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§ 31 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering föreslås senast den 31 augusti 2018, som medjusterare till ordföranden föreslås 
Bengt Sandell (S).

Närvaro godkänns för Ammar Korshed/Trafikförvaltningen, Dick Gahnberg/Trafikverket, Jonas 
Skyllberg/VAP samt Malin Gibrand/Trivector.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 31 augusti 2018, som medjusterare till 
ordföranden föreslås Bengt Sandell (S). 

Närvaro föreslås godkännas för Ammar Korshed/Trafikförvaltningen, Dick Gahnberg/Trafikverket, Jonas 
Skyllberg/VAP samt Malin Gibrand/Trivector.

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 32 Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten,
Soldatgatan

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dagvatten vid Soldatgatan fastställs från och med 2018-10-01.

Ärendebeskrivning
Vaxholmsvattens styrelse beslutade 2018-06-11 att föreslå kommunfullmäktige att inrätta 
verksamhetsområden för dagvatten vid Soldatgatan, att gälla från och med 2018-10-01.

Vissa fastigheter i området ingår redan i verksamhetsområdena för dagvatten eller kan hantera sitt 
dagvatten inom egen fastighet. De verksamhetsområden som föreslås kompletterar dagens 
verksamhetsområden. 

Efter inrättat verksamhetsområde sker en utbyggnad av nya dagvattenledningar (Timmermansvägen) 
och förstärkning av befintliga dagvattenledningar (Kungsgatan).

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristina Henschen, 2018-08-09
Roslagsvattens tjänsteutlåtande, 2018-08-07
Roslagsvattens styrelsemötesprotokoll 2018-06-11, 2018-08-09 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se
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§ 33 Genomförandebeslut för marksanering av del av Rindö 3:391

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utföra upphandling av, samt genomföra marksanering, 
för del av Rindö 3:391.

Ärendebeskrivning
Inom del av Rindö 3:391 har kommunen för avsikt att bygga en skola varvid marken måste saneras. Den 
berörda delen av Rindö 3:391 har dels använts för militärverksamhet samt att del av ytan har använts 
som uppställningsplats för båtar.

Exploateringsenheten föreslår att ett genomförandebeslut fattas och att exploateringsenheten får i 
uppdrag att upphandla marksaneringsarbetena inom ramen för delegationsordningen. Skulle vinnande 
anbudssumma överstiga delegationsordningen kommer exploateringsenheten att återrapportera till 
Kommunstyrelsens planeringsutskott med begäran om tilldelningsbeslut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-08-08, Genomförandebeslut för marksanering av del av Rindö 3:391
Miljöteknisk markundersökning, Rapport MTU Rindö Skola, Vaxholms kommun

Kopia på beslutet till
För kännedom: Per Blinck, exploateringsenheten

Susanne Edén, sbf
Richard Hallman, exploateringsenheten
Sara Lagerfeldt, tekniska enheten.
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§ 34 Uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan
för Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.
2. Start-PM för ny översiktsplan Vaxholms stad 2018 godkänns.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra insatser för att främja dialogen om den

framtida samhällsutvecklingen i kommunen och övergripande inriktningen för översiktsplanen
med kommunens medlemmar.

4. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett seminarium med fokus på
översiktsplanens roll, kommande planeringsprocess och dialog med representanter från alla 
politiska partier representerade i kommunfullmäktige.
Stadsbyggnadsförvaltningen får även i uppdrag att genomföra fördjupande seminarier inom 
viktiga och relevanta områden.

5. Kommunstyrelsens planeringsutskott PLU i uppdrag att vara styrgrupp för översiktsplanen.
6. Kommunstyrelsens planeringsutskott får i uppdrag att efter årsskiftet 2018/2019 tillsätta en

politisk referensgrupp för översiktsplanearbetet.

Ärendebeskrivning
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska ange en inriktning för den långsiktiga utvecklingen 
av den fysiska miljön, och fungera vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen samt den 
byggda miljön. Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Vaxholms gällande översiktsplan bedömdes vara i huvudsak aktuell av kommunfullmäktige i beslut KF 
2018-06-18 § 45. 

Syftet med projektet är att kommunen ska bedriva en kontinuerlig och långsiktig strategisk planering av 
mark- och vattenanvändningen i Vaxholms stad, och att ta fram en ny översiktsplan som är väl förankrad 
politiskt och bland kommunens medlemmar och övriga intressenter. Den nya översiktsplanen ska ge en 
tydlig bild av och vägledning för den framtida samhällsutvecklingen i kommunens interna arbete så väl 
som gentemot kommuninvånare, myndigheter och näringsliv. 

Genom att uppdraget att ta fram en ny översiktsplan ges i nära anslutning till det ordinarie valet 2018 
får de för förtroendevalda under kommande mandatperiod utrymme att styra inriktningen för 
översiktsplanearbetet. Inriktningen för översiktsplanen ska förankras genom en tidig dialog med 
kommunens medlemmar, och en politisk referensgrupp ska tillsättas.

För att säkerställa ett bra projektarbete har ett antal ansvarsroller och riktlinjer för det initiala arbetet 
redan pekats ut. Kommunstyrelsen är politisk uppdragsgivare, medan kommunstyrelsens 
planeringsutskott är politisk styrgrupp. 

Tidsplan, resursbehov och finansiering

Projektet väntas ta drygt tre år att färdigställa, och en ny översiktsplan antas under hösten 2021. 
Personalresurser från i första hand Stadsbyggnadsförvaltningen, men även resten av den kommunala 
förvaltningen kommer att behövas under ungefär tre års tid för att genomföra projektet.

Projektet ska finansieras inom ramen, och utöver kostnader för intern arbetstid förväntas kostnader för 
utredningar, miljökonsekvensbeskrivning, samråd och kommunikation, formgivning och tryck samt en 
eventuell digitalisering av översiktsplanen uppgå till 1,25 miljoner kronor.
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Måluppfyllelse

Beslut 1 och 2: bidrar på sikt till en bättre vägledning för beslut om plan- och bygglovsärenden och 
därmed bättre Kvalitet och Ekonomi inom verksamheten. Projektet och den nya planen kan även bidra 
till socialt och ekologiskt hållbart Vaxholm och därmed uppfyllelse av målet Livsmiljö.   

Beslut 3: bidrar till social hållbarhet och målet Livsmiljö genom ett stärkande av den lokala demokratin 
och målet Kvalitet genom att den övergripande inriktningen för översiktsplanen blir mer väl förankrad.

Beslut 4-6: skapar förutsättningar för att översiktsplanen är väl och brett politiskt förankrad och därmed 
till att de beslut som fattas med stöd av översiktsplanen är det, samt tydliggör viktiga delar av 
projektorganisationen i ett tidigt skede.

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg under punkt 4: 
”Stadsbyggnadsförvaltningen får uppdrag att genomföra fördjupande seminarier inom viktiga och 
relevanta områden.” 

Ordföranden finner bifall till Michael Baumgartens (L) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-05-31
Start-PM Ny översiktsplan för Vaxholms stad 2018, 2018-08-01

Kopia på beslutet till
För kännedom: Matilda Karlström, sbf

Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se 
Barn- och utbildningsnämnden, bun
Socialnämnden, sn
Stadsbyggnadsnämnden, sbn
Nämnden för teknik, fritid och kultur, tfk

7

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se

	Protokoll förstasida
	Justering och fastställande av föredragningslista
	Beslut KSPU 2018-08-29
Justering och fastställande av föredragningslista

	Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten, Soldatgatan
	Beslut KSPU 2018-08-29
Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten, Soldatgatan

	Genomförandebeslut för marksanering av del av Rindö 3:391
	Beslut KSPU 2018-08-29
Genomförandebeslut för marksanering av del av Rindö 3:391

	Uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad
	Beslut KSPU 2018-08-29
Uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad
	Sida 1
	Sida 2



