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KF § 4:9 Dnr. KS 20I 7/037I

Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av

fastigheten Tuna 3:I, mellan kommunen och Kanalstaden

Osteråker AB

Kommunfullmäktiges Beslut

Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen genom en
minoritetsåterremiss.

Motivering till återremiss

Den 1 januari 2015 började lagen om riktlinjer för kommunala
markanvisningar

( SF 2014:899) att gälla. Enligt den ska alla kommuner som
genomför markanvisningar anta rikdinjer för markanvisningar. Österåkers

kommun antog år 2015 Riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Förslag till beslut, ärende 8 innebär att ett bolag Kanalstaden Österåker AB ges

ensamrätt att tillsammans med kommunen under anvisningstiden verka för att

fastigheten planläggs för stadsmässig utveckling. Här genomförs inte

anbudsförfarande, utan det här är en direktanvisning.

De regler som finns i kommunens antagna riktlinjer har här inte följts

varför ärendet föreslås återemitteras och att processen görs om utifrân

Österåkers kommuns antagna riktlinjer för kommunala
- matkanvisningar.

Exempel från de antagna riktlinjerna. Här anses direktanvisning lämpligt när en
viss éxploatörs idéer och förutsättningar inte bedöms återfinnas hos en annan
exploatör, detta borde öppet redovisas och framgå i handlingarna. Om en

exploatör är intresserad av en direktanvisning ska en skriftlig ansökan skickas

till kommunen. Någon sådan ansökan har uppenbarligen inte skett. I övrigt

finns inte redovisat på Vilket sätt kommunens riktlinjer har följts.

Socialdemokraterna

Genom
Ann-Christine Furustrand (S)

Anmälan om jäv

Hans Hellberg (RP) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av
ärendet.

Sammanfattning

Matkanvisning av del av fastigheten Tuna 3:1 . Del av fastigheten ingår i

detaljplaneläggnmgen av föreslagen detaljplan ”Östra Kuna/:fader: 2” och syftet

med planuppdraget är att möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling av
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Ostrø. Kanalstaden. Markanvisningsavtalets syfte är atti ett tidigt skede ge

förutsättningar för samt ligga till grund för en framtida marköverlåtelse.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-03, § 5:13.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-14, rev.

2021 -04-1 9.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet.

Michael Selander (MP) och Roger johansson (RP) biuäder Ann-Christine

Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkande

orn återremiss föreligger.

Ordföranden ställer bifall till återremissyrkande mot avslag och finner att

fullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet.

Omröstning
Vetering begärs och verkställs med ja-röst för att avslå återremissyrkandet och
nej-röst för bifall till återremissyrkandet.

Omröstningen utfallet med 29';21-röster, 16 nej-röster, 3 har avstått och 3'är

frånvarande.

Efter kontroll av Vilket antal närvarande ledamöter som krävs för att

återremittera ärendet med stöd av minoritetsreglerna konstaterar ordföranden

att 16 nej-röster krävs för att återremittera ärendet.

Fullmäktige har således beslutat återremittera ärendet till Kommunstyrelsen
genom en minoritetsåterremiss med motivering anförd av Ann-Christine

Furustrand (S)

I ärendet genomfördes en propositionsordning och en votering i frågan

gällande bifall till Kommunstyrelsens förslag mot avslag, innan det

uppmärksammades att 16 nej-röster varit tillräckligt för att återremittera

ärendet genom en minoritetsåterremiss.
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Ordföranden återöppnade därefter ärendet och konstaterade att fullmäktige

beslutat återremittera ärendet till Kommunstyrelsen genom en

rrünoritetsåterremiss med motivering anförd av Ann-Christine Furustrand (S).

Omröstningslista KF 5 4:9

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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