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Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöterna

Tjänstgörande ersättare för
Christer Mellstrand (C)
Elina Åberg (MP) §§ 7-22, 24-63, 65-89
Elina Åberg (MP) §§ 23, 64
Erik Slottner (KD) §§ 39-42, 45-63, 65-89
Ersättarna

Regina Kevius (M)
Tomas Rudin (S)
Andrea Femrell (M)
Per Hagwall (M)
Johan Brege (M)
Björn Ljung (FP)
Erik Slottner (KD) §§ 1-38, 43-44, 64
Hassan Said Mahamed (S)
Tara Twana (S)
Daniel Helldén (MP)
Elina Åberg (MP) §§ 1-6
Maria Hannäs (V)
Tobias Sjö (M)
Tobias Olsson (MP)
Åsa Öckerman (MP)
Maria Elgstrand (M)
Maria Elgstrand (M) §§ 1-38, 43-44, 64
Arne Genschou (M)
Anders Johnson (FP)
Sahar Almashta (FP)
Gunni Ekdahl (S) §§ 1-38, 43-44, 64
Tobias Olsson (MP) §§ 7-22, 24-63, 65-89
Åsa Öckerman (MP) §§ 1-22, 24-63, 65-89
Sebastian Wiklund (V)

Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh och
stadsbyggnadskontorets avdelningschefer samt handläggande tjänstemän
i de aktuella ärendena under ärende 1-87.
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§ 23
Redovisning av programsamråd och ställningstagande av
strukturplan för Rinkeby Allé, Kvarnberget 2 m.fl., Rinkebyplan
i stadsdelen Rinkeby (ca 500 lägenheter mm), 2011-15423-53
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslag till strukturplan för
Rinkeby Allé enligt kontorets utlåtande och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige för godkännande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 15 maj 2013. Bil § 23
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande inför
utställning av förslag till strukturplan för Rinkeby Allé i stadsdelen
Rinkeby.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), vice ordföranden Tomas
Rudin m.fl. (S), Björn Ljung (FP), Erik Slottner (KD) och Daniel
Helldén m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att
delvis godkänna förslaget samt i övrigt anföra följande:
Vänsterpartiet vill att trafiksepareringen vid Rinkeby allé bibehålls.
Trafiksepareringen är en av miljonprogrammets främsta kvaliteter.
Att tro att man höjer statusen på ett område bara för att det blir mer
likt innerstaden visar på ett stort förakt för miljonprogrammets
kvaliteter men också på en stor okunnighet om vad människor
upplever som positivt i sin närmiljö.
Att det blir en stor försämring för Rinkebys barn när
trafiksepareringen tas bort döljs genom att säga att en viss
försämring kan inträffa för de barn som inte har trafikvana. Alla
som arbetar med barn, stads- och trafikplanering eller som
överhuvudtaget har en aning om hur barn fungerar vet att små barn
inte själva kan överblicka en trafiksituation med både bil-, cykeloch gångtrafik. Det unika med Rinkeby är att barn är trygga och
fria och kan röra sig fritt i området utan att föräldrarna behöver
oroa sig för biltrafik. Det är en kvalitet som man ska värna om och
inte försämra. Det måste vara tydligt var cykelbanor och gångvägar
är. Man ska inte blanda gående, cyklar och bilar, huller om buller.
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl. (M),
Tomas Rudin m.fl. (S), Björn Ljung (FP), Erik Slottner (KD) och Daniel
Helldén m.fl. (MP).
Reservation

Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Tomas Rudin m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:
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De övergripande ambitionerna med förslaget för Kvarnberget i
Rinkeby är goda. Att skapa bättre förutsättningar för en levande
stadsgata med butiker, alléträd, uteserveringar,
småföretagarlokaler, fler bostäder med mera gagnar de boende i
stadsdelen. Det finns mycket att vinna på att förtäta denna del av
Rinkeby.
Rinkeby centrum får en intressant stadsmässig utformning via
Rinkeby allé över till Ursvik, spårvagnshållplatsen och
arbetsplatsområdet i Rissne. Dock är det viktigt att
stadsbyggnadskontoret uppmärksammar de fysiska kvaliteter som
av många boende uppskattas i stadsdelen, dit hör
trafiksepareringen. Det är inte konstruktivt och det är inte fruktbart
att överallt i staden utgå från den just nu rådande
stadsbyggnadsdoktrinen. Det är bättre att utgå från platsens unika
kvaliteter och grundförutsättningar och att lyssna på de boende än
att kopiera innerstadens fysiska grammatik överallt i ytterstaden.
Jäv

Tobias Olsson (MP) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit
närvarande vid handläggningen av detta ärende.
Underrättelse

Kommunfullmäktige ska underrättas om beslutet genom utdrag ur detta
protokoll.
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