Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-01-19, § 6

Tid

Torsdagen den 19 januari 2012 kl 16.00 – 16.10

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Onsdagen den 25 januari 2012

Joakim Larsson

Maria Östberg Svanelind

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Joakim Larsson (M) ordföranden
Maria Östberg Svanelind (S), vice ordföranden
Jan Tigerström (M)
Sebastian Carlsson (M)
Theréz Randquist (M)
Daniel Forslund (FP)
Johan Hedin (C)
Lars Arell (S)
Maria Nygård (S)
Åke Askensten (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Per Hallberg (M)
Lennart Tonell (MP)
Kenneth Nilsson (S)
Clara Lindblom (V)

för Lars Svärd (M)
för Gabrielle Gjerswold (MP)
för Ann-Margarethe Livh (V) §§ 1-5
för Ann-Margarethe Livh (V) §§ 6-10

Ersättare:
Therese Carlborg (M)
Gustav Johansson (M)
Eva Långström (M)
Patrik Silverudd (FP)
Inga Osbjer (FP)
Sara Gunnerud (S)
Håkan Olander (S)
Anna Bäcklund (MP)
Tjänstemän:
Tillförordnad Förvaltningschef Gunnar Jensen, Marita Anheim, Petra Dalunde, Mårten
Frumerie, Åsa Wigfeldt och Eva Olofsson samt borgarrådssekreteraren Martin
Edgélius.

§6
Försäljning av jord och skogsegendomen Karby i Vallentuna kommun till
Ärlinghundra Härads Allmänning
Dnr E2011-554-01869
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:
1

Exploateringsnämnden godkänner köpeavtalet rörande försäljning av fastigheten
Karby 3:206 i Vallentuna kommun för 12,75 miljoner kronor till Ärlinghundra
Härads Allmänning.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 7 december 2011.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin
(C) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden
beslutar enligt följande:
Avslå kontorets förslag till beslut.
Därutöver anföra följande;
Den ideologiskt styrda utförsäljningen av Stockholmarnas gemensamma
tillgångar har tagit ny fart när Alliansen nu säljer ut marker utanför kommunens
gränser. Marker som har en viktig både strategisk och ekonomisk betydelse.
Genom Stockholms stads markområden garanteras invånarna i hela Stockholms
län tillgång till både natur och ett rikt friluftsliv.

3)

Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:
Nämnden beslutar att återremittera ärendet samt att anföra följande:
Några starka skäl för försäljningen finns inte i ärendet. Pengar kan i detta fall
inte vara ett väsentligt skäl eftersom beloppet är relativt lågt. Staden bör få
garantier från den föreslagna köparen om den framtida skötseln av området. Om
det blir försäljning bör det säkerställas att det långsiktigt blir en god förvaltning
av området. Samråd bör ske med Vallentuna kommun, som tillfrågas om
eventuellt intresse för området som naturreservat.

4)

Clara Lindblom (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:
Avslå försäljningen samt därutöver anföra;
Kommunens marker utanför kommungränserna är en strategisk och ekonomisk
tillgång för staden. Markerna är också viktiga för att garantera Stockholms och
hela länets invånare tillgång till natur och friluftsliv. Det är beklagligt att

Alliansen enbart av ideologiska skäl säljer ut Stockholmarnas gemensamma
tillgångar.
Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer övriga förslag mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel
Forslund (FP) och Johan Hedin (C).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag
om återremiss.
Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

