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Svar på motion från Siv Sahlström (C) m fl om att hos
SL begära att en tillståndsprövning av Roslagsbanans
utbyggnad genomförs innan någon vidare planering
eller utbyggnad av Roslagsbanan sker
Ärende
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2019 §40 väcktes en
motion av Siv Sahlström (C) med flera om att uppdra åt kommunstyrelsen
att hos SL begära att en tillståndsprövning av Roslagsbanans utbyggnad
genomförs, innan någon vidare planering eller utbyggnad av Roslagsbanan
sker.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förordar att inte förelägga SL som första
åtgärd. Bedömningen delas av miljö och stadsbyggnadskontoret som
föreslår att mer information bör inhämtas innan krav på tillståndsprövning
ställs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att utredningen ska
genomföras av kommunstyrelsen och lyfter fram att en bullerstrategi kan
ingå i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Danderyd.
Kommunstyrelsen, genom kommunledningskontoret, leder arbetet med
kommunens nya översiktsplan. Översiktsplanen är ett av de viktigaste
styrdokumenten i en kommun och ska förutom att ange kommunens
markanvändning, innehålla en miljöbedömning där bullerfrågor är en del.
Bullersituationen kommer att belysas i arbetet med översiktsplanen. Om den
kommande översiktsplanen kommer att utgöra en bullerstrategi eller om en
särskild bullerstrategi tas fram i anslutning till översiktsplanen får det
kommande översiktsplanearbetet utvisa.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
Yrkanden
Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Siv Sahlström (C) yrkar bifall till motionen. Jenny Åkervall (S) biträder Siv
Sahlströms yrkande.
Proposition
Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag och Siv Sahlströms (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
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Reservationer
Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C), Patrik Nimmerstam (C) och Jenny
Åkervall (S) reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande.
__________
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