Protokollsutdrag

Stadsbyggnadsnämnden

Tid

Torsdagen den 10 april 2014, kl. 16.00 – 17.40

Plats

Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Justerat

Torsdagen den 10 april 2014

Anslaget

Fredagen den 25 april 2014

Regina Kevius

Joel Malmqvist

Maria Östberg Svanelind
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§§ 1-27, 29-45
§ 28
Närvarande
Beslutande ledamöter:
Regina Kevius (M), ordföranden
Maria Östberg Svanelind (S), vice ordföranden
§§ 3-45
Andrea Femrell (M)
Per Hagwall (M)
Björn Ljung (FP)
§§ 1-37, 39-45
Christer Mellstrand (C)
Erik Slottner (KD)
Joel Malmqvist (S)
§§ 1-27, 29-45
Daniel Helldén (MP)
Elina Åberg (MP)
§§ 1-10, 12-45
Maria Hannäs (V)
§§ 1-37, 39-45
Tjänstgörande ersättare:
Tobias Sjö (M)
Anders Johnson (FP) § 38
Gunni Ekdahl (S) §§ 1-2
Gunni Ekdahl (S) § 28
Björn Sund (S)
Tobias Olsson (MP) § 11

för Elina Åberg (MP)

Sebastian Wiklund (V) § 38

för Maria Hannäs (V)

Ersättare:
Tomi Liljeqvist (M)
Maria Elgstrand (M)
Arne Genschou (M)
Marie-Louise Gudmundsson (M)
Anders Johnson (FP)
Sahar Almashta (FP)
Gunni Ekdahl (S)
Annika Johansson Hansson (S)
Tobias Olsson (MP)
Åsa Öckerman (MP)
Sebastian Wiklund (V)

Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

för Johan Brege (M)
för Björn Ljung (FP)
för Maria Östberg Svanelind (S)
för Joel Malmqvist (S)
för Tara Twana (S)

§§ 1-37, 39-45
§§ 3-27, 29-45
§§ 1-10, 12, 14-45
§§ 1-4
§§ 1-37, 39-45

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
nämndsekreterare Lena Mittal och Maria Stigle, borgarrådssekreterare
Nils Löwenspets och Daniel Carlsson Mård, stadsbyggnadskontorets
avdelningschefer samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena.
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§ 24
Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om
medborgardeltagande i Söderstaden/Slakthusområdet,
Dnr 2010-20437-53
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 14 mars 2014.
Bil § 24
Utlåtandet avser svar på skrivelse från Vänsterpartiet angående
medborgardeltagande i Söderstaden/Slakthusområdet.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Utvecklingen av Söderstaden och Slakthusområdet är
spännande projekt med stor potential. Vi ser positivt på
Söderstadens möjlighet att lösa upp gränsen mellan innerstad
och ytterstad, mellan Söderort och Södermalm. Vi förväntar
oss att projekten kommer implementera promenadstadens
idéer om att utveckla och bygga vidare på de kvaliteter som
den nära, trygga och miljövänliga staden ger med minskad
trafik och färre barriärer, såväl som bättre gång och cykelstråk
och inte minst fler bostäder.
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Vi delar uppfattningen om att det är av stor vikt att fördjupa
samrådet och pröva nya former för detta då projektet är av
stort allmänt intresse och kommer att berör många människor
stockholmare i området. För att projektet ska bli så bra som
möjligt är det av största vikt att få in människors
förväntningar och idéer om det nya området. Vi förväntar oss
därför att kontoret inom en snar framtid kan återkomma med
mer information om programarbetet samt hur medborgarna
ska inkluderas i arbetet på bästa sätt.

Särskilt uttalande lämnas av Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt
följande:
Det är av största vikt att arbetet med planering av
Slakthusområdet sker i nära dialog med kringboende och
stadens övriga medborgare. Vi kan tyvärr redan nu se att vissa
låsande beslut fattats utan dialog. Intentionsavtalet med IKEA
är ett exempel på detta. Miljöpartiet förväntar sig att detta
förfarande inte fortsätter utan att planeringen sker med en väl
utvecklad medborgarmedverkan.
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Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Vänsterpartiet uppfattar att stadsbyggnadskontoret är mycket
positivt till skrivelsen. Demokratiprocesserna är än viktigare
nu. I Slakthusområdet närområde finns redan grupper som är
för en utveckling av området och kanske även mot att vissa
byggnader förändras. Processen är därför mycket viktig. Att
den borgerliga budgeten inte räcker till, är verkligen
bekymmersamt. Vi måste satsa på de demokratiska
processerna. Vänsterpartiet vill ha en annan politik med aktiv
medverkan från stockholmarna i tidigt skede.

