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Justerare

§ 9 Justering och fastställande och föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering föreslås den 19 april 2018, som medjusterare till ordföranden föreslås Michael Baumgarten (L).

Närvaro för Mirella Andersson, praktikant godkänns.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 19 april 2018, som medjusterare till ordföranden 
föreslås Michael Baumgarten (L). 

Närvaro för Mirella Andersson, praktikant gokänns.

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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..……………………..
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§ 10 Yttrande - Utvärdering av - Försök med SL taxa i 
Waxholmsbolagets trafik

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande över remiss Utvärdering av - Försök med SL taxa i Waxholmsbolagets trafik godkänns.

Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har beslutat att under 2018 genomföra, på försök, möjligheten att resa i 
Waxholmsbolagets trafik med SL:s periodkort. Försöket pågår under vinter/våren den 9 januari till den 
29 april samt i höst den 3 september till den 9 december 2018, med syftet att avlasta övrig trafik, 
förbättra arbetspendlingsmöjligheterna och tillgängliggöra skärgården för regionens invånare.

Trafikförvaltningen har i en remiss med ärendenummer SL 2017-0644 efterfrågat Vaxholms stad att 
inkomma med synpunkter inför den första utvärderingen av försöket. En slutvärdering av försöket i sin 
helhet redovisas sedan våren 2019. Värdefullt för trafikförvaltningen i deras arbete med denna första 
utvärdering är inkomna synpunkter från berörda samverkansorganisationer samt kommuner. Förslag på 
förändringar utvärderas och kommer eventuellt ligga till grund för beslut om justerat försök under 
perioden 3 september till 9 december. Försöket utvärderas också genom kundundersökningar, 
statistiska mätningar av passagerarflöden och från biljettsystem, nyttoeffekter, kostnadsuppföljningar 
etc.

Bedömning
Vaxholms stad lyfter betydelsen av möjligheten att resa i Waxholmsbolagets trafik med SL:s periodkort 
vilket Trafikförvaltningen bör ta i beaktande. 

Möjligheten att resa med SL:s periodkort i Waxholmsbolagets trafik skapar goda förutsättningar för ett 
ökat kollektivtrafikresande vilket i sin tur har en positiv inverkan för arbetet med att driva en hållbar 
utveckling. Vaxholm är väldigt positiva till försöket och ser gärna en framtida permanent lösning, då den 
framförallt är viktig för arbetspendlingen i kommunen. Vaxholm ser gärna att ytterligare turer införs 
som är attraktiva för arbetspendlare och vårtidtabellen förlängs från den 29 april till den 31 maj, samt 
möjligheten att SL:s periodkort även inkluderade sommarmånaderna utreds.  

Allmänna kommunikationer på vatten är essentiellt för Vaxholm och spelar en viktig roll för kommunens 
utveckling. En attraktiv kollektivtrafik på vatten möjliggör att Vaxholm kan erbjuda arbetsplatser och 
bostäder i en attraktiv stads- och bebyggelsemiljö. En stor del av befolkningstillväxten i Vaxholm 
förväntas även ske på Rindö, där bland annat nya bostäder ska  byggas i Rindö hamn och år 2025 
förväntas befolkningen ha ökat med c:a 1300 personer på ön.  En utveckling som innebär att efterfrågan 
på goda båtförbindelser för arbetspendling och kollektivtrafikresande har, och kommer, att öka. 
Möjligheten att resa med SL:S periodkort i Waxholmsbolagets trafik gör också tillgängligheten bättre för 
regionens andra invånare samt turister att få ta del av skärgården med allt den har att erbjuda.

I övrigt är Vaxholms stad mycket positiv till möjligheten att resa med SL:s periodkort i 
Waxholmsbolagets trafik.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-04-03 - Yttrande, Utvärdering av - Försök med SL taxa i Waxholmsbolagets trafik
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Kommunstyrelsens planeringsutskott
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Kopia på beslutet till
För kännedom: Trafikförvaltningen, mats.ellman@sll.se (exp efter både PLU & KS), 

skriv ärendenummer SL 2017-0644
Susanne Edén, sbf
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§ 11 Yttrande över "Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall”

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande över ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” godkänns.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har uppmärksammat att det finns en efterfrågan och 
ett behov av en tydlig vägledning från Länsstyrelsen när det gäller risken för översvämning till följd av 
skyfall och på vilket sätt denna risk ska beaktas i den fysiska planeringen.

Rekommendationerna riktar sig till samhällsplanerare i kommunen, både på översiktsplanenivå och 
detaljplanenivå, och till andra planerande myndigheter. Skriften ska ses som en vägledning till hur 
kommunen behöver ta sig an denna fråga på en övergripande nivå men också hur Länsstyrelsen 
rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda 
detaljplaner. Rekommendationerna gäller hantering av översvämning till följd av skyfall vid ny 
bebyggelse och dess påverkan på omkringliggande mark.

Rekommendationen innehåller fyra punkter:

● Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst 
ett 100-årsregn. 

● Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder 
säkerställs.

● Bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så 
att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.

● Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

Rekommendationerna hanterar endast översvämningsrisken till följd av skyfall och ska ses som ett 
komplement till övriga rekommendationer kring översvämning från hav, sjöar och vattendrag som 
länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram. Rekommendationer hanterar hur 
risken bör hanteras i den fysiska planeringen när ny bebyggelse planeras. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-03-20, Yttrande över "Rekommendationer för hantering av översvämning till 
följd av skyfall”
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, 2018-02-18  

Kopia på beslutet till
För kännedom: Länsstyrelsen, stockholm@lansstyrelsen.se (tjänsteutlåtande samt beslut 

skickas), ange diarienummer: 408-9051-2018, inlämnas senast 2018-05-07
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§ 12 Yttrande över "Förslag till regional handlingsplan för grön 
infrastruktur i Stockholms län"

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande över ”Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur” godkänns.

Ärendebeskrivning
Alla länsstyrelser har sedan 2015 ett regeringsuppdrag om att ta fram en regional handlingsplan för 
Grön infrastruktur. Grön infrastruktur är ett begrepp som ska fånga in alla aspekter av hur landskapets 
sammanhang påverkar möjligheterna att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i vatten och 
på land. Handlingsplanen berör alltså allt från planfrågor till markanvändning och naturvård. 

I Stockholms län finns mycket nära kopplingar till arbetet med regional grönstruktur i den regionala 
utvecklingsplaneringen och framtagandet av RUFS 2050, som pågått i många år. Handlingsplanen ska 
även beskriva behovet av insatser och åtgärder utanför RUFS fokusområden.

Arbetet med att bevara en fungerande grön infrastruktur behöver bygga på många aktörers insatser, 
och därför är det viktigt att förslagen till åtgärder och insatser är relevanta och genomförbara. 

Handlingsplanen består av tre huvuddelar; en övergripande inledning , en nulägesbeskrivning och en 
åtgärdsdel.

Insatsområden är tematiska eller geografiska områden där Länsstyrelsen ser särskilt stora behov av 
åtgärder för att uppnå målen för arbetet med grön infrastruktur.

Åtgärderna som beskrivs för varje insatsområde är mer konkreta förslag på vad som kan eller ska göras 
som komplement till redan pågående åtgärder. Åtgärdsförslagen är huvudsakligen saker vi kan påverka 
på regional nivå, men i några fall beskrivs även viktiga åtgärder som behöver hanteras på nationell eller 
lokal nivå. För varje åtgärdsförslag beskrivs också lämpliga aktörer för åtgärderna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Yttrande över ”Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur”, 2018-02-21
Yttrande över ”Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur”, 2018-02-21 
Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län, 2018-02-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Länsstyrelsen, miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se (yttrande samt 

beslut skickas), ange diarienummer: 106-2131-2015, inlämnas senast 
2018-05-15
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§ 13 Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande över remiss inför Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19) godkänns.

Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen har i en remiss, med ärendenummer SL 2017-0653, presenterat en bruttolist med 
förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte i december 2018. Förslagen ämnar bland annat 
turtäthet, linjesträckningar, och trafikeringstid. Förslagen har tagits fram i samarbete med 
trafikutövarna och är bland annat baserade på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt 
bidrag från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Före beslut om eventuellt 
genomförande görs ytterligare utredning av förslagen. Med hänsyn till landstingets ekonomiska ramar 
kommer inte alla förslag att kunna genomföras. Trafikförändringar sker i december för produktionsavtal, 
och för incitamentsavtal kan det ske löpande under året. Trafikutövaren inkommer då med förfrågan om 
att genomföra trafikförändringar under hösten, som trafikförvaltningen antingen godkänner eller avslår. 

Busstrafiken

Inga förslag om trafikförändringar för busstrafiken i Vaxholm föreslås för 2018/2019. Med 
incitamentsavtal är Arriva ensam trafikutövare för kollektivtrafiken i hela Vaxholm med undantag för 
Tynningö. Dialog med trafikförvaltningen och trafikutövare sker kontinuerligt med två planeringsmöten 
per år, där långsiktiga strategiska frågor lyfts som berör kollektivtrafiken, samt två uppföljningsmöten 
per år, där uppföljning görs av frågor som rör kollektivtrafiken på kort sikt.

Sjötrafiken

Skärgårdstrafikens tidtabell, till skillnad från busstrafiken, är uppdelad efter årstid – vår, sommar, höst, 
vinter – där sommartidtabell har avsevärt fler avgångar än övriga och vintertidtabellen betydligt färre 
och är mer väderberoende. 

Linje 3 Vaxholm – Skogsö – Norra Lagnö

Likt föregående år föreslås permanent vintertrafik för sträckan Ramsö-Skogsö-Norra Lagnö om rådande 
isbrytningsförbud i Ramsö upphävs. 

Linje 4 Vaxholm Norra Tynningö – Ramsö

Likt föregående år ska tidtabellen anpassas för att ge över årstiderna en mer likartad turlista. I viss mån 
kan möjligheterna begränsas av olika fartygstyper och det faktum att man försöker anpassa sig till 
anslutande bussars tidtabeller. Försöket med pendelbåt vintertid Ramsö-Vaxholm-Strömkajen ska också 
utvärderas. Försöket har inneburit en möjlighet att använda SL:s periodbiljetter ombord på 
Waxholmsbolagets båtar, syftet är att underlätta pendling – en anpassad avgång på morgonen och en 
returbåt under sen eftermiddag –  samt locka ut fler besökare till skärgården under lågsäsong.

Bedömning

Vaxholms stad lyfter betydelsen av föreslagna trafikförändringar vilka berör kommunens utveckling och 
som Trafikförvaltningen bör ta i beaktande.  
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Busstrafiken

I remissen föreslås inga trafikförändringar av busstrafiken som påverkar Vaxholm. Vaxholms stad 
uppskattar att få ta del av föreslagna trafikförändringar och ser positivt på en fortsatt löpande dialog 
med trafikutövare och trafikförvaltningen om busstrafiken. Vaxholm vill poängtera att färjetrafikens 
passning till buss 670 på Vaxön och till Värmdöbussarna vid Stenslätten, Värmdö, är viktig och man vill 
också betona att frågan om kapacitet i morgontrafiken ska beaktas.

Sjötrafiken

Vaxholms stad ser mycket positivt på att möjligheten till att använda SL:s periodbiljetter ombord på 
Waxholmsbolagets båtar består. Det underlättar pendling och att fler kan besöka och få ta del av 
skärgården. Vaxholms stad ser gärna att möjligheten till att båtpendla med SL:s periodbiljett även under 
sommarsäsongen utreds för att främja kollektivt resande framför privatbilism. I övrigt är kommunen 
positiv till de föreslagna förändringarna av sjötrafiken.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-04-03, Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)

Kopia på beslutet till
För kännedom: Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se, uppge diarienummer SL 2017-0653 

samt Vaxholms stad i ärendemening.                                                                                                    
Susanne Edén, sbf
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§ 14 Återuppta arbetet med Fördjupad översiktsplan för Tynningö

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återuppta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
Tynningö.

Ärendebeskrivning
Ärendehistorik

I  den kommunövergripande översiktsplanen anges att översiktsplanens intentioner för Tynningö bör 
följas upp med en fördjupning av översiktsplanen. Stadsbyggnadsförvaltningen har enligt beslut 
KS/2013-10-24 § 127 i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Tynningö. Enligt Plan-PM, 
2013-09-24, är syftet med en fördjupad översiktsplan för Tynningö att beskriva och fördjupa kunskapen 
om nuvarande situation och få underlag för att bedöma trolig och lämplig utveckling på ön. 

Aktuella frågor som påverkar är bland annat allmän färja och trafiksituation, situation för oskyddade 
trafikanter, infrastruktur som bredband samt vatten- och avlopp, behovet av både kommunal och 
kommersiell service, grönstruktur, riskhantering, strandskydd och näringsliv. Samarbete med Värmdö 
kommun är viktigt med tanke på att många Tynningöbor är beroende av Värmdö kommun både för viss 
service och infrastruktur. Även med Trafikförvaltningen på Landstinget och Trafikverket behövs 
samverkan. 

Ett planförslag gick ut på samråd under sommaren 2015 enligt beslut KSPU/2015-04-15 § 27. Det kom in 
36 yttranden under samrådet. Ärendet har därefter varit vilande.

Andra beslut av betydelse för ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett kulturmiljöprogram för kommunen enligt 
KF/2017-04-03 § 19.

Enligt KS/2017-10-26 § 110 fick Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med 
Roslagsvatten och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) aktualisera VA-planen. VA-
planens tidplan har reviderats enligt beslut KF/2017-11-13 § 53. 

En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har arbetats fram, och beslut om antagande 
väntas fattas i landstingsfullmäktige juni 2018. I förslaget till RUFS 2050 är Tynningö inte längre en 
kärnö, medan Ramsö fortfarande är det. En kärnö är en ö som saknar vägförbindelse med bro, tunnel 
eller statlig färja som bedöms ha förutsättningar för utbud av samhällsservice och infrastruktur för 
fastboende i på närliggande skärgårdsöar och ska försörjas med bastrafik.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-03-19
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Tynningö - uppdrag – beslutsförslag, 2013-09-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Matilda Karlström, sbf
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§ 15 Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, planuppdrag

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får planuppdrag för Del av Lägret. 
2. Start-PM godkänns.

Ärendebeskrivning
Det finns behov av en långsiktig lösning för parkeringen på Lägret. På området finns idag en tennisbana 
och parkering. Förslaget är att hela detta område blir en parkering i samband med att tennisbanan 
ersätts med en ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid Campus Vaxholm. Arbetet med 
parkeringen ligger med i Tekniska nämndens investeringsplanering för 2018.

Syftet med den föreslagna detaljplaneändringen är att skapa fler parkeringsmöjligheter centralt på 
Vaxön. Planändringen ska ge förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan.

Gällande detaljplan för området är Dp 1, Stadsplan för Vaxholms stad, laga kraftvunnen den 22 januari 
1926. I planen anges det berörda området som Allmänna platser, planterade. För att söka permanent 
bygglov för parkering och möjliggöra en permanent gestaltning krävs en ny detaljplan.

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka. Området 
ligger på fastighet Vaxön 1:81 som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, parker och allmänna 
platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-04-03
Start PM 2018-04-03

Kopia på beslutet till
För kännedom: Alexander Wahlström, SBF

Robert Klingvall, SBF
Andriy Kachur, SBF
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