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Beslut om redaktionella ändringar samt
kompletteringar av översiktsplanen
§ 61

Diarienummer KSM-2020-774-212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella
ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal
2 2022.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag
som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål.
Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.
Deltar ej i beslutet:
Anki Svensson (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i
beslutet.
Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade
haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en uppföljning av
översiktsplanen, dess konkretiserande strategier och dess underlag med syfte
att pröva dokumentens aktualitet. Uppföljningen har även syftat till att fånga
behov av att ta fram nya strategier och underlag.
Uppföljningen pekar på följande:



Justerandes signaturer

Översiktsplanen rekommenderas ändras genom redaktionella ändringar
men i övrigt behållas i sin nuvarande form.
Översiktsplanen behöver kompletteras med två nya tematiska
översiktsplaner (töp:ar), en för klimatrisker och en för att hantera
miljökvalitetsnormer för vatten. Den senare föreslås tas som en del av
en TÖP för grönt och blått
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Strategi för Östra Tyresö behöver revideras
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser behöver revideras.
Det finns behov av ett politiskt beslutat Kulturmiljöprogram.

Nya planeringsunderlag behövs för:




· Ytor för samhällsservice och idrottsändamål
· Transportnät och målpunkter för farligt gods
· Ekologiska spridningssamband för enskilda arter eller artgrupper

Det finns behov av att uppdatera underlaget:
· Barnens närnatur (2011)
Det finns även ett behov av att ta ett omtag kring underlaget:


Utvecklingsplan för attraktiva Alby (2014)

Av ovanstående arbeten föreslås redaktionella ändringar av översiktsplanen
och framtagande av ett planeringsunderlag för ytor för samhällsservice och
idrottsändamål startas upp omgående och genomföras så snart som möjligt.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella
ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal
2 2022.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag
som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål.
Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.
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Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 1. Uppföljning översiktsplan,strategier och underlag .pdf
Bilaga 2. Uppföljning av Tyresö 2035 med Tyresöborna.pdf
Bilaga 3 Uppföljning av mål och inriktningar i Tyresö 2035 samt i dess
konkretiserade strategier.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag reviderad
21-11-16.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 5. Enklare prövning av barnets bästa för uppföljning av översiktsplan,
strategier och underlag.pdf
Bilaga 6. Länsstyrelsen underlag för Tyresö Planeringsstrategi.pdf
Bilaga 7. Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av
betydelse för kommunernas planerin.pdf
Bilaga 8. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen av betydelse
för kommunernas planering.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf
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Protokoll för stadsbyggnadsutskottet
Datum

2021-11-17

Tid

08:30–09:23

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2021-11-22 kl. 10:30

Paragrafer

59–63

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Mats Lindblom
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

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

Stadsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-22

Datum då anslaget tas ned

2021-12-14

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Mats Lindblom (L), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
Marie Åkesdotter (MP)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Anders Linder (S)
Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg (SD)

Ersättare
Åsa de Mander (L)
Inger Gemicioglu (V)
Mats Fält (M)
Ulf Perbo (KD)

Övriga
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, Miljöpartiet
Heléne Hjerdin, avdelningschef, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, Socialdemokraterna
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, Sverigedemokraterna
Anna Steele tjm, politisk sekreterare, Centerpartiet
Louise Bergman, vice avdelningschef, kommunstyrelseförvaltningeen
Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, närvarande
§§ 69-62

Frånvarande
Martin Nilsson (S)
Anders Linder (S)
Katarina Helling (S)
Per Carlberg (SD)
Fredrik Bergkuist (M)
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