
 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (56)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2017-05-31 

 

 

§ 49 Förslag till preciserade direktiv för 
Fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen 

 Dnr KS 15/0261 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar de preciserade direktiven för uppdraget till Fördjupad 

översiktplan för del av Kungsängen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag 

den 12 maj 2017. 

__________ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar de preciserade direktiven för uppdraget till Fördjupad 

översiktplan för del av Kungsängen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag 

den 12 maj 2017. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt 

(M) och Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att 

Kommunstyrelsen beslutar om att de ursprungliga delarna ska vara med. Det 

angivna stycket på sidan 2 i förslaget ska strykas: 

”De direktiv i ursprungsuppdraget från 2013 som gällde sammanhängande 

vattennära promenadstråk längs Kungsängens strand samt åtgärder med 

anledning av pågående parkeringsutredning betraktar 

Samhällsbyggnadskontoret 

däremot som nu redan behandlade i andra sammanhang sedan 

uppdraget gavs. Dessa delar kommer därför inte att ingå i den fördjupade 

översiktsplanen.” 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj 

Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M) och Anders Åkerlind (M) och Martin 

Normark (L) förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har sedan den 25 september 2013, § 123, i uppdrag 

från Kommunstyrelsen att upprätta en fördjupad översiktsplan för delar av 

Kungsängen. När arbetet nu inleds har förutsättningarna utvecklats ytterligare. 

Därför föreslår Samhällsbyggnadskontoret att uppgiften utökas till att gälla 

hela Kungsängens tätort enligt översiktsplanens tätortsavgränsning.  
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Frågeställningarna kring ytterligare förtätningsområden i kollektivtrafiknära 

områden och aktiviteter nära vattnet är fortfarande aktuella och studien kan 

precis som det föreslås i ursprungsuppdraget delas upp i mindre delar. Men  

Fortsättning § 49 

slutresultatet bör även innehålla både analyser och förslag till helhetssyn kring 

framtida behov av bland annat bostäder och verksamhetsmark och skola och 

omsorg för hela Kungsängen. Likaså ska aspekterna social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet användas i arbetsprocessen.  

Det förslag till ny tätortsavgränsning som ingår i utställnings- och 

antagandehandlingen för FÖP 2016, Landsbygdsplanen, och som innebär att 

Norra Stäksön ingår i tätortsavgränsningen för Kungsängen, bör 

vidareutvecklas med en behovs- och konsekvensbeskrivning. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2017. 

 Kommunstyrelsens beslut om uppdrag att upprätta en fördjupad 

översiktsplan för delar av Kungsängen den 25 september 2013, § 123. 

 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 10 september 2013 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt 

Kommunledningskontorets förslag och ett enligt Fredrik Kjos (M), Marcus 

Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M) 

och Martin Normark (L) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 

finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag 

till beslut. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets 

förslag till beslut röstar ja. 

Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos (M), Marcus 

Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M) 

och Martin Normark (L) röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Under upprop lämnas följande röster: 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Rolf Nersing (S) X   
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Catharina Andersson (S) X   

Annika Falk (S) X   

Fortsättning § 49 

Sara Ridderstedt (MP) X   

Anna Norberg (MP) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Lisa Edwards (C) X   

Fredrik Kjos (M)  X  

Marcus Sköld (M)  X  

Kaj Bergenhill (M)  X  

Göran Malmestedt (M)  X  

Anders Åkerlind (M)  X  

Martin Normark (L)  X  

Johan Tireland (SD)  X  

Camilla Janson (S) X   

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets 

förslag och sju (7) nej-röster till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj 

Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M) och Martin 

Normark (L) förslag. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 

Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt 

(M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag med motiveringen: 

”Moderaterna ser det som direkt olyckligt att utesluta så viktiga frågor som 

Kungsängens strand och parkeringssituationen i Kungsängens centrum.  

Det gör att arbetet med Fördjupad ÖP för Kungsängen haltar redan från 

början.” 

Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 15 (56)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2017-05-31 

 

 

 

 


	§ 49 Förslag till preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen
	Beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Reservationer och särskilda uttalanden


