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Svar på motion nr I /2020 från Ann-Christine Furu strand (S) -
Österåker behöver fler koloniträdgårdar 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 1/2020 besvarad med hänvisning till att kommande 
jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun inryms förslag på hur ytor för 
stadsodling såsom koloniträdgårdar kan främjas inom befintliga stadsdelar och 
i nya stadsutvecklingsprojekt. 

Reservation 

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Arlanda är viktigt för Sverige och särskilt för att kunna tillvarata 
Stockholmsregionens tillväxtmöjligheter. Transporterna till och från Arlanda är 
sårbara och i stort behov av utveckling för att Arlanda ska kunna utvecklas. 
Riksintressepreciseringen i dess nuvarande form hindrar i stor utsträckning 
möjligheterna att lösa dessa problem genom att hindra utvecklingen av 
bostäder i de omkringliggande områdena och försvåra en utveckling av 
transportkopplingarna till Arlanda med Roslagsbanan via Vallentuna. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsfönraltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande att Anse motion nr 1 /2020 besvarad med 
hänvisning till att kommande jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun 
inryms förslag på hur ytor för stadsodling såsom koloniträdgårdar kan främjas 
inom befintliga stadsdelar och i nya stadsutvecklingsprojekt. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers 
(NI) yrkande eller Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 

Forts. 

Justerandes signaturer �- __ 
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planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för i'viichaela Fletchers (NI) 

yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 5 ja-röster och 

2 nej-röster. 

Expedieras 

Akt 

Juscerandes signaturer � Utdragsbestyrkande 



aösteråker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2019 - 2022), Plan-AU 2020-10-07, § 8: I I

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare 

M Nlichaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 

s Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

MP Nlichael Solandet X 

RP Hans Hellberg X 

Ersättare 

C Björn Pålhammar X 

KD Arne Ekstrand X 

s Mats Larsson -

Resultat 
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