
Protokollsbilaga § 3:3 Dnr. KS 2020/0208

Reservation Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08.

Ärende 3. Svar på motion nr 22/2020 av Michael Solander (MP) - Motion om solpaneler på

kommunens fastigheter

Positivt är att Armada, efter att vilade vår motion, fick ett uppdrag om att påbörja installation av

solceller på kommunala tak, och att kommunen nu ger ytterligare ett uppdrag om att se över

förutsättningarna utifrån högre elpriser. Men som vanligt när det gäller miljö- och

hållbarhetsfrågor är Österåker kommuns handlingskraft inte tillräcklig utan landar i nya

strategiska icke bindande dokument. Miljöpartiet i Österåker vill se handling NU och uppmanar

till att kommunen även tar hand om Vår punkt 3 i motionen om att nybyggda kommunala

fastigheter ska utrustas med solpaneler. Se på nybyggda multiarenan som inte har en enda solcell

på sitt stora tak!

Kenneth Johansson (MP)



Protokollsbilaga § 3:4 Dnr. KS 2021/0140

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08.
Ärende 4. Svar på motion nr I8/202I av Michael Solander (MP) - Utveckling av vindkraft i

Österåkers kommun

Miljöpartiet tycker att en tidsram ska anges för handlingsplanens färdigställande samt att

handlingsplanen bör peka ut de områden som kommunen accepterar för vindkraft med målet att

avsevärt förkorta framtida handläggningstider för ansökningar om att bygga vindkraft. Självklart

med beaktande av hänsyn till miljö och boende/rekreation.

Kenneth Johansson (MP)



Protokollsbilaga § 3:5 Dnr. KS 2018/0230

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08.

Ärende 5. Svar på motion nr I5/20I8 av Kristin Hagegård (MP) och Michael Solander (MP) -

Vackrare stadsbild i Österåker.

Österåkers kommun ska växa med ungefär 7 000 'bostäder till 2035. Vi politiker har nu en chans,

och en skyldighet, att påverka alla framtida projekt, så att stadskärnan och andra delar av

kommunen blir mer estetiskt tilltalande. I svaret på motionen sägs att den funktion, och

påverkansmöjüghet, som ett skönhetsråd skulle ha, bedöms vara mycket begränsad eftersom

kommunen har ett litet markinnehav och få egna byggnader. Men det stämmer inte, kommunen
äger denna fråga helt genom planmonopolet, oavsett om man äger mark eller inte.

Kenneth Johansson (MP)
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Prctokollsbilaga § 3:6 Dnr: KS 2022/0092

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08.

Ärende 6. Planbesked för del av Brännbacken H I och Hjälmsättra |:I

Miljöpartiet anser att utveckling av Brännbackens vägnät ska ske inom befintlig fastighet.

Exploateringen får anpassas efter förutsättningarna inom den fastigheten. Det är Viktigt att

utvecklingen av Brännbackens nordvästra del inte påverkar landskapsbilden negativt och att skog

får ñnnas kvar som en avgränsning. När man tittar på kartan över Brännbackens fastighet så

riskerar Brännbackens etablering att bli fullt synlig från Roslagsvägen och Skeppsdalsvägen.

Kommunen lyfter ju själv landskapsbilden som viktig i punkten 2. På så sätt undviker vi också

tung trafik på Skeppsdalsvägen.

Dessutom tycker Miljöpartiet att ärendet ska gå Vidare till, åtminstone, Kommunstyrelsen.

Och

I kommunens ”jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun”, som antogs i

kommunfullmäktige den 23/11-20, står det bland annat att ”jordbruksmark är en nödvändig

resurs som ger oss livsmedel, energi och andra nödvändigheter”, och i jordbruksmarksstrategin

konstateras det också att medelsvenskens konsumtion av åkermark är betydligt högre än den

nationella produktionen, samt att om prognosen för antalet invånare i Österåkers kommun
stämmer bör mellan 28 000 och 30 000 hektar åkermark säkerställas som jordbruksmark.

Beslutsförslaget, som ligger på bordet idag i KSAU, punkt 1 ”Planbesked för del av Brännbacken

1:11 och Hjälmsättra 1:1”, som berör åkermark, rimmar illa med Österåkers kommuns
jordbruksmarksstrategi. Därför anser Miljöpartiet Österåker att det uppenbara är att yrka avslag

för beslutsförslaget.

Kenneth Johansson (MP)
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Protokollsbilaga § 3:7 Dnr: KS 2021/0246

Reservation Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08.

Ärende 7. Hållbarhetspolicy för Österåkers kommun

Denna hållbarhetspolicy är inte seriös.

Man inleder med

”Syftet med hållbarhetspolicyn är att beskriva kommunens syn på begreppet hållbarhet samt

förhållningssätt till arbetet med hållbar utveckling. (Med kommunen avses alla kommunala

verksamheter och kommunstyret bolag.)”

En bättre inledning hade varit:

”Det saknas ansvarsfördelning, uppföljning, mer speciñka aspekter, planetära gränser.”

Den här hållbarhetspolicyn innehåller inga ställningstaganden eller mål, det är inte rimligt.

Avvägningen mellan Ekologisk, Social och Ekonomisk hållbarhet tas inte heller upp. Ett

ställningstagande vore att säga att ”Ekologisk hållbarhet är en förutsättning för att trygga både

social och ekonomisk hållbarhet, också i framtiden”.

En hållbarhetspolicy behöver tydliggöra och konkretisera Vikten av till exempel jordbruksmark

och vattenkvalitet. Hållbar utveckling ska ses som en kontinuerlig utvecklingsprocess som

förutsätter vilja till förändring och som alltid kräver avvägningar mellan olika aspekter av

hållbarhet.

Kort sagt, gör om, gör rätt. Återremiss.

Kenneth Johansson (MP)


