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Synpunkter på planprogram för Äkersberga stad - centrumområde 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
Överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med synpunkter på planprogram för Äkersberga stad -
centrumområde till samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bakgrund 
Österåkers kommun har upprättat ett förslag till planprogram för Äkersberga stad -
centrumområde. I planprogrammet studeras förutsättningarna för fortsatt detaljplanering och 
markanvändning. Vård- och omsorgsnämnden är en remissinstans till förslaget. 

Förvaltningens slutsatser 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden att lämna tjänsteutiåtandet med dess 
innehåll som synpunkt på förslaget till planprogram för Äkersberga stad — centrumområde. 

För Vård- och omsorgsnämndens målgruppers behov är det viktigt att utrymme inom området 
skapas för bostäder anpassade efter målgrupperna. Detta innefattar såväl särskilda boendeformer 
såsom särskilda boenden för äldre, biståndsbedömda trygghetsboenden och gruppbostäder för 
personer med funktionsnedsättning, som bostäder i det ordinarie bostadsbeståndet som är 
tillgängliga för målgrupperna. Med tillgängliga avses dels att fysisk tillgänglighet ska uppnås, dels att 
tillgång till bostäder ska finnas. Närheten till service och kommunikationer är viktig för såväl 
målgruppernas behov som för det stöd som ska utformas runt dem. Möjlighet til l delaktighet i 
samhällslivet för socialtjänstens målgrupper är en skyldighet som kommunen har enligt 
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Konkret innebär ovanstående att det i detaljplaner och eventuell markanvisning ska möjliggöras och 
planeras för bostäder och annan verksamhet, såsom daglig verksamhet. 

stad - centrumområdet Samrådshandling, 2018-11-28 

Sigbritt Sundling 
Stabschef 
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Planprogram för Åkersberga stad - centrumområde 
Österåkers kommun, Stockholms län 

Österåkers kommun har upprättat ett förslag till planprogram för Åkersberga stad 
- centrumområdet. Syftet med planprogrammet är att lägga en grund för att 
utveckla centrala Åkersberga till en modern stad med småstadskaraktär. I 
planprogrammet studeras förutsättningarna inför fortsatt detaljplanering. Det ges 
förslag till markanvändning och frågor belyses som för sin lösning berör hela 
området och därför behöver kartläggas innan arbetet med de enskilda 
detaljplanerna kan påbörjas. 

Kommunen inbjuder till samrådsmöte i form av öppet hus den 24 januari 
2019, kl 17.30-19.30 på Österåkers bibliotek, Storängs torget 4, Åkersberga. I 
lokalen ryms ett begränsat antal personer, därför är det viktigt att anmäla sig, 
vilket görs på webbplatsen: österåker.se/åkersbergastad 

Planprogramförslaget finns under samrådstiden, 14 ja nuari-20 februari 2019, 
tillgängligt i receptionen på plan 1 i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. 
Programhandlingarna finns även tillgängliga på Information Österåkers lokaler i 
Åkersberga centrum samt på webbplatsen: österåker.se/åkersbergastad 

Synpunkter på programförslaget ska lämnas skriftligt senast 20 februari 2019 till 
Samhällsbyggnads förvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers 
kommun, 184 86 Åkersberga. 

Synpunkter kan även skickas in via e-mail till plan.exploatering@osteraker.se 

Under samrådstiden finns fler olika tillfällen att möta representanter från 
kommunen. Dessa presenteras på kommunens hemsida. Österåkers kommun 
önskar att boka enskilda möten främst med fastighetsägare inom programområdet 
och näringslivet för att diskutera programförslaget och de olika parternas roller i 
den fortsatta planeringen. Bokning av enskilda möten sker via e-mejl till 
anna.forssen@,osteraker.se 

Privatpersoner har möjlighet att träffa representanter från kommunen under 
samrådsmötet och vid tillfällen som anno nserats på k ommunens hemsida. 

Maria Bengs 
Planchef 

Anna Forssén 
Planarkitekt och projektledare 


