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§ 5 Justering och fastställande och föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering av protokollet genomförs senast den 8 mars 2019, som medjusterare till ordföranden 
föreslås Lars Lindgren (M). 

Närvaro för Sofie Enander, Ammar Korshed/Trafikförvaltn, Dick Gahnberg, Martin Bylander, Maria van 
de Beek /Trafikverket samt Malin Gibrand/Trivector.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 8 mars 2019, som medjusterare till 
ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Vidare yrkar ordföranden att närvaro för Sofie Enander, Ammar Korshed/Trafikförvaltn, Dick Gahnberg, 
Martin Bylander, Maria van de Beek/Trafikverket samt Malin Gibrand/Trivector godkänns samt att 
föredragningslistan fastställs. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 6 Åtgärdsvalsstudie Stråkstudie 10 Stombuss Arninge - Vaxholm

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Förvaltningens förslag till yttrande över Åtgärdsvalsstudie Stråk 10 Stombuss Arninge-Vaxholm 
godkänns, med tillägg om att trafikering och hållplatsläge vid Engarn närmare behöver utredas ur 
barnperspektiv, oskyddade trafikanter samt ur helhetsperspektiv för övrig lokaltrafik.

Ärendebeskrivning
Tjänstepersoner från Vaxholms stad har deltagit vid framtagande av Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för 
stombuss 670 på sträckan Arninge-Vaxholm. Studien har resulterat i ett antal förslag på åtgärder 
för att öka framkomligheten för stombussen.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

Åtgärd A. Buss-sluss och busskörfält vid trafikplats Arninge
Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till åtgärden.

Åtgärd B. Borttagande av hållplatser med lågt påstigande för stomlinjen
Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till åtgärden eftersom den kommer att gynna stombusstrafiken.   
Förvaltningen betonar vikten av att hållplatserna fortsätter att vara trafikerade kontinuerligt och över 
hela trafikdygnet, men av andra linjer än stombussen, med tanke på det låga antalet på- och avstigande. 
Detta gäller särskilt hållplatserna Nibble och Ladvik, där det finns verksamheter.

Åtgärd C. Nytt hållplatsläge för trafik mot Stockholm vid Engarns planerade cirkulationsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till åtgärden eftersom den innebär en stor minskning av bussens 
restid vilket kommer att gynna majoriteten av stråkets passagerare.

Åtgärd D. Signalprioritet för buss vid övergångsställen på Vaxön, borttagning av hållplats 
Timmermansvägen för stomlinjen
Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till införandet av signalprioritet, men motsätter sig borttagandet 
av hållplats Timmermansvägen för stomlinjen. 

Åtgärd E. Fri högersväng för buss vid Vaxholms färjeterminal
Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till åtgärden. Vaxholm utreder för närvarande bärigheten på den 
befintliga kajen, vilket eventuellt kan påverka förutsättningarna för genomförande.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag, med tillägg om att trafikering och hållplatsläge 
vid Engarn närmare behöver utredas ur barnperspektiv, oskyddade trafikanter samt ur 
helhetsperspektiv för övrig lokaltrafik.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-02-20 Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Stråk 10 Arninge-Vaxholm
Sammanfattande rapport stråk 10, 2018-12-14
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Kopia på beslutet till
Tjänsteutlåtande och beslut expedieras enligt nedan:

För kännedom: Trafikverket, Lars Wogel, lars.wogel@trafikverket.se 
Trafikverket, Dick Gahnberg, dick.gahnberg@trafikverket.se 
Stockholms läns landsting, Sofie Enander, sofie.enander@sll.se 
Trivector, Malin Gibrand, malin.gibrand@trivector.se 
Täby kommun, Joachim Quiding, joachim.quiding@taby.se
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§ 7 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier, 
vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Ärendebeskrivning
En fungerande vattenförsörjning är en förutsättning för en växande region, en trygg tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet för såväl bebyggelse som utveckling i länet.

En regional vattenförsörjningsplan har tagits fram för att ge berörda aktörer en gemensam riktning för 
vad som ska beslutas och göras.  Detta är ett strategiskt dokument för långsiktig samhällsbyggnad. 

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Annmari Wohlin, 2019-01-09
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk, Kommunansvarig VA Vaxholm 

Ammi Wohlin, Miljö- och vattenstrateg, klk

För kännedom: Madeleine Larsson, Hållbarhetschef, klk             
Susanne Edén, Stadsbyggnadschef, sbf
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§ 8 Biotopskydd grund vik

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Möjligheten till inrättandet av ett biotopskydd i en känslig grund vik, Siviken, prövas. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har fått finansiella medel från Länsstyrelsen i Stockholm för att möjliggöra inrättandet av 
ett marint biotopskydd. Vaxholms stad förslår att pröva möjligheten till att inrätta ett  biotopskydd i 
Siviken, en vik i Överbyfjärden på Resarö. Det kommer att vara en del i ett  ökat kunskapsunderlag för 
marina gröna nätverk/grön infrastruktur i marina miljöer.  Vaxholm kommer att kunna inspirera andra 
och samtidigt stärka sin ställning som skärgårdstad.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Annmari Wohlin, 2019-02-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf  
Madeleine Larsson, klk          
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§ 9 Ny renhållningsordning, Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Förvaltningen uppdras att påbörja arbetet med en ny renhållningsordning, vilket innebär att ta 
fram en ny avfallsplan.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner ska ha en avfallsplan enligt bestämmelserna i Miljöbalken. Nu gällande avfallsplan för 
Vaxholms stad gäller för perioden 2012-2020. Arbete bör inledas i början av 2019 för att få en ny plan på 
plats från 2021. Den kommunala avfallsplaneringen omfattar allt avfall, inte bara det som omfattas av 
kommunalt renhållningsansvar.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-02-22
Projektdirektiv för nya avfallsplan, 2019-02-25
Förslag till nya mål för Avfallsplanering för Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Planenheten, sbf

Roslagsvatten Fredrik Karlsson och Dennis Olsson
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§ 10 Information om arbetet med ny översiktsplan för Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag (KS 2018-09-13 § 89) att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan, samt genomföra insatser för att främja dialogen om den framtida 
samhällsutvecklingen i kommunen och genomföra flera fördjupade seminarier med representanter från 
de i KF representerade politiska partierna, det första om den kommande planprocessen och dialogen.

Översiktsplanearbetet samordnas i största möjliga mån med de parallella arbetena med en 
hållbarhetsstrategi (KS 2017-10-26 § 114) för kommunen och uppdraget att ta fram ett 
kulturmiljöprogram (KF 2017-04-03 § 19). 

ÖP-seminarier kommer att genomföras med politiker och tjänstepersoner i mars och maj 2019, och i 
maj kommer inledande insatser för att främja dialogen med kommunens medlemmar genomföras i 
samverkan med projektet för hållbarhetsstrategin. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Matilda Karlström, 2019-02-15

Kopia på beslutet till
För kännedom: Matilda Karlström, stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 11 Information om rivning av Norrbergsskolan, Lillstugan och
Lägerhöjden

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Rivningen av Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden har nu kommit närmare ett genomförande. 
Detaljplanen som är antagen och under handläggning i ett överklagandeärende kan komma att vinna 
laga kraft under sommaren 2019. Vid en lagakraftvunnen detaljplan kommer den nu vilandeförklarade 
fastighetsförrättningen återupptas.  Fastighetsförrätningen ska möjliggöra en fastighet åt exploatören 
för att i enlighet med tecknat köp- och genomförandeavtal uppföra ca 240 nya bostäder. Vaxholms stad 
avser därtill att uppföra ett nytt äldreboende för 54 personer med heldygnsomsorg och en sex 
avdelningars förskola. 

I enlighet med köp- och genomförandeavtalet ska Vaxholm stad iordningsställa marken inför kommande 
fastighetsförrättning. Detta gör staden genom att riva Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden. 

Rivningen av Norrbergsskolan har, efter upphandling med förnyad konkurrens inom ramavtalet 
”Rivningsentreprenader STIC 2016” via SKL Kommentus, tidigare inför ett beslut om tilldelning av 
entreprenör behandlats på kommunstyrelsen, KS § 85, 2018-07-30. Kommunstyrelsen beslöt då att den 
föreslagna tilldelningen av rivningsentreprenör skulle avbrytas. Vidare togs beslut om att ny 
upphandling av rivning av byggnaderna på Norrberget ska genomföras när båda 
förskoleverksamheterna flyttat från området.

Rivningen har försenats med anledning av KS beslut § 85 2018-07-30. För att hålla tidsplanen mot 
exploatören och tecknat köp- och genomförandeavtal och den förväntade tiden för när detaljplanen 
vinner laga kraft och fastighetsförrättningen tar vid, har rivningsupphandlingen utökats och innehåller 
utöver Norrbergsskolan nu även Lillstugan och Lägerhöjden; i samma upphandling.

På grund av ovan nämnd begränsad tidsplan och för att möjliggöra för kommunstyrelsen att fatta beslut 
för upphandling samt godkänna framtaget förslag för upphandlingsdokument nödgas förvaltningen rikta 
sitt förslag direkt till kommunstyrelsen. Av tidsskäl kommer förvaltningen inte hinna ta fram nödvändigt 
upphandlingsdokument och hörande förslag till beslut där även kommunstyrelsens planeringsutskott 
hinner få ta del av ärendets handlingar och därmed bereda ärendet inför följande kommunstyrelse. För 
att i möjligaste mån säkerställa tidsplan samt transparens i ärendet erhåller planeringsutskottet befintlig 
tjänsteskrivelse som information om ärendets kommande innehåll.

Det innebär också att förvaltningen kommer att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut att påbörja ny 
upphandling om rivning innan de båda förskoleverksamheterna flyttat från området. Förvaltningen vill 
dock betona att avsikten med förslaget till kommunstyrelsen är att påbörja upphandling av rivning och 
inte den faktiska fysiska rivningen av byggnaderna på Norrberget innan de båda förskoleverksamheterna 
flyttat från området.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Tom Thorell, 2019-02-20
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Tom Thorell, sbf

För kännedom: Marie Wiklund, klk
Susanne Edén, sbf    
Richard Hallman, sbf
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