
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

0 Österåker 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att justera, § 8:2 

Måndagen den 28 augusti 2017, kl. 15.00 - 16.10 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Fredrik Zethrasus 

Michaela Fletcher (M) 

n-Christine Furustrand (S) 

Anslagsbevis §§ 8:26 justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2017-08-29 - 2017-09-18 

Kommunstyrelsen 

2017-08-28 

Konimunkansliet, /Slceahu^et, Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:26 Dnr. KS 2012/0148 

Yttrande över Rydbo Saltsjöbads fastighetsägarförenings 
överklagande samt Naturskyddsföreningens komplettering av 
överklagande av detaljplan för Säbyvikens marina 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnads förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till Mark- och miljödomstolen. 

2. Omedelbar justering av ärendet. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Socialdemokraterna har röstat mot förslaget till detaljplan för Säbyvikens marina 2016-09-19. 
Vi har skriftligt reserverat oss mot beslutet då vi anser att detaljplanen innebär en 
överexploatering av området. Vi har i fullmäktigedebatten redogjort för våra argument mot 
förslaget. Vi är inte förvånade att detaljplanen överklagats och anser det bra att Mark- och 
miljödomstolen prövar förslaget så att oklarheterna klaras ut. Vi deltar inte i kommunens 
remissyttrande. 
Ann-Christine Furustrand 

s 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands QF] särskilda yttrande. 

Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande över Rydbo Saltsjöbads 
fastighetsägarförenings överklagande samt Naturskyddsföreningens komplettering av 
överklagande av detaljplan för Säbyvikens marina. 
Miljöpartiet kan inte ställa sej bakom det yttrande som Samhällsbyggnads förvaltningen tagit 
fram. 
Miljöpartiet har under hela den politiska processen av ärendet ny detaljplan för Säbyvikens 
marina varit starkt kritisk till planförslaget. 
Vi tycker också att delar av innehållet i överklagandet har bäring samt att skrivningar i 
yttrandet inte är i linje med vår uppfattning i t.ex. planens påverkan på miljön. 
Därför väljer Miljöpartiet att inte delta i beslutet. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har förelagts att yttra sig över både Rydbo Saltsjöbads 
fastighetsägarförenings överklagande och Naturskyddsföreningen i Österåkers komplettering 
av överklagande avseende detaljplan för Säbyvikens marina till Mark- och miljödomstolen. 

Forts. 
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Forts. KS § 8:26 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-16. 

Deltar ej i beslutet 
Den socialdemokratiska gruppen, Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Roger Johansson (RP) deltar ej i beslutet 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till Mark- och miljödomstolen. 
2. Omedelbar justering av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Mark- och miljödomstolen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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