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KS § 5:4 Dnr. KS 2012/0082 

Antagande av detaljplan för Skåvsjöholm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Skåvsjöholm. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte anta förslag om återremiss. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Jonas Jonsson (MP) lämnar en reservation 
MP Österåker yrkade på återremiss av detaljplanen för Skåvsjöholm för att omarbetas i syfte 
att all nyetablering av bryggor inom planområdet lyfts ut och att planen utformas så att den 
följer de miljömål som antagits. En analys av planförslaget ska tas fram med anknytning till 
antagna miljömål för kommunen. 
Vi anser att beslutet (efter votering) om att inte bifalla återremissen riskerar att bli negativt för 
miljömålsarbetet och för Skåvsjöholms (och Säbyvikens vattenområde i övrigt) marina miljös 
status på sikt. 
Jonas Jonsson (MP) 

Sammanfattning 
Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av cirka 130 småhus, servering i anslutning till 
konferenscentret, förskola samt gator och parkmark. Planen reglerar även befintlig 
markanvändning för Skåvsjöholm konferenscenter, befintliga bostäder och naturområde. I 
Skåvsjöholms viken och Västerviken medger detaljplanen båtbryggor respektive badplats. 
Detaljplaneläggningen i Skåvsjöholm, liksom för hela Svinninge, syftar övergripande till att 
möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en 
förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-04-05, § 4:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-03-08. 

Ajournering 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på ajournering. 

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande om en ajournering och fmner att så är fallet. 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
detaljplan för Skåvsjöholm. 

Jonas Jonsson (MP) yrkar på återremiss av planen för Skåvsjöholm för att omarbetas i syfte att 
all nyetablering av bryggor inom planområdet lyfts ut och att planen utformas så att den följer 
de miljömål som antagits. En analys av planförslaget ska tas fram med anknytning till antagna 
miljömål för kommunen. 

Ann-Christine Furustrand (S), Roger Johansson (RP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
biträder Jonas Jonssons (MP) återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid kommande 
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande innebärande att anta detaljplan för Skåvsjöholm och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-04-26, §5:4 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander - Jonas J. X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Hans J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström -

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -
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