Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-02-09, § 10

Tid

Torsdagen den 9 februari 2012 kl 16.00 – 16.35

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 16 februari 2012

Joakim Larsson

Maria Östberg Svanelind

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Joakim Larsson (M) ordföranden
Maria Östberg Svanelind (S), vice ordföranden
Jan Tigerström (M)
Lars Svärd (M)
Theréz Randquist (M)
Daniel Forslund (FP)
Johan Hedin (C)
Lars Arell (S)
Maria Nygård (S)
Åke Askensten (MP)
Ann-Margarethe Livh (V)
Tjänstgörande ersättare:
Göran Kindvall (M)
Lennart Tonell (MP)

för Sebastian Carlsson (M)
för Gabrielle Gjerswold (MP)

Ersättare:
Gustav Johansson (M)
Eva Ångström (M)
Patrik Silverudd (FP)
Inga Osbjer (FP)
Kenneth Nilsson (S)
Sara Gunnerud (S)
Håkan Olander (S)
Anna Bäcklund (MP)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Krister Schultz, Ann-Charlotte Bergqvist, Gunnar Jensen, Petra
Dalunde, Marita Anheim, Mårten Frumerie, Åsa Wigfeldt och Eva Olofsson samt
borgarrådssekreteraren Martin Edgélius.

§ 10
Inrättandet av fler bryggplatser för Stockholms medborgare
utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för
turism och maritim handel. Motion (2011:68). Svar på remiss
Dnr E2011-420-01700
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:
1

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion (2011:68)
av Tomas Rudin (S) med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 16 januari 2012.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

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

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden
beslutar enligt följande:
Nämnden bifaller motionen
och i övrigt bifaller förvaltningens förslag till yttrande.

3)

Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:
Vi stöder motionärens synpunkter i allt väsentligt och yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Åke Askensten m.fl. (MP) enligt följande:
Kontorets skriver att "de nya strandskyddsreglerna kan komma att begränsa och
förhindra planerade eller tänkbara exploateringar i Stockholm nära vatten".
Vidare hävdas det att de nya strandskyddsreglerna kan innebära försämrade
förutsättningar att skapa anläggningar av typen bryggor och gästhamnar för
turism.
De nya strandskyddsreglerna är i sak desamma som tidigare men har
förtydligats. En detaljplan kan upphäva strandskyddet till viss del om villkoren i

miljöbalken ändå uppfylls. Något hinder för staden att göra ett strandområde mer
tillgängligt för allmänheten (och/eller skydd för växt- och djurliv) finns inte.
Ofta skall projekt i staden (enligt rådande markpolicy) ge ett så stort överskott
som möjligt. Det är möjligt att nya projekt i strandnära lägen (om villkoren i MB
uppfylls) inte kan ge det överskott till staden som tidigare, dvs större andel av
inkomsten (mindre överskott) från projektet måste gå till investeringar i
exempelvis kajer, bryggor m m. Om det är det som innebär "försämrade
förutsättningar" så är det mer fråga om typen av markpolicy och politisk vilja,
inte att de nya strandskyddsreglerna sätter stopp för
tillgänglighetsinvesteringar.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

