Stadsbyggnadsnämnden

Tid
Plats
Justerat
Anslaget

Protokollsutdrag

Torsdagen den 26 november 2020, kl. 17:00-17:30
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset
Onsdagen den 9 december 2020 §§ 1-8, 10-53
Fredagen den 11 december 2020 §§ 1-8, 10-53

Omedelbart justerade paragrafer
Justerat
Torsdagen den 26 november 2020 §§ 9, 54
Anslaget
Måndagen den 30 november 2020 §§ 9, 54
Joakim Larsson §§ 1-13, 15-54

Jan Valeskog

Kristina Lutz § 14
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Närvarande
Beslutande ledamöter:
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)

§§ 1-13, 15-54

§§ 1-16, 18-53
§§ 1-44, 46-54

§§ 1-16, 18-53

Tjänstgörande ersättare:
Arne Genschou (M) § 14
André Nilsson (L) §§ 17, 54
Erik Sarfors (C) § 45
Isabelle Ljungberg (S)
Jonas Santesson (V) §§ 17, 54

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

Ersättare:
Arne Genschou (M) §§ 1-13, 15-54
Linda Jonsson (M)
Mikael Eskman (M)
André Nilsson (L) §§ 1-16,18-53
Lennart Tonell (MP)
Erik Sarfors (C) §§ 1-44, 46-54
Emilia Wikström Melin (S)
Jonas Santesson (V) §§ 1-16, 18-53
Jerker Söderlind (SD)
Mikaela Karlsson (Fi)

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

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
nämndsekreterare Rakel Nilsson och Sara Högne, Torkel Kjellman,
borgarrådssekreterarna Nils Annink, Lovisa Lindholm och Adam Valli
Löfgren, samt personalrepresentant Luis Lopez §§ 1-9

Stadsbyggnadsnämnden
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§ 18
Skärgårdsskogen, Skarpnäcks Gård, Dnr 2020-05812-54
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt förslagfrånordföranden
JoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller
(MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt planarbetepåbörjas.

2

Stadsbyggnadsnämnden
anför därutöverföljande:
Planområdetinnehållermycketvärdefull naturmarkmedhöga
ekologiskavärden.Det finns värdefullaträd, ädellövskog,
rödlistadearter,fornlämningaroch olika habitatnätverksamt
ett ekologisktspridningssamband.
Det är angelägetatt dessa
värdeni såstor utsträckningsom möjligt värnasoch att
miljövärdenbeaktasvid placeringenav ny bebyggelse.
Områdetär kraftigt kuperatoch ny bebyggelsebör anpassas
till topografinpå platsen.Det är viktigt att erforderliga
utredningaravseendemiljö-och naturvärdengenomförstidigt
underplanprocessen
för att utgöraunderlagi det fortsatta
arbetet.
Den grönblåmajoritetenserpositivt på att skateparkenintill
planområdetbehållsoch att områdetaktiverasytterligare
genomtillskapandeav nya och attraktivastråk.Levande
bottenvåningarleder till såvälfler arbetsplatsersom ökad
tryggheti området.
Strukturenskata stöd i platsenkaraktär,i topografinsamti
kringliggandearkitektur.Olika strukturerför tillkommande
bebyggelsebör prövasunderdet fortsattaplanarbetet.Den
grönblåmajoritetenser exempelvisgärnaatt stadsradhus
prövaspå platsen.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande
från den 4 november2020.
Bil § 18
Tjänsteutlåtandet
avserstartpromemoriaför planläggningav
Skärgårdsskogen
i stadsdelenSkarpnäck.
Kontoret föreslåratt
nämndenbeslutarföljande:

Stadsbyggnadsnämnden
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1 Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt ge kontoreti uppdrag
att påbörjaplanarbetei enlighetmed kontorets
tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

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

2)

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

3)

SaraStenuddm.fl. (V) föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutarföljande:
1 Att revideradetaljplanen
2 Att minst 60% av de tilltänkta bostädernablir hyresrätter
3 Biltrafiken bör inte ledasöver Pilotgatanoch den
torgliknandeytan i anslutningtill denna
4 Tunnelbananbör öppnasupp ävenåt det andrahållet
5 Att därutöveranföra:
Vi i Vänsterpartietanseratt dennya detaljplanenför
SkarpnäcksGård är ett välkommettillskott för att uppnå
bostadsmåleti Stockholm.Vi anserävenatt den höga
ambitionenför arkitektoniskkvalitet och byggnadernas
gestaltningser ut att kunnauppnås.Förutsattatt stor
hänsynkommeratt tastill den tidigarebebyggelsensåatt
det blir en naturlig övergångfrån det gamlatill det nya.
Stockholmpräglasav en utbreddsegregationdär
människormed olika bakgrundvare sig mötsi
bostadsområdet,
skolaneller på jobbet.Den kringliggande
befintliga bebyggelsendominerasi det här fallet av
bostadsrätter,
varför en övervägandedel av tillkommande
bostäderbör vara hyresrätterför att kompenseraför den
skevafördelningenmellan upplåtelseformerna
De tvåförskolor som planerasinom projektetkommerinte
varafriliggandeutanplacerasi bottenvåningarna
på två
planeradeflerfamiljshus.Dettaminskarvisserligenbehovet
av att ta ytterligarenaturmarki anspråk,men kan skapa
begränsningarför förskolgårdarnasstorlek och utformning.
Vi vill därför understrykavikten av att eftersträvaatt
Boverketsrekommendationer
om antal kvadratmeterfriyta
per barnefterföljs, eftersomdet är välkäntatt
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förskolgårdensstorlek och utformninghar betydelseför
barnslärandeoch socialasamspel.
Vidare bör biltrafiken inte ledasöver Pilotgatanoch den
torgliknandeytan i anslutningtill denna.I Skarpnäckfinns
få offentliga torg, varför befintliga öppnapublika ytor
behövervärnasoch utvecklasgenomkompletterande
investeringar.Vi ser ävengärnaatt stadeninleder en dialog
medStockholmslokaltrafik (SL) om tillskapandetav
ytterligareen tunnelbaneuppgång
i anslutningtill
planområdetför att förstärkanärhetentill kollektivtrafiken
och skapaen ny knutpunktsom underlättarbyten mellan
tunnelbananoch Tyresöbussarna.
Behovetav en sim-och idrottshall i norradelenav
Skarpnäcksfältetter sig allt störremeden växande
befolkningi såvälSkarpnäcksom Bagarmossen.
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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 beslutetmed hänvisningtill kontoretsförslag.
SaraStenuddm.fl. (V) reserverarsig mot beslutetmedhänvisning
till sitt förslag.
Särskilt uttalande

PeterWallmark (SD)lämnar särskiltuttalandeenligt följande:
Det är positivt att Skarpnäcktillförs en störremängdnya
bostäder.Ambitionen att byggavidare på Skarpnäcks
kvartersstrukturär ocksåpositiv. Placeringenav föreslagen
bebyggelseinnebärdock vissaproblemsom bör bearbetas.
1) Redovisadparkmarki de östradelarnaav planområdet
riskeraratt bli bullerstörd,trots nivåskillnadermot
Tyresövägen.
2) Boendei befintliga kvarterlängsPilotgatankan kommaatt
senegativtpå förslaget,eftersomutsiktenförändrasfrån
park/skogsmarktill ny bebyggelse.
3) Flygfältsgatanfår med förslagetinte någonkontinuerlig
och sammanhållenstrukturoch bebyggelse.
Vi menaratt planenbör bearbetasså att samma
bebyggelsemängd
placeraskring en centralpark, dvs medfler
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kvarteri de östradelarna,mot Flygfältsgatanoch mot
bebyggelsenlängsTätorpsvägenoch radhuseni kvarteret
Luftfarten. De nya kvartersom illustreratsmot
Luftskeppsgatanersättssåledesmeden park, ävenom
gatunätetkan drasvidare somi förslaget.På dettasättkan en
störredel av de nya bostädernafå en utblick mot en ny stor
stadspark.De befintliga bostädernai kvarterenlängs
Pilotgatanfår då en bevaradutsikt mot park.
Bullerstörningarnablir ocksåtroligen mindremed denna
lösning.

