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§ 5
Planuppdrag för Stäketfläcken, Uddnäs och Brovaktarstugan, Stäket 1:1 
m fl 
Dnr Kst 2016/214

Beslut
1. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåtshamn och 
viss bebyggelse inom det preliminära planområdet.
2. Kommunstyrelsen anslår 3,4 miljoner kronor i investeringsutgifter för framtagande av detaljplanen.
3. Finansiering sker från kommunstyrelsens förfogandeanslag år 2016 med 965 000 kronor.
4. Finansiering sker i enlighet med Koalitionens förslag till reviderad budget för 2017 med 1,9 
miljoner kronor för 2017 och 550 000 kronor för 2018.
5. Kommunstyrelseförvaltningens promemoria 2016-10-26 godkänns som en förstudie för 
detaljplanen.

Ärendet i korthet
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett möjligheten att i samband med planläggning av Stäketfläcken 
öka allmänhetens tillgång till området, lämpligt avgränsning av planområdet samt projektets möjliga 
kostnader, intäkter och finansiering. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planutskottet ges i 
uppdrag att upprätta detaljplan för att pröva möjligheten till rekreationsytor, småbåtshamn samt viss 
bebyggelse. Vidare förslås att kommunstyrelseförvaltningens promemoria godkänns som en förstudie 
till planarbetet.

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-26
2. Kommunstyrelseförvaltningens promemoria 2016-10-26

Jäv
På grund av jäv deltar inte Claes Thunblad (S) i handläggningen i detta ärende.
 
Särskilt yttrande
Cecilia Löfgreen (M) och Lennart Nilsson (KD) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 1
 
Reservationer
Lars Bergstig (L) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 2
Bo Leinerdal (V) reserverar sig mot beslutet.
 
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
Bo Leinerdal (V) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag samt bifall till följande 
ändringsförslag:

5. Antalet bostäder ska begränsas till mellan 25-50 st. För att skapa en mångfald av 
upplåtelseformer i Stäket bör det i kommande markanvisning anges att det ska uppföras 
bostader med hyresrätt i det aktuella området.

1(2)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdag

Kommunstyrelsen 2017-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Lars Bergstig (L) yrkar bifall till följande förslag:

1. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, 
småbåtshamn m.m. inom det preliminära planområdet
2. Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag
3. Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag
4. Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag
5. Kommunstyrelseförvaltningens promemoria 2016-10-26 godkänns som en förstudie för 
detaljplanen med undantag av vad som sägs om bostadsbebyggelse.

 
Mikael Jämtsved (MP) yrkar bifall kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer punkt 1 i kommunstyrelseförvaltningens förslag mot punkt 1 i L:s förslag och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 1 i kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på punkterna 2, 3 och 4 i kommunstyrelseförvaltningens förslag 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt punkterna 2, 3 och 4 i 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Ordföranden ställer i tur och ordning bifall mot avslag på punkt 5 i kommunstyrelseförvaltningens 
förslag, punkt 5 i L:s förslag och punkt 5 i V:s förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt punkt 5 i kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till 
Akten
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