Stadsbyggnadsnämnden

Tid
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Anslaget

Protokollsutdrag

Onsdagen den 16 juni 2021, kl. 17:00-17:50
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset
Tisdagen den 29 juni 2021 §§ 1-93
Torsdagen den 1 juli 2021 §§ 1-93

Joakim Larsson

Jan Valeskog

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden
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Peter W allmark (SD)
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Linda Jonsson (M) § 86
Arne Genscou (M)
André Nilsson (L) §§ 17, 25, 37,
Erik Sarfors (C) §§ 37, 77-78
Isabelle Ljungberg (S) §§ 1-34, 36-93
Daniel Augustin Vencu Velasquez (S)
§ 35
Jonas Santesson (V)
Daniel Augustin Vencu Velasquez (S)
§§ 17-18, 25, 77-78, 85, 89
Ersättare:
Linda Jonsson (M)
Mikael Eskman (M)
Ingebrikt Sjövik (M)
André Nilsson (L)
Lennart Tonell (MP)
Erik Sarfors (C)
Daniel Agustin Vencu Velasquez
Castro (S)
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Jerker Söderlind (SD)
Mikaela Karlsson (Fi)
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För Kristina Lutz (M)
För Hans Breismar (M)
För Björn Ljung (L)
För Fredrik Lindstål (C)
För Lisa Carlsson (S)
För Lisa Carlsson (S)
För Sara Stenudd (V)
För Maria Hannäs (V)

§§ 1-85, 87-93

§§ 1-16, 18-24, 26-36, 38-93
§§ 1-36, 38-76, 79-93
§§ 1-16, 19-24, 26-76, 79-84,
86-88, 90-93

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
nämndsekreterarna Rakel Nilsson och Sara Högne, Torkel Kjellman,
borgarrådssekreterarna Nils Annink , Lovisa Lindholm, Louise Hyltander
och Adam Valli Löfgren, personalrepresentant Luis Lopez §§ 1-14
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§ 27
Kopplingsboxen 26, Västberga, Dnr 2020-08919-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
påbörja planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 27 maj 2021.
Bil § 27
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Tjänsteutlåtandet avser startpromemoria för planläggning av
Kopplingsboxen 26 i stadsdelen Västberga.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L),
Cecilia Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C), Mikael Valier
(KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) föreslår (se
beslutet).

2)

Maria Hannäs m.fl. (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar att avbryta planarbetet samt att därutöver anföra
följande:
Vänsterpartiet ställer sig positiva till tillskottet av nya
bostäder men menar att detta förslag inte möter det behov som
finns i ett område redan tätt bebyggt av småhus- och villor.
Behovet i området såväl som i Stockholm som stort är större
hyresrätter och med överkomliga hyror och Vänsterpartiet
önskar se ett större ansvar från majoriteten för att främja en
blandad bebyggelse i staden.
Vi beklagar också att förslaget leder till att ett mycket
uppskattat lokalt kulturhus behöver rivas och menar att
behovet av bostäder inte ska ställas mot målet att säkra
tillgång till kultur, gränsöverskridande mötesplatser och
lokala kulturhus runt om i staden.
Aktören har tidigare blivit lovad en flytt till en lokal i Farsta
och Vänsterpartiet menar att även om aktören Melodybox
flyttar till Farsta så fyller det inte behovet av ett lokalt
kulturliv som efterfrågas i en av Stockholms största stadsdelar
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Hägersten – Älvsjö. Därmed önskar vi att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta det här
planarbetet och inväntar ett nytt programförslag med ett
bevarat kulturhus.
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3)

Peter Wallmark (SD) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar att avslå kontorets förslag till beslut samt att
därutöver anföra följande:
Föreslagen omvandling v verksamhetslokaler till radhus
bidrar inte på något sätt till en mer funktionellt varierad
stadsmiljö. Det är anmärkningsvärt att staden som
fastighetsägare självmant förordar en mer ensartad stadsmiljö
med ytterligare bostäder. Tillkommande föreslagna radhus
uppväger inte på något sätt nackdelarna med att undanröja
möjligheter för verksamheter i området. Användningen för
konserter, föreställningar och caféverksamhet
överensstämmer mer med översiktsplanens generella
målsättningar om mångfunktionella och varierade stadsdelar.
Särskilt verksamheter inom kultursektorn liksom serveringar
etc bör vara ett högt prioriterat mål vid omvandling eller
förändring av en plats.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia
Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C), Mikael Valier (KD) och
vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S).
Reservation

Maria Hannäs m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning
till sitt förslag.
Peter Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Särskilt uttalande

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia
Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD)
lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Den grönblå majoriteten ser positivt på tillskapandet av sex
nya radhus inom fastigheten och att förslaget prövas vidare i
kommande planprocess.
Frågan om eventuella hyresgästers verksamhet faller utanför
stadsbyggnadsnämndens prövning enligt plan- och bygglagen.
Den grönblå majoriteten vill ändå lyfta fram den
kulturverksamhet som bedrivs i fastighetens lokaler, samt
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framhålla att det är angeläget att kulturverksamheter fortsatt
har möjlighet att bedriva sin verksamhet när staden utvecklas.
Ersättaryttrande
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Mikaela Karlsson (Fi) instämmer i förslag från Maria Hannäs m.fl.
(V).

