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Diarienummer 2020/KS 0182 001

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
förslag till kommunfullmäktige
2. Motionen om att revidera kommunens översiktsplan anses besvarad.

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Motionen om att revidera kommunens översiktsplan anses besvarad.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin motion
(bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

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

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) föreslår i motionen om att revidera kommunens
översiktsplan att revidera kommunens nuvarande bostadsmål på 300 nybyggda
bostäder per år till hälften samt att tillhörande strategiplaner ska revideras.
Motionen uttrycker att Tyresö kommunen har en för hög tillväxt gällande
bostäder.

Ordförandeutlåtande
Motionären Anki Svensson (M) har lämnat in en motion om att revidera
kommunens översiktsplan.
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Motionären lyfter fram aspekter som att kommunal service och omsorg, liksom
trafikinfrastrukturen, måste utvecklas i takt med att nya bostäder växer
fram. Även vikten av ekonomisk långsiktig hållbarhet genom att kunna hålla
en rimlig investeringstakt över tid framhålls. I motionen argumenteras för att
det nu därför är dags att se över gällande översiktsplan.
Jag delar den uppfattningen, och lade därför ett förslag till uppdrag till
kommundirektören om en grundlig uppföljning av översiktsplanen med
målsättning om att genomföra detta senast under år 2021 på
Stadsbyggnadsutskottet den 17 juni 2020. Detta uppdrag inkluderar också
uppgiften att ta fram förslag på hur en förnyad medborgardialog kan
genomföras för att förankra förändringar i översiktplanen och/eller i andra
strategier och planer. Förslaget bifölls av ett enigt Stadsbyggnadsutskott.
Översiktsplanen och relaterade strategier och planer är dokument som har en
planeringshorisont som sträcker sig över åtskilliga mandatperioder. Även om vi
tillsammans och i samförstånd reviderar dessa med jämna mellanrum, är det
väsentligt att de grundläggande riktningarna för kommunens utveckling kan
ligga fast över lång tid. Därför är det viktigt att en översiktsplan har en så bred
politisk förankring som möjligt.
Motionären upplever att Tyresö har haft en alldeles för hög tillväxttakt och
drar slutsatsen att bostadsmålet i översiktsplanen är för högt satt, och att det
målet därför bör halveras. Jag utesluter inte att vi kan komma fram till att något
eller några av målen i översiktsplanen bör revideras. Men att redan i detta
skede, såsom motionären föreslår, slå fast vad som är ett rimligt bostadsmål
framöver, menar jag är att förekomma arbetet med uppföljningen av
översiktsplanen som kommundirektören fått i uppdrag.
Därmed föreslår jag att Stadsbyggnadsutskottet skall föreslå att anse motionen
besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Ordförtanden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige:
2. Motionen om att revidera kommunens översiktsplan anses besvarad.
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Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall
till förförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet
avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet
bifaller det.

Bilagor
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf
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Protokoll för stadsbyggnadsutskottet
Datum

2020-11-18

Tid

08:30–10:10

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-11-20

Paragrafer

34–42

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

2020-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget tas ned

2020-12-12

Protokollets förvaringsplats

Stadsbyggnadskontoret

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Mats Lindblom (L)
Anita Mattsson (S), tjänstgörande under § 34-37, § 39-42
Anki Svensson (M)
Martin Nilsson (S)
Anders Linder (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för S under § 38.
Marie Åkesdotter (MP)
Jeanette Hellmark (M)
Mats Fält (M), tjänstgörande ersättare för C under § 34-42
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP), närvarande § 35-42
Inger Gemicioglu (V)
Ulf Perbo (KD)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Anna Steele, politisk sekreterare (C)
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och expl, stadsbyggnad
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna
Göran Thimberg, enhetschef exploateringsenheten, samhällsbyggnadskontoret
Anna Grönblad, projektledare, samhällsbyggnadskontoret
Louise Bergman, projektledare, samhällsbyggnadskontoret
Catharina Baraone, projektledare, samhällsbyggnadskontoret
Natasa Stankovic, konsult, kommunstyrelseförvaltningen
Olof Johansson, översiktsplanerare, samhällsbyggnadskontoret
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Elanor Holm, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, närvarande § 34
Johan Nilsson, produktionssamordnare, samhällsbyggnadskontoret, närvarande
§ 38-42
Elin Elfström, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, närvarande § 38
Johan Smeder, exploateringsingenjör, samhällsbyggnadskontoret, närvarande §
38
Amir Spahovic, enhetschef trafik och miljö, samhällsbyggnadskontoret,
närvarande § 39-42

Frånvarande
Fredrik Bergkuist (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
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