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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X §4:8 och §4:10 
Michaela H. § 4:8 och 

§4:10 
L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X §4:9 Michaela H. § 4:9 
S Mats Larsson X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 
ÖP Lennart Berneklint X 

S Anas Abdullah X 
MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
David Lanthén Exploateringschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 
(Charlotte I ledlund Översiktsplanerare 
Hampe Klein (M) Adjungerad Byggnadsnämnden 
Rosita Olsson Palmberg (S) Adjungerad Byggnadsnämnden 
Lars Nilsson (ÖP) Adjungerad Byggnadsnämnden 
Roger Johansson (RP) Adjungerad, §§ 4:1- 4:2 
Francisco Contreras (V) Adjungerad, §§ 4:1- 4:2 
Fredrik Zethrrcus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU §4:1 

Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt 

Planarbetsutskottets beslut 

1. Dagordningen fastställs enligt nedan. 

2. Roger Johansson (RP) och Francisco Contreras (V) adjungeras vid dagens sammanträde i 
planarbetsutskottet med närvaro- och yttranderätt under punkten Information på dagordningen. 

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

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende "VA-policy för Österåkers kommun" blir nummer 17 på dagordningen och nytt 
ärende "Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018" blir nummer 18 på 
dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:2 

Val av justerare och information 

Planarbetsutskottets beslut 

Planarbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 18 april, kl. 13.30, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Mats 1 .arsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 18 april, kl. 13.30, kommunkansliet. 

Information 
- Joakim Alm och Alexander Fagerlund från Alm Equity informerar om Program för Ektorp. 

- Anna Anderman, väg- och trafikchef, informerar om stadsplaneringsprinciper. 

- Emil Sjölund, fastighetsekonom, informerar om multihall. 

- Charlotte Hedlund, översiktsplanerare, informerar om Sverige förhandlingen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:3 Dnr. KS 2014/0321 

Övergripande inriktning för ny översiktsplan för Österåkers 
kommun 

Planarbetsutskottets beslut 

Övergripande inriktning för ny översiktsplan för Österåkers kommun godkänns. 

Sammanfattning 
Inom ramen för pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har en övergripande 
inriktning för kommunens utveckling upprättats. Den nya översiktsplanen ska utgå från 
inriktningen. Ytterligare ett framtidsmål, mål 5 avseende hållbarhet, föreslås ingå i 
inriktningen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att övergripande inriktning för ny översiktsplan för Österåkers kommun 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:4 Dnr. KS 2015/0423 

Planbesked för Runö 7:68 

Planarbetsutskottets beslut 

1. Pa ansökan om att pröva detaljplan för Runö 7:68 lämna negativt planbesked, det vill säga 
att kommunen inte kommer att inleda planläggning. 

2. Avgift för planbesked är 13 350 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av 
Kommun fullmä ktige. 

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked som omfattar fastigheten Runö 7:68 beläget intill Runö gärd har 
inkommit till förvaltningen. Fastigheten är ca 3800 kvm stor, omfattar en mindre 
bostadsbyggnad och naturmark. Gällande detaljplan saknas. Ansökan gäller planläggning för 
äldreboende i 2-4 våningar eller bostadsändamål i form av radhus. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. På ansökan om att pröva detaljplan för Runö 7:68 lämna negativt planbesked, det vill säga 
att kommunen inte kommer att inleda planläggning. 
2. Avgift för planbesked är 13 350 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av 
Kommunfullmäktige. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:5 Dnr. KS 2012/0029-214 

Antagande av detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp I 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1 antas. 

Sammanfattning 
Detaljplaneläggningen av Björnhammarvarvet, liksom för hela Svinninge, syftar till att 
underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och 
möjliggöra, av fastighetsägarna efterfrågade, avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare 
är planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. Tidigare 
planförslag omfattade även varvsområdet men efter att miljöfarliga ämnen påträffats inom 
detta område har det lyfts ut ur detaljplanen för att möjliggöra ett antagande av detaljplanen 
för den östra bostadsdelen. Avsikten är att en detaljplan för varvsområdet, etapp 2, kan antas 
när miljöfrågorna är utredda. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1 antas. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:6 Dnr. KS 2012/0398 

Granskning av Detaljplan för Vagnslidret (del av Smedby 19:226 
m.fl.) 

Planarbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen far i uppdrag att ställa ut förslag ull detaljplan för Vagnslidret 
(del av Smedby 19:226 m.fl.) för granskning. 

Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan i nära anslutning till Smedby gård, ca 2,5 km norr om centrala 
Akersberga, har upprättats. Planen möjliggör att ca 27 bostäder kan uppföras inom ett område 
pä ca 0,9 ha, som inte planlagts sen tidigare. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan 
för Vagnslidret (del av Smedby 19:226 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 •viy ver 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:7 Dnr. KS 2013/0018 

Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge, återremitterat ärende 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Boda, Svinninge, antas 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi vill att detaljplanen skall bli så bra som möjligt även miljömässigt. Inget parti har yrkat avslag 
pä planen med oro finns ur miljöhänseende. Detaljplanen återremitterades på initiativ av 
Miljöpartiet, som vid dagens sammanträde fortfarande inte känner sig nöjda med svaren. 
Miljöpartiet återkommer i kommunstyrelsen, och då vill vi lyssna pä de förslag som läggas då 
innan vi tar slutlig ställning till förslaget till denna detaljplan. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Planområdet utgörs av friliggande småhusbebyggelse och lokalgata. Syftet med detaljplanen är 
att underlätta den pågående omvandlingen frän fritidsboende till permanentboende och skapa 
avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är planläggningen en förutsättning för ut-
byggnad av allmänt VA-system i Svinninge. Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-12-14, § 9:8. Miljöpartiet i Österåker, genom Jonas Jonsson, yrkade 
återremiss och att en utredning görs av hur exploateringens konsekvenser och avsaknaden av 
en fördjupad MKB påverkar möjligheterna att 
- följa EU:s artskyddsdirektiv 
- främja nationella miljömål (myllrande våtmarker och ett rikt växt- och djurliv bl.a.) 
- följa miljöbalken. 
Kommunen har en viktig roll i att beakta art- och biotopskyddet 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Metcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att detaljplan för Boda, Svinninge, antas 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer ^^Jtdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:8 Dnr. KS 2012/0408 

Granskning av detaljplan för Höjdvägen 

Planarbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för Höjdvägen 
för granskning. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus i ett 
område som ligger i centrala Akersberga, beläget mellan Centralvägen och Länsmansvägen. I 
samband med planläggningen sker också en anpassning av kvartersmarken för befintlig 
bostadsbebyggelse samt en fast fornlämning. Huvudmannaskapet i detaljplanen föreslås bli 
kommunalt och omfattar Höjdvägen, Länsmansvägen samt omkringliggande naturmark. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-29. 

Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela 
Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan 
för Höjdvägen för granskning. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Mathias Lindow (L) yrkande och 
finner att sä är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbvggnadsförvaltningen 

Jäv 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:9 Dnr. KS 2013/0295-214 

Antagande av detaljplan för del av Nolsjö 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för del av Nolsjö. 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller ett beslut om antagande av detaljplan för del av Nolsjö på norra Ljusterö. 
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra en utbyggnad av kommunalt VA i Nolsjö, där 
även utökade byggrätter underlättar möjligheterna till permanentboende i området. Inom del 
av planområdet ges möjlighet till djurhållning i mindre skala. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-24. 

johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C]) ersätter Johan 
Boström (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta detaljplan för del av Nolsjö. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer > ' Utdragsbestyrkande 

Jäv 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU §4:10 Dnr. KS 2016/01 17 

Uppdrag för Detaljplan för "ny bebyggelse mellan kanalen och 
Centralvägen" 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnads förvaltningen far i uppdrag att upprätta detaljplan för "ny bebyggelse mellan 
kanalen och Centralvägen". 

Sammanfattning 
Det aktuella området är beläget mellan Centralvägen och Åkers kanal, strax nordväst om 
Akersberga centrum. Preliminärt planområde omfattar i huvudsak delar av fastigheterna Berga 
11:1 och Berga 12:1 som ägs av kommunen samt Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76 
som ägs av privata aktörer. Områdes nuvarande markanvändning utgörs i dagsläget av ett 2-
plans hus med div. verksamheter, en grönyta och en hårdgjord yta samt tvä privata fastigheter 
med villor på. 
Syftet är att möjliggöra en utveckling av stadsmässig bebyggelse som en utökning av de 
centrala delarna norrut längs Åkers kanal och Centralvägen. Dessutom ska planförslaget 
möjliggöra en fortsättning pä strandpromenaden längs Åkers kanal längs den östra sidan av 
kanalen som en del av utvecklingen av "stadspark Åkers kanaf\ Därutöver utreds 
förutsättningarna för en upprustning av del av Centralvägen bl.a med utbyggnad av gäng- och 
cykelbana. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-02. 

Michaela Hetcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela 
Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för "ny 
bebyggelse mellan kanalen och Centralvägen". 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Mathias Lindow (L) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jäv 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU §4:1 I Dnr. KS 2012/0341 

Uppdrag för Detaljplan Margretelundsvägen etapp 2 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Margretelundsvägen 
från Gröndalsvägen till Gärdslötsvägen. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplaneuppdraget är att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelväg längs 
Margretelundsvägen. Den aktuella etappen ansluter till etapp 1 vid Gröndalsvägen och går 
fram till Gärdslötsvägen. 
Vägen är en gammal statlig väg som har övertagits av kommunen. Nästan hela sträckan är 
detaljplanelagd med byggnadsplaner med enskilt huvudmannaskap. I den nya detaljplanen 
föreslås huvudmannaskapet ändras till kommunalt huvudmannaskap. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-03-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Margretelundsvägen från Gröndalsvägen till Gärdslötsvägen. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:12 Dnr. KS 2016/0094 

Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL 
trafiken 2016/2017 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna Österåkers kommuns remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 
2016/2017 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafik förvaltningen angående de 
trafikförändringar som föreslås för 2016/2017. Förslagen innebär en del försämringar för 
kollektivtrafiken i Österåker. Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt 
remissvar. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna Österåkers kommuns remissvar angående trafikförändringar i SL-
trafiken 2016/2017 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21. 

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

Expedieras 
- Storstockholms lokaltrafik (SL) 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:13 Dnr. KS 2016/0048 

Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers 
kommun 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun hanterar ansökningar från enskilda, byalag m.fl. om stöd till bryggor eller 
motsvarande men det saknas stöd för denna bidragshantering. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



SFJ Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU §4:14 Dnr. KS 2015/0141 
KS 2015/0358 

Bidrag till Norra Ingmarsös brygga för tillfällig förtöjning 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ett bidrag om högst 100 000 kronor lämnas till Ingmarsö vägförening för renovering av 
brygga vid Norra Ingmarsö. 

2. Ingmarsö vägförening ska senast 30 oktober 2016 redovisa underlag för utbetalning till 
Ekonomienheten, Österåkers kommun. 

3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Ingmarsö vägförening har den 26 mars 2015 inkommit med en ansökan om bidrag till 
renovering av brygga för tillfällig angöring vid Norra Ingmarsö brygga. Österåkers kommuns 
riktlinjer för bidrag till bryggor medger bidrag dä det är ett stöd till fastboendes nyttjande av 
servicen pä kommunens utpekade kärnö. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Ett bidrag om högst 100 000 kronor lämnas till Ingmarsö vägförening för renovering av 
brygga vid Norra Ingmarsö. 
2. Ingmarsö vägförening ska senast 30 oktober 2016 redovisa underlag för utbetalning till 
Ekonomienheten, Österåkers kommun. 
3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

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

Expedieras 
- Norra Ingmarsös brygga 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU § 4:15 Dnr. KS 2015/0349 

Svar på medborgarförslag nr 16/2015 - Angående utplacering av 
avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt 
avfallstaxa 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Avslå medborgarförslag 16/2015 da den föreslagna åtgärden med obligatorisk utplacering av 
avfallskärl inte är möjlig att genomföra med hänsyn till den lagreglering som finns. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag 16/2015 föreslås att en obligatorisk utplacering av avfallskärl skall ske 
efter det att bygglov lämnats eller arbetsbod uppställts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 
redovisat att en sådan åtgärd, även om nedskräpningsfrågan är viktig, inte har lagstöd. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-31. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå 
medborgarförslag 16/2015 då den föreslagna åtgärden med obligatorisk utplacering av 
avfallskärl inte är möjlig att genomföra med hänsyn till den lagreglering som finns. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-13 

PLAU §4:16 Dnr. KS 2015/0362 

Svar på medborgarförslag nr 17/2015 - Gång- och cykelväg längs 
med Kvisslingbyvägen 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Bifalla medborgarförslag nr 17/2015 med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
utbyggnadsplan i enlighet med Kommunfullmäktiges antagande av uppdaterad cykelplan för 
Österåkers kommun, 2015-12-14, KF § 9:15. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförlag om att kommunen ska bygga en 
gång- och cykelväg längs med hela Kvisslingbyvägen. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2016-03-15. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 17/2015 med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
utbyggnadsplan i enlighet med Kommunfullmäktiges antagande av uppdaterad cykelplan för 
Österåkers kommun, 2015-12-14, KF § 9:15. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer IcjlTv^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-1 3 

PLAU § 4:17 Dnr. KS 2014/0261-303 

VA-policy för Österåkers kommun 

Planarbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KS 2014-11-03 § 10:3) att tillsammans med 
Roslagsvatten/Österåkersvatten ta fram en VA-plan som omfattar översikt, policy samt plan. I 
VA-policyn anges de ställningstaganden som behövs för att klara de framtida utmaningarna 
när det gäller VA-försörjning i Österåkers kommun. Policyn grundar sig pä en VA-översikt 
och lägger grunden för kommande VA-plan. Samråd kring YA-översikten och VA-planen är 
planerat till sommaren 2016. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningen 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 sä är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningcn 

usterandes signaturer {7 t Utdragsbestyrkande IfCF 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-04-1 3 

PLAU § 4:18 Dnr. KS 2012/0428 

Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018 

Planarbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Lokala miljömål samt förslag på åtgärder för att nå målen har tagits fram av miljöstrategen i 
enlighet med uppdraget till Samhällsbyggnads förvaltningen och Kommunstyrelsen från 
Kommunfullmäktige. Till uppdraget hör också att lämna förslag pa hur genomförandet av 
miljömålsarbetet ska se ut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningen 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 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


