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Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna lokaliseringsanalysen som komplement till Översiktsplan 2040 och 
ett underlag för den fysiska planeringen. 

Röstförklaring 

Michaela Fletcher (NI) lämnar en röstförklaring 
Uppdraget och framtagande av Mobilitetsplanen omfattar S yttrande, dvs 
arbetet pågår redan. 
Michaela Fletcher (NI) 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Intressant analys, men för att det skall vara komplett behövs det kompletteras 
med en analys om hur vi möter våra framtida mobila behov. Kollektiva 
fardmedel är viktigt att satsa på, men bilen kommer alltjämt vara kvar som 
transportmedel och då måste behov av vägar analyseras däribland behovet av 
en framtida förbifart och ett mer sammanflätat vägnät. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (NIP) lämnar ett särskilt yttrande 
Eftersom detta dokument i stora drag är en utveckling och förtydligande av 
inriktningar i ÖP 2040 så har vi naturligt liknande synpunkter på detta förslag. 
Dock vill vi poängtera att finns avsnitt i analysen som bättre pekar mot dom 
förslag vi hade. 
Ett exempel på detta är skrivningen om att exploatering i vissa perifera lägen 
ska begränsas såsom Ektorp och Roslags Kulla. 
I övrigt så hänvisar vi till de synpunkter och kritik vi hade i vårt särskilda 
yttrande när beslut fattades 2018-05-21 (KS 2014/0321) om "Antagande av 
översiktsplan för Österåkers kommun 2040" 
Michael Solander (NIP) 
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Sammanfattning 

I samband med planering av flera av kommunens större utvecklingsprojekt, har 
ett behov uppstått att tydligare beskriva hur processen med lokalisering gick till 
i arbetet med Översiktsplan 2040 (ÖP) och att utveckla motiveringen av de 
föreslagna områdenas lokalisering. Den föreliggande lokaliseringsanalysen ger 
en förtydligad bild av hur möjligheterna till klimatsmarta, attraktiva och 
hållbara stadsdelar varit vägledande för lokaliseringen. Den beskriver samtidigt 
vilka alternativa områden som valts bort. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande att godkänna lokaliseringsanalysen som 
komplement till Översiktsplan 2040 och ett underlag för den fysiska 
planeringen. 

Propositionsordning 

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

Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer � l,cF Utdragsbesryrkande 


