Stadsbyggnadsnämnden

Tid
Plats
Justerat
Anslaget

Protokollsutdrag

Tisdagen den 22 juni 2021, kl. 09:00-09:10
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset
Tisdagen den 29 juni 2021 §§ 1-9
Torsdagen den 1 juli 2021 §§ 1-9

Joakim Larsson

Jan Valeskog

Närvarande
Beslutande ledamöter:

Godkänt dokument - Antagande - Bifall, Stadsbyggnadsnämnden Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-06-22, Dnr 2018-18571

Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden
Hans Breismar (M)
Björn Ljung (L)
Cecilia Obermüller (MP)
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Ulf W alther (S)
Sara Stenudd (V)
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Peter W allmark (SD)
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Tjänstgörande ersättare:
Arne Genschou (M)
Erik Sarfors (C) §§ 8-9
Isabelle Ljungberg (S)
Jonas Santesson (V) § 9
Ersättare:
Linda Jonsson (M)
Mikael Eskman (M)
Ingebrikt Sjövik (M)
André Nilsson (L)
Lennart Tonell (MP)
Erik Sarfors (C)
Daniel Agustin Vencu Velasquez
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För Fredrik Lindstål (C)
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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
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Del av Geografiboken 1 m.fl., Abrahamsberg,
Dnr 2018-18571-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 2 juni 2021.
Bil § 3
Tjänsteutlåtandet avser antagande av förslag till detaljplan för del
av Geografiboken 1 m.fl. i stadsdelen Abrahamsberg.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Ersättaryttrande

Mikaela Karlsson (Fi) lämnar ersättaryttrande enligt följande:
Vi i Feministiskt initiativ vill bygga en jämlik och hållbar
välfärdsstad som är till för alla. Feministiskt initiativ ser bra
på att det byggs fler seniorbostäder. Behovet av äldreboenden
kommer att öka i framtiden och det finns en möjlighet att
skapa förutsättningar för en stadsdel där olika generationer
kan trivas. Men för att se till att alla känner sig inkluderade i
det nya, är det viktigt att vi tar extra hänsyn till naturen och
lekytor när staden förtätas. Vi håller med flera av de boende
om att barnperspektivet inte tagits tillvara i detta ärende. Det
är mycket positivt att de boende barnens perspektiv avses att
tas med i utredningen, men den aspekten måste vara med från
början av planprocessen. Detta är av betydelse eftersom det är
skillnad på exempelvis den analys vuxna gör av barns behov
och de behov barn själva uttrycker.
I det fortsatta arbetet kring exempelvis utformning av ytor för
lek och rörelse, trafiklösningar m.m. är det viktigt med ett
jämställdhets och barnperspektiv, och inte minst barn och
ungas, samt äldres, delaktighet. Det är viktigt att ha ett
demokratiskt stadsbyggande som drivs av medborgare utifrån
deras olika behov och där effekterna på värdefulla
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kulturmiljöer och naturlandskap utreds och analyseras
noggrant. Medborgardialoger är bland de viktigaste stegen av
stadsbyggandet, och ett steg som inte får ta mindre plats när vi
arbetar för att korta byggtiden och effektivisera
planprocessen. Frågetecknen kvarstår om hur förskolan
kommer påverkas under och efter byggprocessen, och om
förskolan, boende barn, och äldre har tillräckligt mycket
utrymme att dela på och vistas i. Vi ser fram emot att se de
boende barnens ord komma fram i en utvecklad och
förtydligad barnkonsekvensutredning, samt skulle uppskatta
en uppföljning och förtydligande kring större
vattensalamander och fladdermöss.
Underrättelse
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Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

