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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-1 1-09 

PLAU § 8:8 Dnr. KS 2015/0128-100 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (MP) -
Handelspolicy för Österåkers kommun 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 10/2015 besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivsfrågorna 
ingår i arbetet med den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och riktlinjer ska 
formuleras. 

Sammanfattning 
Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att en handelspolicy tas fram som en del av 
den nya översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 
Kommun fullmäktige föreslås besluta att en handelspolicy tas fram, att den utgör en del av den 
nya översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
10/2015 besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivs frågorna ingår i arbetet med 
den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och riktlinjer ska formuleras. 

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 planarbetsutskottet beslutar 
enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2015 - 2018), KSAU 2015-1 I -09, § 8:8 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Michaela H. 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 

I<D Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

s Anas Abdullah X 

MP Michael Solandet* X 

Resultat 3 2 -


