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Lokaliseringsutredning av Strandallénför
genomförande av strategi förlokal masshantering
på ÖstraTyresö
Hällbarhetsutskottets beslut
Ärendetåterremitteras.

Särskilt yttrande
Peter Frei] (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Per Caflberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Marie Åkesdotter(IvIP), Susann Ronnsteöm (S) och Mats Lindblom (L) anmäler
ett särskilt yttrande (se bilaga).

ProtokoIIsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade om hon hade haft rösträttbifaUlt yrkandet om
äterremiss.

Beskrivning av ärendet
I augusd 2019 gavs kommundirektörenuppdraget att upprätta en handlingsplan
förgenomförande av strategi förlokal masshantering på ÖstraTyresö
(KSM2019-833-260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en
lokaliseringsutredning rörandemassåtervinning på Strandallén 6 (Strand 1:390
m. fl.) samt på Strandallén 8-10 (Strand 1:112 m.fl.). Ävenfasdgheterna vid
Slumnäsvägen19-23 berörs och tas med i utredningen.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar i förstahand på att ärendet återremitteras med
motiveringen ta fram 2-3 alternadva beslutsförslagförlösningari linje med den
antagna masshanteringsstrategin, med konselwensanalyser som inkluderar
ekonomi, miljöaspekter, traflkbelastning, påverkan på ddplaner och beroenden
dll andra ut\-ecldingsprojekt, samt andra egenskaper av intresse.
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I den händelse att yrkandet faller yrkar Mats Lindblom (L) i andra hand att ta
fram specificerade och kostnadsberäknade åtgärderföratt minimera de
ölägenhetersom de närboende riskerar att utsättas för.

Beslutsgång
OrdförandeMarie Åkesdotter(iVFP) ställer frågan on-i stadsbyggnadsutskottet
bifaller Mats Lindbloins (L) förstahands yrkande och finner att
stadsbyggnadsutskottet bifaller det.
Stadsbyggnadsutskottet beslutar enligt yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalisteringsutredning masshantering.pdf
Lokalis eringsutredning masshantering 2019-pdf
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Särskiltyttrande rörandeAntagande av lokaliseringsutredning av Strandallén
förgenomförandeav strategi förlokal masshantering på ÖstraTyresö

Sverigedemokraterna ställde sig redan i KS 2019-09-10 frågande till den bristande utredningen av
masshanteringsfrågan i Tyresö. Förvaltningensjälvvar dåliksom nu osäker på saken och upplevde
själva att det fanns brister i utredningsunderlaget. Förvaltningensågäven brister i hanteringen i stort.
Vid den masshanteringsdialog som Sverigedemokraterna m.fl. deltog på i Kvarnhjulet tidigare i år
franikom det att de boende runt den nuvarande masshanteringsplatsen på ÖstraTyresö (Strand) är
mycket missnöjdaöversituationen och irritationen är påtagligt stor överatt nu riskera än mer problem
med buller och störandemoment under mångaår framöver i samband med kommunens planer på att
utökamasshanteringsverksamheten i Strand.
Närman nu tittar på utbredningskartan i kombination med tidsperspektivet förhanteringen blir det
uppenbart att det störandemomentet förkringboende riskerar att ökalångt överden redan befintlig
situationen. Något som vi Sverigedemokrater anser vara helt oacceptabelt.
Därförbehöverdetta återigen utredas ordentligt därförvaltningenbehövertitta på och leta helt andra
alternativ som inte hamnar mitt i boendemiljönförkommunens invånare.
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Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallénför
genomförande av strategi förlokal masshantering på
ÖstraTyresö
Hållbarhetsutskottetssammanträdeden 18 december 2019.
Tyresöväxer. Nya vägaroch bostäderbyggs förfullt i de östradelarna och lär
sågöraflera årframöver. Omvandling frånfritidshusbebyggelse till
permanentbostäder ökarbehoven av bra vägar, avloppssystem med mera.
Detta ställerstora krav på behov av platser förupplag, stenkrossar och
masshantering. Sedan flera årtillbaka har kommunen ambitionen att av
hållbarhetsskälska detta ske lokalt. Dock ärtillgången på lämplig mark
begränsad.
Kommunen ärangelägen om att hitta möjligheteratt ta hand om masshantering
lokalt i kommunen. Den främstaanledningen äratt minska transporterna och
den tunga trafiken påvägarna och hållanere koldioxidutsläppen.
Masshanteringen vid Strand har pågåtti snart 10 åroch planen har varit att
masshanteringen skulle avvecklas 2022. Vi kan förståde närboendes
frustration överatt man nu avser förlängaoch utöka masshanteringen inom
Strand.
Storängen ligger söderom Raksta i östradelen av Tyresö. l närheten ligger två
båtklubbaroch den mark man vill ta i anspråkärfyra hektars åkermark. Platsen
har redan pekats ut som lämpligfördylik verksamhet. Storängen ligger också
på visst avståndfrån bostadsbebyggelse och ärdelvis skymt av vegetation.
Vi yrkade på att man ska utreda Storängen mer djupgående innan beslut fattas
kring framtidens massahantering. Vi glädjer oss åtatt minoritetsstyret lyssnade
på vårkritik och självåterremitteradeförslaget.
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Särskiltyttrande, Hållbarhetsutskottet2019-12-18
§69Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallénförgenomförandeav
strategi förlokal masshantering på ÖstraTyresö
28 augusti 2019 antog ett enigt hållbarhetsutskottförsten strategi och sedan en
handlingsplan förmasshantering påÖstraTyresö;
"Hållbarhetsutskottets beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprättaen handlingsplan förlokal
masshantering på ÖstraTyresö.
2. l beslutet ingåratt utreda Strandallén som en del av handlingsplanen förfortsatt lokal
masshantering och etablering efter att tidsbegränsatlov gått ut (Strand 1:390 m.fl.). l
beslutet ingårävenatt som en del av handlingsplanen utreda del av fastigheterna på
Strandallén 8-12 samt delar av fastigheterna påSlumnäsvägen19- 23 (Strand 1:112
m.fl.) förhantering av mjuka massor dvs mellanlagring och sortering av jord, grus asfalt
(ca 10 000 kvm).
3. Masshanteringsstrategi förÖstraTyresöärföreslagenatt antas i kommunstyrelsen
september och uppdrag om att ta fram en handlingsplan förgenomförande av strategin
förutsätteratt kommunstyrelsen beslutar enligt det förslaget."
Masshanteringsstrategin antogs av en enig kommunstyrelse 10 september 2019.
Beslutet innebar därmedocksåatt den tidigare planen påmasshantering på
Storängenavfördes.
Närhållbarhetsutskottet 18 december 2019 skulle anta handlingsplanen i
hållbarhetsutskottet, vill Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centern inte längrestå
bakom det gemensamt tidigare fattade beslutet. De yrkar avslag påhandlingsplanen!?
Moderaterna och Sverigedemokraterna sägersig återigenvilja utreda Storängenför
masshantering.
Mats Lindblom från Liberalerna yrkar då på åten-emisssom Miljöpartietoch
Sociaidemokraterna ansluter sig till, eftersom det inte längrefinns förutsättningarföratt fåett
beslut med bred samsyn. Mats Lindblom yrkar att olika alternativ och dess konsekvenser för
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masshantering i ÖstraTyresöska tydliggöras i ärendet. Övrigapartier ansluter sig därefter
till återremissyrkandet.Ärendetska återkomma till hållbarhetsutskotteti februari 2020.
Mats Lindblom yrkade också på att ta fram specificerade och kostnadsberäknadeåtgärder
föratt minimera ölägenheternasom de närboenderiskerar att utsättasför.
Tillsammans förTyresö (S, L och MP) har tidigare tydliggjort att masshantering påStorängen
inte äraktuell, då platsen ärolämpligoch skulle fåstora negativa konsekvenser och
irreversibla skador på natur- och kulturmiljön. Platsen ligger dikt intill natur- och
kulturskyddat område. Våra utbyggda nyanlagda vägarskulle därutöverkörassönderoch
nyligen gjorda investeringar skulle ge förlorade.
En masshanteringsstrategi sätterramarna förhur kommunen ska arbeta med lokal
masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vid anläggningav
gator, gång- och cykelbanor. En lokal masshantering ärbåderesurseffektiv och
kostnadseffektiv och bidrar till att uppnåmåloch lagstiftning kring miljöoch klimat, samt
EU:s avfallsdirektiv. l handlingsplanen beskrivs hur strategin ska genomföras.
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Datum

2019-12-18

Tid

16:00-17:10

Plats

Bollmora

Beslutande

Se näryarolista

Övrigadeltagare

Se näryarolista

Justeringens plats
och dd

Stadsbyggnadskontoret 2019-12-20

Paragrafer

68-74

Sekreterare
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Ordförande
Marie Åkesdotter

Justerande
Ulrica Riis-Pedersen

ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Obsen.-era att anslagsdden inte är samma sak som överklagandedden.
Organ

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-23

Datum då anslaget tas ned

2020-01-14

Fon'aringsplats för protokollet

Underskrift
Jennifer Peel
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter(MP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Jannice Rockstroh (S)
Susann Ronström (S)
Mats Lindblom (L)
Fredrik Bergkuist (M)
Peter Frei] (M)
Per Carlberg (SD)
Alfonso Morales (S), tjänstgörandeersättare förAnita Mattsson (S)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsade Mander (L)
UUa Hoffmann (V)
Dick Bengtson (M)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Anna Steele, polldsk sekreterare , centerpartiet
Bertil Eriksson, avdelningschef, tekniska kontoret
GöranNorlin, enhetschef, tekniska kontoret
Hampus Rubaszkin, polidsk selueterare, miljöpartiet
Helene Hjerdin, planchef, stadsbyggnad
Jennifer Peel, projektsamordnare, stadsbyggnad
]\'Uo Björklund, polidsk selueterare, sverigedenioktaterna
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnad
Stefan HoUmark, kommundirektör, kommunstyrelseföivaltningcn
Tina Rosén, polidsk sel-aeterare, vänsterpardet
PhiUp Stewén, polidsk sekreterare, socialdemolu-aterna
Carina Lindberg, projekdedare, stadsbyggnads för\"altningen
Perri Palkki, miljöprojekdedare, tekniska kontoret
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Frånvarande
Anita Mattsson (S), l:e vice ordförande

Ajda Asgari (MP)
Anki Svensson (IVI)
Anna Lund (KD)
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