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Tid
Plats
Justerat

Torsdagen den 14 november 2013, kl. 16.00 – 17.15
Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
Tisdagen den 26 november 2013

Regina Kevius

Tomas Rudin

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Regina Kevius (M), ordföranden
Tomas Rudin (S), vice ordföranden
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Andrea Femrell (M)
Per Hagwall (M)
Björn Ljung (FP) §§ 1-18, 20-21, 23-67, 69-72
Christer Mellstrand (C)
Erik Slottner (KD)
Hassan Said Mahamed (S) §§ 3-72
Tara Twana (S)
Daniel Helldén (MP)
Elina Åberg (MP) §§ 1-8, 10-72
Maria Hannäs (V) §§ 1-18, 20-21, 23-67, 69-72
Tjänstgörande ersättare:
Tobias Sjö (M)
Anders Johnson (FP) §§ 19, 22, 68
Gunni Ekdahl (S) §§ 1-2
Tobias Olsson (MP) § 9
Sebastian Wiklund (V) §§ 19, 22, 68

för Johan Brege (M)
för Björn Ljung (FP)
för Hassan Said Mahamed (S)
för Elina Åberg (MP)
för Maria Hannäs (V)

Ersättare:
Tomi Liljeqvist (M)
Maria Elgstrand (M)
Arne Genschou (M)
Marie-Louise Gudmundsson (M)
Anders Johnson (FP) §§ 1-18, 20-21, 23-67, 69-72
Sahar Almashta (FP)
Gunni Ekdahl (S) §§ 3-72
Tobias Olsson (MP) §§ 1-8, 10-55, 57-72
Åsa Öckerman (MP)
Sebastian Wiklund (V) §§ 1-18, 20-21, 23-67, 69-72
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh, nämndsekreterarna
Maria Stigle och Lena Mittal, borgarrådssekreterarna Nils Löwenspets och Daniel
Carlsson Mård, stadsbyggnadskontorets avdelningschefer samt handläggande
tjänstemän i de aktuella ärendena.
Box 8314, 104 20 Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4
Telefon 08-508 27 300. Fax 08-508 27 170.
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

www.stockholm.se

Stadsbyggnadsnämnden den 14 november 2013

§ 11
Startpromemoria för planläggning av bostäder inom kv.
Risinge i Tensta, Dnr 2013-03072-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Regina
Kevius m.fl. (M), Björn Ljung (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets
förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:
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Den tillkommande bebyggelsen har stor betydelse för stadsdelen,
inte minst som en ny årsring. Gavellägenheterna, radhusen,
takstudios och bokalerna skulle ge ett intressant tillskott av
bostadstyper som det idag endast finns i mycket liten utsträckning i
stadsdelen. Det är därför positivt att vi nu kan gå vidare med
planerna som, förutom fler bostäder, även kommer att tillföra
positiva kvaliteter och ett modernt tillägg i såväl stadsbild som i
våra gemensamma stadsrum.
I såväl innerstad som ytterstad är det viktigt med ett sammanvävt
gatunät som gör det möjligt för människor att använda en stor
mängd olika sätt att ta sig från en punkt till en annan.
Vi uppmanar därför kontoret att, i det fortsatta planarbetet, se över
möjligheterna att förlänga gång- och cykelvägen västerut för att
skapa en tydligare och säkrare koppling för alla de barn som rör sig
mellan Hyppinge- och Risingeplan och Elinsborgsskolan.
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 8 mars 2013. Bil § 11
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av bostäder inom kv.
Risinge i Tensta
Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Ge kontoret i uppdrag att påbörja planarbete i enlighet med
kontorets tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Björn Ljung (FP), Christer
Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Tomas Rudin m.fl. (S), Daniel Helldén m.fl.
(MP) och Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt kontorets förslag till beslut.
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Stadsbyggnadsnämnden den 14 november 2013
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl. (M),
Björn Ljung (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD).
Reservation

Vice ordföranden Tomas Rudin m.fl. (S), Daniel Helldén m.fl. (MP) och
Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
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Förslaget är i sin linda och det finns flera möjligheter att ta in
synpunkter från medborgare under samrådet. Det är synnerligen
viktigt att arbeta lyhört med de boende i detta fall då det är stora
förändringar med bland annat påbyggnader som föreslås för de som
redan nu bor vid Risingeplan.

3 (3)

