Stadsbyggnadsnämnden

Tid
Plats
Justerat
Anslaget

Protokollsutdrag

Torsdagen den 12 november 2020, kl. 17:00-17:25
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset
Måndagen den 23 november 2020 §§ 1-7, 11-18, 20-47
Onsdagen den 25 november 2020 §§ 1-7, 11-18, 20-47

Omedelbart justerade paragrafer
Justerat
Torsdagen den 12 november 2020 §§ 8-10, 19
Anslaget
Måndagen den 16 november 2020 §§ 8-10, 19
Joakim Larsson, §§ 1-38, 40-47

Jan Valeskog §§ 1-38, 40-47

Kristina Lutz, § 39

Ulf Walther, § 39

Närvarande
Beslutande ledamöter:
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Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden
Kristina Lutz (M)
Hans Breismar (M)
Björn Ljung (L)
Cecilia Obermüller(MP)
Fredrik Lindstål (C)
Mikael Valier (KD)
Ulf Walther (S)
Sara Stenudd (V)
Maria Hannäs (V)
Peter Wallmark (SD)

§§ 1-38, 40-47
§§ 1-38, 40-47

§§ 1-42, 44-47
§§ 1-39, 41-47

§§ 1-42, 44-47

Tjänstgörande ersättare:
Arne Genschou (M) § 39
André Nilsson (L) § 43
Erik Sarfors (C) § 40
Isabelle Ljungberg (S)
Emilia Wikström Melin (S) § 39
Jonas Santesson (V) § 43

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

Ersättare:
Arne Genschou (M)
Linda Jonsson (M)
Mikael Eskman (M)
Ingebrikt Sjövik (M)
André Nilsson (L)
Lennart Tonell (MP)
Erik Sarfors (C)
Emilia Wikström Melin (S)
Jonas Santesson (V)
Jerker Söderlind (SD)
Mikaela Karlsson (Fi)

För Joakim Larsson (M)
För Björn Ljung (L)
För Fredrik Lindstål (C)
För Elisabet Carlsson (S)
För Jan Valeskog (S)
För Maria Hannäs (V)

§§ 1-38, 40-47

§§ 1-42, 44-47
§§ 1-39, 41-47
§§ 1-38, 40-47
§§ 1-42, 44-47
§§ 1-21, 33-47
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Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
nämndsekreterare Rakel Nilsson och Sara Högne, Torkel Kjellman,
borgarrådssekreterarna NilsAnnink, Lovisa Lindholm och Adam Valli
Löfgren och personalrepresentant Luis Lopez §§ 1-8

§ 14
Spelbomskan 9 och 12, Vasastaden, Dnr 2020-08002-54
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt förslagfrån ordföranden
JoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller
(MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier(KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt ge kontoreti uppdragatt
påbörjaplanarbetesamtatt därutöveranföraföljande:
En omvandlingav fastigheternaSpelbomskan9 och 12 ger en
unik möjlighet att tillskapaett kvarter sompå ett bättresätt
harmonierarmedområdetän vad Läkarhusetgör i sin
nuvarandeutformning.Miljön kring delarav fastigheterna
upplevsi dagsom otrygg med mörkaprångoch lite aktivitet.
Den grönblåmajoritetenanserdärför att en total omarbetning
av fastigheternaär motiverad.
Det är angelägetatt ny bebyggelsehåller mycket hög
arkitektoniskkvalitet som tar avstampi stenstadens
uttryck
och harmonierarväl i utformningenmedomgivande
bebyggelse.Särskildinspirationbör hämtasfrån de unika
byggnadersom omgärdarplatsen,såsomStadsbiblioteketoch
Studentpalatset
(GamlaJuridicum).Det bör vidareutredas
huruvidadet går att uppföraett slutet kvarterpå platsensom
en förlängningav stenstaden.
Möjlighetenatt skapaett nytt
torg i anslutningtill fastigheten,utan att förhindra in- och
utpasseringen
från det befintliga parkeringsgaraget,
bör även
undersökas.Ny bebyggelsebör utformasmed ambitionenatt
bidra till en trygg och levandestadsmiljö.
Den grönblåmajoritetenhar av miljö- och klimatmässiga
samtkulturhistoriskaskäl generellten mycket restriktiv
hållning till rivning. Vid en eventuellrivning är det därför
angelägetatt det utredshur byggmaterialetkan tas till vara
och återanvändas
för att så långt som möjligt minskamiljöoch klimatpåverkan.

Stadsbyggnadsnämnden

Sida 3(4)

Platsenhar mycketstor potential.En omarbetningav
fastigheterna,som tar avstampi områdetsom helhet,kan leda
till en klar förbättringav stadskvaliténi ett mycketcentralt
och attraktivt läge.
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande
från den 16 september
2020.
Bil § 14
Tjänsteutlåtandet
avserstartpromemoriaför planläggningav
Spelbomskan9 och 12 i stadsdelenVasastaden.
Kontoret föreslår
att nämndenbeslutarföljande:
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1 Ge kontoreti uppdragatt påbörjaplanarbetei enlighetmed
kontoretstjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

OrdförandenJoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L),
Cecilia Obermüller(MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael
Valier(KD)föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S) och PeterWallmark
(SD) föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt
kontoretsförslag.

3)

SaraStenuddm.fl. (V) föreslåratt nämndenbeslutaratt starta
planarbetetsamtatt därutöveranföraföljande:
Vi i Vänsterpartietvill startaplanärendetmenvi vill att
kontoreti förstahandska titta på en alternativutvecklingav
kvarteretsom innebäratt befintliga byggnaderinte behöver
rivas. I andrahandvill vi i Vänsterpartietatt sålite som
möjligt skarivas och att återvinningsgraden
skavara hög.
Detta medhänsyntill materialeffektiviteten.

Beslutsgång

OrdförandenJoakimLarsson(M) ställer förslagenmot varandraoch
finner att nämndenbeslutarenligt förslagfrån ordförandenJoakim
Larssonm.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller(MP),
Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier(KD).
Reservation

Vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S) och PeterWallmark (SD)
reserverarsig mot beslutetmedhänvisningtill kontoretsförslag.
SaraStenuddm.fl. (V) reserverarsig mot beslutetmedhänvisning
till sitt förslag.
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Särskilt uttalande
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PeterWallmark (SD)lämnar särskiltuttalandeenligt följande:
Eneventuellrivning av dettacentralaoch känsligtbelägna
kvarteri den historiskt värdefullastenstadenbör som ett
överordnatmål ha att reparera,förskönaoch förbättra
stadsdelen.Läkarhusetär i sin nuvarandeutformning snarare
ett beklagansvärtundantagtill omgivningensatmosfär,
arkitekturoch struktur.En rivning som ger etteventuellt
högremarkutnyttjandeeller högreintäkterpå fastighetenär ur
fastighetsägarens
perspektivett förståeligtmål som bör
respekteras.
Vid rivning av ett kvartersomi sin nuvarande
utformningutgör ett avstegfrån den struktursom bidrar starkt
till stadsdelens
trivsel och karaktär,bör det nya utformassom
en del av denhistoriskastaden,dvssom ett stenstadskvarter
medenöppenellerhelt eller delvisöverbyggdinnergård.Det
förefaller omotiveratur stadsbildssynpunkt
att riva och
uppföranya byggnaderi de volymer som idag finns på
platsen.
Att riva ett fullt fungerandekvarteri dettaläge
förefallerekonomisktproblematiskt.Resultatetskulle med
stor sannolikhetbli kraftigt ökadehyror för framtida
verksamheteroch bostäder.Sverigedemokraterna
förordarsnarareatt kvarteretsfasaderoch vid behovinteriörer
renoverasoch förbättras.Det bör gå att med rimliga kostnader
anpassakvarterettillomgivningen och att modernisera
interiörernatill rimliga kostnader.

