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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens pianarbetsutskott 20 I
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Närvaro! ista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§
M Michaela Fletcher, ordförande X
L Mathias Lindow, |:e vice ordf. X
5 Ann-Christine Furustrand. 2:e vice ordf. X

i

M Johan Boström X
M Hampe Klein X
MP Michael Selander X
RP Hans Hellberg X

Ersättare Tjänstgörande §§
C Björn Pålhammar X
KD '

Arne Ekstrand X
5 Mats Larsson X

Övriga närvarande Funktion

Katarina Freme Tf. Kommundirektör

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef

Magnus Bengtsson Ekonomidirektör

Anna Anderman Väg- och trafikchef

Peter Freme Kanslichef

Maria Bengs Planchef

Fredrik Nestor Chef Mark och stora projekt

Anna Forssén Planarkitekt

Daniel Jäderland Infrastrukturstrateg

Conny Ling (M) Adjungerad presidium Byggnadsnämnden
Gunnar Widforss (L) Adjungerad presidium Byggnadsnämnden
Dan Jonsson (S) Adjungerad presidium Byggnadsnämnden
Anne-Li Hilbert (C) Adjungerad presidium Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Conny Söderström (M) Adjungerad presidium Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Jonasjonsson (MP) Adjungerad presidium Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Sara Salminen Nämndsekreterare

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare

Justerandes signaturer

ga

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20|9-lO-|6

PLAU § 8:I

Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt

Planarbetsutskottets beslut

1. Dagordningen fastställs enligt nedan.

2. Sara Salminen ges närvarorätt vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

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

Närvarorätt

Sara Salminen, nämndsekretérare, föreslås ges närvarorätt vid dagens sammanträde.

Justerandes signaturerW W Utdragsbestyrkande
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PLAU§8:2

Val av justerare och information

Planarbetsutskottets beslut

Planarbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast
måndagen den 21 oktober, klockan 09.30, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (8) till justerare. Protokollet föreslås

justeras senast måndagen den 21 oktober, klockan 09.30, kommunkansliet, Alceahuset.

Information

Justerandes signaturer M Utdragsbestyrkande
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PLAU § 8:3 Dnr. KS 20I2/O484

Godkännande av planprogram för Åkersberga stad -
centrumområdet

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna Planprogram för Åkersberga stad - centrumormådet inklusive bilagor.

Sammanfattning

Österåkers kommun har i uppdrag av KS tagit fram förslag till planprogram för Åkersberga
stad - centrumområdet som ska peka på en riktning för den framtida utvecklingen av centrala
Åkersberga som ska möjliggöra hållbar stadsutveckling. Centrumområdet ska bidra till den
önskade utveckling som beskrivs i kommunens översiktsplan, Vilket är att bli en attraktiv och
modern stad med småstadskaraktär med blandad stadsmässig bebyggelse och attraktiva

offentliga platser. Centrumområdets mål är en tät och attraktiv stadskärna med stationen som
navet, att Åkersberga möter vattnet och att skärgårdsidentiteten utvecklas, en stadskärna för
kreativitet och företagande och en god livsmiljö och trygg och säker stad.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02, rev. 2019-10-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att godkänna Planprogram för Åkersberga stad - centrumomxådet inklusive
bilagor.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer W W Utdragsbestyrkande
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PLAU § 8:4 Dnr. KS 20 I 9/0242

Remissvar angående reviderad Klimat- och energistrategi för

Stockholms län 2020-2045

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över revidering av
Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 som sitt eget.

2. Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat en Klimat- och energistrategi för

Stockholms län. Tidigare version från 2013 har reviderats och omfattat nu perioden 2020-
2045. Fyra områden beskrivs utifrån utsläppsperspektiv, åtgärdsbehov och aktörer: transporter

och resande, energiförsörjning, samhällsplanering och bebyggelse samt konsumtion.
Österåkers kommun har inbjudits inkomma med remissvar, med förlängd svarstid till 2019-
11-06.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-30.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

1. Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över revidering av
Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 som sitt eget.

2. Omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Länsstyrelsen Stockholms län
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

justerandes signaturer
gi ä: ........ Ål? Utdragsbestyrkande
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PLAU § 8:5 Dnr. KS 20 I 9/0245

Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns

vattendistrikt

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna remissvar angående Vattenmyndigheternas samråd i enlighet med tjänsteutlåtande

”Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt”, daterat 2019-10-01,
samt bilaga 2 ”Svarsformulär till samrådshandlingen, daterad 2019-10-01”.

Sammanfattning

Österåkers kommun har fått ”Samråd om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns
vattendistrikt” på remiss. Samrådet pågår mellan den 2 maj och 1 november 2019. Vi framför
bland annat behovet av en tydligare Vägledning från Länsstyrelsen gällande hur Vi ska Visa på
att dagvatten kommer att hanteras i detaljplaner samt tydligare vägledning om hur man kan
åstadkomma förbättringar 'av dagvattenhantering i befintligt planlagda områden. Vi pekar även
på att det krävs bättre samordning av nationella, regionala och kommunala provtagnjngar för

kontroll av ekologisk och kemisk status så att det framgår vem som har ansvar över olika

delar. I kommunen råder det behov av en balans mellan kraven på åtgärder för att kunna
arbeta med målet att uppnå MKN och resurser för att kunna genomföra åtgärderna. Vi
efterlyser även tydligare nkthn] er för upprättande av verksamhetsområde för dagvatten.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att Godkänna remissvar angående Vattenmyndigheternas samråd i enlighet med
tjänsteutlåtande ”Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt”,

daterat 2019-10-01, samt bilaga 2 ”Svarsformulär till samrådshandlingen, daterad 2019-10-01”

Propositionsordning

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

Expedieras
- Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västmanlands län,
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

usterandes si naturer c_ _ / Utdragsbest rkandeg

/71/
V



Österåker
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PLAU § 8:6 Dnr. KS 20|7/0|27

Åtgärdsvalsstudie väg 276 - handlingsplan

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna återrapporteringen av handlingsplan för åtgärdsvalsstudie för Väg 276.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt statusen för de åtgärder som föreslagits i

åtgärdsvalsstudie Väg 276 i en handlingsplan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att godkänna återrapporteringen av handlingsplan för åtgärdsvalsstudie för Väg
276.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerW Å??
Utdragsbestyrkande
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PLAU § 8:7 Dnr. KS 20I8/02I5

Svar på motion nr I4/20I8 från Björn Molin (RP) - Angående
ridsporten

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion 14/2018 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun i en skrivelse till

Trañkverket påtalat behoven av säkerhetshöjande åtgärder på Väg 276 och särskilt vid Boda
by där Bobackens ridskola är belägen.

Sammanfattning
I motion nr 14/2018 yrkas på att Kommunstyrelsen omedelbart kontaktar Trañkverket och
kräver att säkerheten på Väg 276 vid Boda by och Bobackens ridskola stärks på de sätt som är

möjhga mnan en allvarlig olycka inträffar då ryttare och hästar måste passera över aktuell väg.

Österåkers kommun har framställt en skrivelse till Trañkverket angående trafiksäkerheten på
väg 276.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion
14/2018 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun i en skrivelse till

Trañkverket påtalat behoven av säkerhetshöjande åtgärder på Väg 276 och särskilt vid Boda
by där Bobackens ridskola är belägen.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerWW_ _

#/75
Utdragsbestyrkande
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PLAU § 8:8 Dnr. KS 20|8/0367

Svar på motion nr 2 I/20l8 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra
boulevarden nu!

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 21/2018 besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen uppdragit åt

Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en detaljplan för Södra Boulevarden samt att

Samhällsbyggnadsförvaltningen även utreder en provisorisk lösning.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att en mindre detaljplan för

Södra Boulevarden separeras från detaljplanearbetet med Västra kanalstaden och tidigareläggs

och att denna detaljplan genomförs omedelbart och att byggnationen av Södra boulevarden
startar och byggs snarast.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-08-20, § 6:12.

Förslag till beslut
.

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

21/2018 besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen uppdragit åt

Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en detaljplan för Södra Boulevarden samt att

Samhällsbyggnadsförvaltningen även utreder en provisorisk lösning.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer Q R
:71“ __ 4% Utdragsbestyrkande
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PLAU § 8:9 Dnr. KS 20I9/0I36

Svar på motion 7/20I9 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats
Larsson (S)

- Säkra vägövergångar längs 276:an

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Motion nr 7/2019 anses besvarad i den del som avser att kommunen ska ta upp en dialog
om säkra Vägövergångar för oskyddade trañkanter Vid Bobackens stall i Boda och Skånsta
norra busshållplats med hänvisning till att Trañkverket redan tillskrivits i ärendet.

2. Motion nr 7 /2019 avslås i den del som omfattar att kommunen ska utreda Vilken typ av
lösning som fungerar bäst vid Bobackens stall i Boda och Skånsta norra busshållplats samt ta

fram kalkyl med hänvisning till att det är Trañkverkets väg och därmed ansvar.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag återkomma med förslag till beslut om att

förklara Boda som tättbebyggt område.

Sammanfattning
I motionen föreslås att kommunen ska föra en dialog med Trañkverket för att göra det säkrare
för oskyddade trafikanter att korsa Väg 276 vid Boda Och Skånsta norra och även återkomma
med förslag och kostnadsberäkning. Samhällsbyggnadsförvaltningen för en dialog med
Trañkverket om detta men anser inte att förvaltningen själva ska ta fram åtgärdsförslag då
detta inte är en kommunal Väg. En sänkning av hastighetsbegränsningen vid Boda skulle dock
vara möjlig genom att kommunen förklarar Boda som tättbebyggt område.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:13.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
1. Motion nr 7/2019 anses besvarad i den del som avser att kommunen ska ta upp en dialog
om säkra Vägövergångar för oskyddade trafikanter Vid Bobackens stall i Boda och Skånsta
norra busshållplats med hänvisning till att Trañkverket redan tillskrivits i ärendet.
2. Motion nr 7 /2019 avslås iden del som omfattar att kommunen ska utreda Vilken typ av
lösning som fungerar bäst vid Bobackens stall i Boda och Skånsta norra busshållplats samt ta

fram kalkyl med hänvisning till att det är Trañkverkets Väg och därmed ansvar.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag återkomma med förslag till beslut om att

förklara Boda som tättbebyggt område.

Forts.

Justerandes signaturer w_ /4Zf//I
Utdragsbestyrkande
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Forts. KS 8:9

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

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande
eller Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och ñnner 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 utfallet enligt bilagd omöstningslista med 6 ja-röster och 1 nej-röst.

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer w?“ ..

é?
Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 20I9 - 2022), Plan-AU 20|9-IO-I6, § 8:9

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Michaela Fletcher, ordförande X K
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
3 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 Pålhammar X
KD Arne Ekstrand X
S Mats Larsson X

Resultat 6 1 -
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PLAU § 8:IO Dnr. KS 20 I 9/0068

Svar på medborgarförslag nr IO/20I9, I2/20 I 9 och I8/20I9 - Bifall

till Roslagspartiets motion nr 2|/20I8 ”Bygg Södra Boulevarden
nu!”

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Medborgarförslagen 10/2019- ”Tillfartsväg till Österskär”, 12/2019- ”Tillfartsväg till

Österskär” samt 18/2019- ”Bifall till Roslagspartiets motion” läggs som bilaga till motion nr
21/2018 Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP) och anses därmed besvarade.

Sammanfattning
I medborgarförslag 10/2019, 12/2019 och 18/2019 som inkom till Österåkers kommun i

februari/mars 2019 vill förslagsställarna bifalla motion nr 21/2018 - Bygg Södra boulevarden
nu! från Hans Hellberg (RP).

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:14, § 7:16 och

§ 7:18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Ordförandeförslag innebärande att medborgarförslagen
10/2019- ”Tillfartsväg till Österskär”, 12/2019- ”Tillfartsväg till Österskär” samt 18/2019 -

”Bifall till Roslagspartiets motion” läggs som bilaga till motion nr 21/2018- Bygg Södra
boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP) och anses därmed besvarade.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställarna
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerW_ Å?” Utdragsbestyrkande
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PLAU § 8:I I Dnr. KS 20I9/0070

Svar på medborgarförslag nr I I/20 I 9 __ Ny tillfartsväg till Österskär'

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Medborgarförslag 11/2019 anses besvarat med hänvisning till att

samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för s.k. Södra
boulevarden.

Sammanfattning
I medborgarförslaget som inkom till Österåkers kommun den 1 mars 2019 föreslås att det

byggs en ny tillfart till Österskär söder om Sågvägen.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:15.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att medborgarförslag
11/2019 anses besvarat med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag
att ta fram en detaljplan för s.k. Södra boulevarden.

Propositionsordning

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

Expedieras
- FÖrslagsställaren

- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerW gif? Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 20 I 9- I 0- I 6

PLAU § 8:I2 Dnr. KS 20I9/0077

Svar på medborgarförslag nr I3/20 I 9 - Tillfartsväg Österskär

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Medborgarförslag nr 13 /2019 anses besvarat med hänvisning till att

Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram detaljplan för den s.k. Södra
boulevarden.

Sammanfattning
I medborgarförslaget som inkom till Österåkers kommun den 11 mars 2019 föreslås att

kommunen omgående påbörjar bygget av den s.k. Södra boulevarden.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.

?Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att medborgarförslag
13/2019 anses besvarat med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltrüngen fått i uppdrag
att ta fram detaljplan för den s.k. Södra boulevarden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
'

finner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerw M- Utdragsbestyrkande


