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Svar på Remiss Regional masshanteringsplan för
Stockholms län
§ 25

Diarienummer KSM2022-374.210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
–

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns
svar på Remiss – Regional masshanteringsplan för Stockholms län.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Anita Mattsson (S) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Förslag till regional masshanteringsplan Stockholms län har översänts till
Tyresö kommun på remiss. Förslaget har tagits fram genom ett gemensamt
projekt av Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och
Stockholm Stad.
Det övergripande syftet med den regionala masshanteringsplanen är att skapa
förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och
att åstadkomma en regional samsyn om åtgärder som behövs för att uppnå
detta. Tyresö kommun ser positivt på den regionala masshanteringsplanens
ambitioner men ser att den kan förbättras på en del områden.
Dialogen och samverkan mellan kommunerna om var och hur de planerar för
sin masshantering måste förbättras och planeringen måste ske med mycket
större transparens. Detta bör ytterligare belysas i planen. I dagsläget finns stora
brister i samverkan mellan kommuner, vilket blivit tydligt i samband med
Stockholm stads planer på att etablera en stenkross i Skrubba i angränsning
mot Tyresö. Tidigare brister i den mellankommunala dialogen visar att detta är
ett återkommande problem, som kräver förbättring.
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Vi ser även att den regionala masshanteringsplanen tydligare behöver redovisa
möjligheten till temporär användning för masshantering som ett verktyg för
kommunerna. Vi ser inte heller att det kommer att vara möjligt för alla
kommuner att kunna peka ytor för masshantering i sin översiktsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas
som Tyresö kommuns svar på Remiss – Regional masshanteringsplan för
Stockholms län.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget
och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av regional masshanteringsplan.pdf
Bilaga 1. Förslag till Regional masshanteringsplan för Stockholms län.pdf
Följebrev REMISS Masshantering Stockholms län.pdf
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2022-05-25

Tid

15:00–16:51

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2022-05-30 kl. 11:00

Paragrafer

18–26

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Fredrik Bergkuist
ANSLAG / BEVIS

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

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-30

Datum då anslaget tas ned

2022-06-21

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Klara Watmani (S)
Mats Lindblom (L), närvarar till och med 16:28 § 23
Fredrik Bergkuist (M)
Anders Wickberg (SD)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L) från och med
16:28 § 24
Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström (S)
Mats Fält (M), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Joakim Grimborg (KD), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M)

Ersättare
Åsa de Mander (L)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga
Carina Lindberg, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och mobilitet,
kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Charlotta Klinth, tf. chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Felix Ockborn, hållbarhetstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Joanna Weiss, extern, Energi- och klimatrådgivningen, närvarar till och med §
18
Johanna Östhem, enhetschef avfall och kretslopp,
kommunstyrelseförvaltningen, närvarande till och med § 19
Anna Grönblad, enhetschef analys och tillväxt, kommunstyrelseförvaltningen
Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och mobilitet,
kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen
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Ebba Larsson, mobilitetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Bardun, kommunekolog, kommunstyrelseförvaltningen
Esther Östin, enhetschef park och natur, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, tf. avdelningschef projekt, kommunstyrelseförvaltningen
Andréa Hedin, avdelningschef samhällsmiljö och infrastruktur,
kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Anki Svensson (M)
Christoffer Holmström (S)
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
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