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Närvarolista

M Michaela Fletcher ordförande

L Mathias Lindow 1:e Vice ordf.

S Ann-Christine Furus 2:e Vice ordf.

M ohan Boström

M Ham Klein

MP Michael Solander

RP R I ohansson

Parti Ersättare Tjänstgörande §§

C Björn Pâlhammar X

KD Arne Ekstrand X §§5:'1-5.13

S Glenn Viklund X

Staffan Erlandsson Kommunclircktör

Kent Gullbe Samhälls schcf

Daniel ädcrland Tf avde
'

ef
"

och trañk

Maria Planchef

Maria Lindström Mil“ - och hälso dclschcf

Fredrik Nestor Chef Plan och stora ro' t

Krister Scrnbo EnhetschcfStra
'

k lanc
'

Helena Cronbc Kommunikationschef

Dan onsson
\ Ad' rad rcsidium B snämndcn

Gunnar W'Ãdforss L Ad' residium B snämnden

IsaW/'imzm (4 Ad' rad residiumü och hälsosk 'ddsnämndcn

onas onsson . ;\d' md rcsicli111111\'[il"' och hälsosk dsnämnden

Patrik I? Kommunsekreterare

Sara Salminen Nämndsekreterare

Justerandes signaturmá /?(0/ Utdragsbestyrkande
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PLAU § 5::

UPPrOP

Planarbetsutskottets beslut

Uppropct fastställdes enligt ovan.

Justerandes signaturer
Ä'E IE 2 l

s(- Utdragsbestyrkande
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PLAU § 5:2

Val av justerare, tid för justering och information

Planarbetsutskottets beslut

Planarbctsutskottet utser Ann-Christine I-*'urustrand (S) till justerare.

Protokollet justeras senast måndag den '16 maj klockan 08.45,

kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår .Ann-Christine Furustrand (S) till justerare.

Protokollet föreslås justeras senast måndag den '16 maj 08.45, kommunkansliet,

Alccahusct.

Information

Krister Scrnbo, informerade om Tcnmtiskt tillägg för kust och skärgård.

Maria Bengs och 'Fredrik Nestor informerade om antagandcbcslut för

Näsängcn, etapp '1.

Justerandes signaturer

!ä ä;

Utdragsbestyrkande
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PLAU § 5:3

Fastställande av dagordning

Planarbetsutskottets beslut

[Dagordningen fastställs enligt utskick med undantag för ärende 5,

.Hållbarhctsramverk för Osteråkcrs kommun, som utgår.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.

Justerandes signaturer
.å Ei W Utdragsbestyrkande
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PLAU § 5:4 Dnr. KS 20I7/0258

Tematiskt tillägg för kust och skärgård- antagandebeslut

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Anta det tematiska tillägget för kust och skärgård.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg

till översiktsplanen för kust och skärgård. Tidig dialog hölls i ett inledande

skede av processen. litt första förslag till tcmatiskt tillägg var ute på samråd

i början av 2021. Förslaget rcvidcradcs därefter och var ute på granskning i

början av 2022. Efter granskning har mindre revideringar gjorts och

antagandehandlingar färdigställts. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att

det tematiska tillägget kan antas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande att anta det tematiska tillägget för kust och skärgård.

Propositionsordning

(.)rdförandcn frågar om planarbetsutslmttct beslutar enligt. I.\/Iiclmcla Fletcher.:

(M) yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Akt

Justerandes signaturerä! %?ø-ø Utdragsbestyrkande
,-77 i 4,.,
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PLAU § 5:6 Dnr. KS 2022/Ol25

Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2022

Planarbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens planarbetsutskott beslutar

'1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2022.

2. Godkänna riktlinjerna för miljöbidrag 2022.

3. Dela anslaget lika mellan miljöbidraget och tillgänglighetsbidraget (125 000

kr för respektive bidrag) men med flexibilitet att omfördclning kan ske mellan

bidragsposterna.

Sammanfattning

I budget 2022 har avsatts sammanlagt 250000 kr för tillgänglighetsbidrag och

miljöbidrag för föreningar och (nganisationer. Temat för bidragen föreslås

fortsatt vara Agenda 2030.

Syftet med tillgänglighetsbidmgct är att stötta och uppmärksamma föreningar

och organisationer som vill genomföra aktiviteter, åtgärder eller andra

satsningar som bidrar till en mer tillgänglighctsanpassad kommun som är till

för alla oavsett funkticmshindcr.

Syftet med miljöbidraget är att stötta och uppmärksamma föreningar och

organisationer som vill genomföra aktiviteter, åtgärder eller andra satsningar

som bidrar till en god miljö och hållbar utveckling.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2022.

2. Godkänna riktlinjerna för miljöbidmg 2022.

3. Dela anslaget lika mellan miljöbidmgct och tillgånglighctsbidragct (125 000

kr för respektive bidrag) men med flexibilitet att omfördclning kan ske mellan

bidragsposterna.

Justerandes signaturer@ 6
F.,

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordförande frågar om planarbctsutskottct beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

.#7
Justerandes signaturer / Utdragsbestyrkandeå." *" w(7+
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PLAU § 5:7 Dnr. KS 20l2/0I07

Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen,

etapp I

Planarbetsutskottets beslut

Planarbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

besluta

Exploateringsavtal för Näsängcn etapp '1 godkänns.

Reservation ärende 7

Jordbruksmark :ir av nationellt Intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i

anspråk om det behovs för att tillgodose \ äscntliga samhällsintrcssen och detta

behov lntc kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.

Såväl forskare och Jordbruksverket (som utvärderat tillämpningen av det

lagstiftadc skyddet för hushållning av jordbruksmark) har under senare år

varnat för en utvecklingrdär jordbruksmark cxploatcras utan de avvägningar

och beslutsunderlag som lagstiftningen krävcr Markanspråk från exploatorcr

får inte prioriteras före långsiktiga behov. Vi behover aven i Österåker fatta fler

beslut med pcrspcktiv som sträcker sig betydligt längre an nuvarande

markägarcs intressen. Det är inte heller förenligt med genuin ekologisk

hållbarhet att som i den nya detaljplanen för Näsängcn lyfta fram närheten till

havet cllcr möjliga upplevelser i en ny stadsdel, samtidigt som flera hektar unik

kulturmark och jordbruksmark förstörs.

Detaljplanen för Näsängcn strider mot 'Miljöbalken och ökar inte möjligheterna

att nå flera lokala och regionala och nationella miljömål. De anspråk på olika

former av s k social och ekonomisk hållbarhet som görs i dokumenten är inte

tillräckliga för att motivera en så omfattande ekologisk påverkan och

permanent omvandling av jordbmksmarkcn som planen innebär. Det förefaller

sedan mer ön ett decennium bara ha funnits ett alternativ för Näsängen enligt

exploatörcr och kommun, och det har varit att bebygga området. Detta har

Miljöpartiet i Österåker kritiserat och Vi har i och med den nya detaljplanen

inte sett några skäl att ompröva vår bedömning.

Michael Solandcr (MP)

Sammanfattning

Ett nytt förslag till detaljplan för Näsängen etapp '1, har upprättats av

samhällsbyggnadsföwaltningcn. Den nya detaljplanen möjliggör bebyggelse av

den första etappen av utbyggnadsområdct för Näsängen. Ett cxploatcringsavtal

har tagits fram mellan cxploatörcn och Österåkers kommun för att reglera

genomförandet av detaljplanen.

Justerandes signaturer \
V' ' Utdragsbestyrkande

4 \
,. gig:
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Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsfönr'altningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

exploateringsavtal för Näsängen etapp '1 godkänns.

Michael Solandcr (MP) yrkar avslag på beslutsförslagct.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbctsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att

planarbctsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Den som röstar för Michaela

Fletchcrs (M) yrkande röstar ja, den som ej vill det röstar nej.

omröstningen utfallcr, enligt bilagt omröstningslista, med 5 ja-röstcr, 'l nej-röst

och '1 avstår, innebärande att Planarbctsutskottct beslutar enligt Michaela

Fletchcrs (M) yrkande.

Röstförklaring

Vi har valt att vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens planarbctsutskott

avstå vid votering i frågan om exploateringsavtal för Näsängcn, ärende 7 samt

ärende 8 detaljplan Näsängen etapp '1.

Vårt ställningstagande, sedan flera år tillbaka till helheten av bebyggelse av

Näsängcn med byggnation fram till Kanalstadcn är vi fortsatt positiva till. V i

vill dock fram till kommunstyrelsen titta ytterligare på förslagen.

:-\nn-(_Ihristinc l3'urustrand (S)

Glenn Viklund (S)

Expedieras

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsfönraltningcn

f'\ kt

Justerandes signaturer& AZ? Utdragsbestyrkande



2k Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 20I9 - 2022), Plan-AU, 2022-05-l I, §7

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A

L Mathias Lindow, '1:e vice ordf. X X

S Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X

M Johan Boström X X

M Hampc Klein X X

MP Michael Solandcr X X

RP Roger Johansson Arno E.

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

C Björn Pålhammar

KD .Arne Ekstrand X X

8 Glenn Viklund

Resultat 5 'l 'l

m' Ara?
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PLAU § 5:8 Dnr. KS 20l2/OIO7

Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I

Planarbetsutskottets beslut

Planarbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta

Detaljplan för Näsängen etapp '1 antas.

Reservation ärende 8

jordbruksmark är av nationellt intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i

anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta

behov inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.

Såväl forskare och Jordbruksverket (som utvärderat tillämpningen av det

lagstifrade skyddet för hushållning av jordbruksmark) har under senare år

varnar för en utveckling där jordbruksmark exploatcras utan de avvägningar

och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Markanspråk från exploatörcr

får inte prioriteras före långsiktiga behov. V i behöver även i Österåker fatta fler

beslut med perspektiv som sträcker sig betydligt längre än nuvarande

markägarcs intressen. Det är inte heller förenligt med genuin ekologisk

hållbarhet att som i den nya detaljplanen för Näsängen lyfta fram närheten till

havet cllcr möjliga upplevelser i en ny stadsdel, samtidigt som flera hektar unik

kulturmark och jordbruksmark förstörs.

Detaljplanen för Näsängcn strider mot Miljöbalken och ökar inte möjligheterna

att nå Hera lokala och regionala och nationella miljömål. Dc anspråk på olika

former av s k social och ekonomisk hållbarhet som görs i dokumenten är inte

tillräckliga för att motivera en så omfattande ekologisk påverkan och

permanent omvandling av jordbruksmarkcn som planen innebär. Det förefaller

sedan mer Ön ett decennium bara ha funnits :ett alternativ för Näsängcn enligt

cxplcmtörcr och kommun, och det har varit att bebygga området. Detta har

Miljöpartiet i Österåker kritiserat och vi har i och med den nya detaljplanen

inte sett några skäl att ompröva vår bedömning.

Michael Solandcr (MP)

Sammanfattning

Ett nytt förslag till detaljplan för Näsängcn etapp '1 har tagits fram. Syftet med
planen är att ge möjligheter till en hållbar Stadsutveckling med bostäder, lokala

verksamheter och sewice. Förslaget innehåller C21
'1 700 bostäder och lokaler 50

m en funktionsblandad stadsdel med småstadskamktär, med hus kring allmäna

Jusrerandes signaturer

§å! å; W Utdragsbestyrkande
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gator och torg. Här ingår även en skola, tre förskolor, en idrottsplats och tre

vårdboenden. För att nå en hög grad av hållbarhet krävs det en relativt hög
täthet som kan ge underlag för lokal sewice och god kollektivtrafik. Det finns

goda förutsättningar för gång och cykeltrañk samt mötesplatser med
upplevelse av vattenkontakt. Befintliga höga naturvärden och ekologiska

samband bibehålls och utvecklas. Detaljplanen omfattar ca 60 hektar

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att bifall till beslutsförslagct innebärande att

detaljplan för Näsängen, etapp 1, antas.

Michael Solander (MP) yrkar avslag till beslutsförslagct.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Den som röstar enligt Michaela

'Fletchers yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

omröstning utföll, enligt bilagd omröstningslista, med 5 ja-röster, “l nej-röst

och '1 avstår. Innebämndc att Planarbetsutskottct beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande.

Röstförklaring

Vi har valt att vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens planarbctsutskott

avstå vid votering i frågan om exploateringsavtal för Näsängen, ärende 7 samt

ärende 8 detaljplan Näsängen etapp '1.

Vårt ställningstagande, sedan flera år tillbaka till hclhctcn av bebyggelse 21V

Näsängen med byggnation fram till Kanalstaden är vi fortsatt positiva till. Vi

vill dock fram till kommunstyrelsen titta ytterligare på förslagen.

Ann-Christine Furustmnd (S)

Glenn Vik1und(S)

Expedieras

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggmds förvaltningen

Justerandes signaturer

ä i i5 W. Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 20 I 9 - 2022), Plan-AU, 2022-05-I I, §8

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X 7

S Ann-Christine Furustmnd, 2:e vice ordf. X X

M johan Boström X X

M Hampc Klein X X
MI) Michael Solandcr X X

RP Roger johansson Arne 11'.

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

C Björn Pålhammar

KD Arne Ekstrand X X

5 Glenn Viklund

Resultat 5 l
'l

35@“ #4?
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PLAU § 5:9

Antagande av skötselplan för Täljövikens stränder och

vatten

Planarbetsutskottets beslut

Planarbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Ärendet bereds vidare.

Beslutsunderlag

Ärendet bereds Vidare.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds Vidare.

Propositionsordning

Ordförande frågar om planarbctsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

.Ä
Justerandes signaturergø m7 Utdragsbestyrkande
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PLAU § 5:I0 Dnr. KS 2022/0097

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hamnar i

Österåkers kommun

Planarbetsutskottets beslut

Planarbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

besluta

Godkänna föreslagna lokala ordnings- och säkerhetsförcskrifter för de hamnar
som ägs eller drivs av kommunen.

Sammanfattning
Österåkers kommun har idag några få hamnar som sköts av kommunen,
antingen på egen mark eller på arrenderad mark. Kommunen har även

hamn i Åkers Kanal som sköts av Tuna Hamn AB samt en utarrcnderad

hamn som drivs av Trälhavcts Båtklubb. I-Iamnarna är idag helt orcglcradc

och uppläggling av båtar och fartyg vid olika 1(21er och bryggor sker utan

att några åtgärder från kommunen kan vidtas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslagct innebärande att godkänna

föreslagna lokala ordnings- och säkerhets föreskrifter för de hamnar som ägs

eller drivs av kommunen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om plalmrbctsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatureM-øf grä- Utdragsbestyrkande
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PLAU § 5:I I Dnr. KS 2022/0098

Svar på remiss inför trañkförändringar i SL-trafiken

2022/2023

Planarbetsutskottets beslut

Planarbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta

Godkänna remissvar till 'I'mñkförvaltningcn angående förslag till

trañkförändringar i SL-tmñkcn och W/axholmsbolagcts trañk.

Sammanfattning

Österåkers kommun har fått en remiss från Region Stockholms
'I'mñkförvaltning angående de trañkförändringar som föreslås för år 2023

(trafikstart december 2022). De föreslagna trafikförändringarna som berör

Österåker är främst utökning av trafiken på R('›slagsbanan på söndagar och en

avkortning av direktbusslinjcrna till att vända vid Tekniska högskolan.

Kommunen har sammanställt synpunkterna i ett skriftligt remissvar (bilaga 1).

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslag“ innebärande att godkänna

remissvar till Trañkföwaltningen angående förslag till trañkförändringar i SL-

trañkcn och W'axholmsbolagcts tmñk.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottct beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnads förvaltningen

Justerandes signaturerW ÅK), Utdragsbestyrkande
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PLAU § 5:|2 Dnr. KS 2020/0I09

Svar på motion nr 22/2020 av Michael Solander (MP)-

Förnybar el i Österåkers kommuns verksamheter

Planarbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Arcndet bereds vidare.

Sammanfattning

Ärendet bereds vidare.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärendet vidare.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbctsutskottct beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnads fÖn/'altningcn

JUSterandes signaturerg ü?? Utdragsbestyrkande
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PLAU § 5:I3 Dnr. KS 202|/OI57

Svar på motion nr I9/202I av Lars Frid (5)- Namn på

särskilt boende på Ljusterö

Planarbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

.Avslå motion nr '19/2021 om ändring av namn på särskilt boende på Ljusterö

med hänvisning till det beslutade namnet Görjansängcn samt

namnbcrcdningcns utlåtande med motiveringen att dessa- särskilda boenden-
inte bör utmärkas då det skulle kunna vara känsligt samt att G-örjansängen har

mer positiva associationer kopplat till sig.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Lars Frid (S) om att ändra namn på det nya
särskilda boendet på Ljusterö, från redan beslutade namnet Görjansängcn till

Ljusterö särskilt boende. i\/Ioti(.)nären anser att det finns risk för en
sammanblandning med Görjansgårdcn och att namnet Ljusterö särskilt

boende, visar tydligt på den geografiska placeringen samt verksamhetens
innehåll. Namnbcrcdningen anser att man i första hand ska använda en

belägenhetsadrcss, och att namnsättning ska ske så att det inte uppfattas som
ett instimtionsnamn, då det är människors bostäder det handlar om.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till bcsluts förslaget innebärande att avslå

motion nr '19 /2021 om ändring av namn på särskilt boende på Ljusterö med
hänvisning till det beslutade namnet Görjansängcn samt namnbcrcdningcns
utlåtande med motiveringen att dessa- särskilda bocndcn- inte bör utmärkas då

det skulle kunna vara känsligt samt att Görjansängcn har mer positiva

associationer kopplat till sig.

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

Propositionsordning

(l)rdföranden frågar om planarbetsutskottct beslutar enligt Michaela Flctchers

(M) yrkande och finns att så är fallet.

Justerandes signaturer@ m7 Utdragsbestyrkande
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Expedietas

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

M. /_


