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Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell
som masshanteringsplats
§ 56

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
förslag till kommunfullmäktige
–

Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån
Centerpartiet föreslår att:


Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för
masshantering.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet har i februari 2020 väckt en motion om att Storängen inte ska
vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering. Centerpartiet
skriver också att man inväntar resultatet av utredningen om placering av
masshanteringsplats.
Vi kan glädja Centerpartiet med att Tillsammans för Tyresö,
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet sedan lång tid tillbaka avfört
Storängen som masshanteringsplats. Storängen har inte heller funnits med i
utredningen om placering av masshanteringsplats.
I ett särskilt yttrande från Tillsammans i Tyresö i Hållbarhetsutskottet 2019-1218 §69 står att läsa:
”Masshanteringsstrategin antogs av en enig kommunstyrelse 10
september 2019. Beslutet innebar därmed också att den tidigare planen
på masshantering på Storängen avfördes.”
”Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) har tidigare tydliggjort att
masshantering på Storängen inte är aktuell, då platsen är olämplig och
skulle få stora negativa konsekvenser och irreversibla skador på naturoch kulturmiljön. Platsen ligger dikt intill natur- och kulturskyddat

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (7)

Beslutande organ

Handlingstyp

Hållbarhetsutskottet

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2020-12-16

område. Våra utbyggda nyanlagda vägar skulle därutöver köras sönder
och nyligen gjorda investeringar skulle gå förlorade.”
Bakgrund:
2019-08-28 antog hållbarhetsutskottet i bred politisk enighet en
masshanteringsstrategi för Östra Tyresö. Strategin sätter ramarna för hur
kommunen ska arbeta med lokal masshantering och etablering vid utbyggnad
av vatten och avlopp samt vid anläggning av gator, gång- och cykelbanor på
Östra Tyresö.
På samma möte beslutades även i bred politisk enighet att ge
kommundirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan för lokal
masshantering på Östra Tyresö. ”I beslutet ingår att utreda Strandallén som en
del av handlingsplanen för fortsatt lokal masshantering och etablering efter att
tidsbegränsat lov gått ut (Strand 1:390 m.fl.). I beslutet ingår även att som en
del av handlingsplanen utreda del av fastigheterna på Strandallén 8 - 12 samt
delar av fastigheterna på Slumnäsvägen 19- 23 (Strand 1:112 m.fl.) för
hantering av mjuka massor d v s mellanlagring och sortering av jord, grus asfalt
(ca 10 000 kvm).”
2019-09-10 antog kommunstyrelsen i brett politiskt samförstånd
“Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö”, som också är i linje med nu
gällande översiktsplan. I och med det beslutet gavs kommundirektören i
uppdrag att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal
masshantering på Östra Tyresö.
2019-12-18 återremitterades i hållbarhetsutskottet ”Lokaliseringsutredning av
Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra
Tyresö”. Syftet var att ta fram 2-3 alternativa beslutsförslag för lösningar i linje
med den antagna masshanteringsstrategin, med konsekvensanalyser som
inkluderar ekonomi, miljöaspekter, trafikbelastning, påverkan på tidplaner och
beroenden till andra utvecklingsprojekt, samt andra egenskaper av intresse.
2020-02-19 kom ärendet tillbaka till hållbarhetsutskottet, med avsedda
kompletteringar. Ärendet återremitterades på nytt i syfte då att utreda
möjligheter till samarbete med Stockholms stad, förslagsvis i Skrubbaområdet
samt utreda möjlighet att fördela massorna mellan Strand och annan lokal plats
i Tyresö.
2020-03-18 kom ärendet tillbaka till hållbarhetsutskottet med ytterligare
kompletteringar. Då hälften av ledamöterna inte ville delta i ett beslut, föreslog
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ordförande att tillsätta en workshop i syfte att försöka åstadkomma ett förslag
till kommunstyrelsen 31 mars.
När workshopen väl hölls valde dock M, KD och C att inte närvara, trots
möjlighet till digital närvaro. När ärendet togs upp i kommunstyrelsen ville de
istället ha ärendet fortsatt utrett under förutsättning att det förslag som
förvaltningen hittills förordat, skulle strykas ur utredningen.
På kommunstyrelsens sammanträde den 31:a mars var tanken att hitta en bred
politisk lösning för masshanteringen för att kunna fortsätta med utvecklingen
av Tyresövägen och Östra Tyresö. Med anledning av att övriga partier inte var
beredda att i utesluta några alternativ i hanteringen kunde inte en bred enighet
nås. I ett läge där det inte finns en bred politisk enighet, eller ens en vilja att
hitta en gemensam lösning, valde kommunstyrelsen att avslå ärendet.
Förutsättningarna för utvecklingen är nu förändrade, det får konsekvenser,
men öppnar också upp möjligheter för dialog med Tyresöborna om den
fortsatta utvecklingen av Östra Tyresö.
Det är positivt att Centerpartiet i motionen tydligt tar ställning för vikten av en
lokal masshantering, att Tyresö fortsatt ska ta ansvar för lokal masshantering.
Att transportera bort massor ut ur kommunen är dyrt, dåligt av miljöskäl, och
idag dessutom svårgenomförbart, eftersom alla tänkbara externa platser redan
är överbelastade.
Motionen ska med detta anses som besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet förslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.
Hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
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Bilagor
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2020-12-16

Tid

15:10–18:00

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-12-18

Paragrafer

54–62

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Ulrica Riis-Pedersen
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-18

Datum då anslaget tas ned

2021-01-09

Protokollets förvaringsplats

Stadsbyggnadskontoret

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Jannice Rockstroh (S)
Mats Lindblom (L)
Fredrik Bergkuist (M)
Dick Bengtson (M), tjänstgörande ersättare för Peter Freij (M)
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg (SD)

Ersättare
Alfonso Morales (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP), till och med § 60 kl. 16:59
Ulla Hoffmann (V)
Anki Svensson (M), till och med § 59 kl. 16:46
Mattias Eriksson (KD), till och med § 61 kl. 17:47

Övriga
Anna Steele, politisk sekreterare (C)
Bertil Eriksson, avdelningschef, samhällsbyggnadskontontoret
Fanny Schörling, Nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef, samhällsbyggnadskontoret
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet, §§ 54-60
Helene Hjerdin, planchef, samhällsbyggnadskontoret
Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och expl,
samhällsbyggnadskontoret
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Eneborg, trafikplanerare, samhällsbyggnadskontoret
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, vänsterpartiet
Sanna Lundqvist, praktikant, samhällsbyggnadskontoret
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Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, samhällsbyggnadskontoret
Svetlana Jouravlova, utredningsingenjör, samhällsbyggnadskontoret
Joakim Halvarsson, projektledare, samhällsbyggnadskontoret
Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret
Johanna Östhem, enhetschef, samhällsbyggnadskontoret
Louise Bergman, projektledare, samhällsbyggnadskontoret
Emilie Lindberg Fagerlund, Teknikkonsult, AFRY (extern konsult)

Frånvarande
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
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