stockholms läns landsting - Trafikförvaltningen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer U td rags bestyrkan d e 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5: 9 Dnr. KS 2017/ 
KS 2018/ 

Svar på medborgarförslag nr 25/2017 samt nr 6/2018 - Diskussion 
om skolskjuts till angränsande kommuner samt Utökad skolskjuts 
för elever med särskilda behov 

Planarbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Svar på medborgarförslag nr 25/2017 samt nr 6/2018 - Diskussion om skolskjuts till 
angränsande kommuner samt Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor 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 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signature r Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2018-05-16 

PLAU § 5:1 0 Dnr. KS 2018/ 

Riktlinjer gällande skolskjuts för 6-åringar 

Planarbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Riktlinjer gällande skolskjuts för 6-åringar-

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor 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 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


