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Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet
Planutskottets beslut

1. Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet godkänns.
2. Förvaltningen återkommer angående kriterier för och process för
arkitektuppdragen.
3. Slutredovisning innan april 2016.
4. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till seminariedag.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsens planutskott.
Ärendebeskrivning

I det fortsatta detaljplanearbetet för Gustavsbergsprojektet finns flera nya
förutsättningar som påverkar utformningen av bebyggelsen. En
vidarearbetning av gestaltningen är viktig för att uppnå den kvalitet som
förväntas av projektet. För att uppnå skerhet i gestaltningen med hänsyn till
riksintresse för kulturmiiljön och platsspecifika förutsättningar föreslås
förvaltningen att parallella arkitektuppdrag genomförs. De parallella
arkitektuppdragen föreslås omfatta 4 delområden: Stadsparken, Centrum,
Kråkberg och Vattentornsberget.
Handlingar i ärendet

1. Tjänsteskrivelse, Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet,
2015-09-01.
2. 05KS/0447 Parallella arkitektuppdrag Gustavsberg.
Yrkanden

Filip Joelsson (MP) framställer följande tilläggsyrkande:



I första hand att Kråkberget ingår i uppdraget i egenskap av
grönområde, och att det tydligt kommuniceras till arkitektbyråerna.
I andra hand att Kråkberget utgår ur området för parallella
arkitektuppdrag.

Mikael Lindström (S) och Jan-Olof Landqvist (S) yrkar bifall till det av Filip
Joelsson (MP) framställda tilläggsyrkandet.
Mikael Lindström (S) begär ajournering kl. 10.54. Ajourneringen verkställs
kl. 11.22. Behandling av ärendet återupptas kl. 11.55.
Anders Gullander (FP) och Mikael Lindström (S) framställer följande
tilläggsyrkanden:
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Förvaltningen återkommer angående kriterier för och process för
arkitektuppdragen.
Slutredovisning innan april 2016.
Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till seminariedag.

Malin Bellander (M) begär ajournering kl. 11.57. Ajourneringen verkställs kl.
11.57. Behandling av ärendet återupptas kl. 11.59.
Malin Bellander (M) yrkar avslag på det av Filip Joelsson (MP) framställda
tilläggsyrkandet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om utskottet beslutar att avslå de av Filip Joelsson
(MP) framställda tilläggsyrkandet och finner att utskottet beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Reservationer och protokollsanteckningar

Filip Joelsson (MP) reservar sig mot beslutet med följande motivering.
”Från MPs sida ser vi att Kråkberget är ett viktigt tätortsnära
grönområde, både för rekreation och som en del av Värmdös grönstruktur.
Som sådant är vi nyfikna på hur det parallella arkitektuppdraget kan ge
förslag som syftar till att öka tillgängligheten för allmänheten för området.
Om däremot uppdraget däremot skrivs så att det syftar till att få förslag på
bebyggelse av själva höjden i likhet med Kvarnbergsterassen och
Vattentornsberget, så är vi kritiska – då vi ser att det skulle vara en försutten
chans till en utveckling av centrala Gustavsberg i harmoni med naturen. Detta
skulle dessutom stå i strid med den gällande grönstrukturplanen.”
Mikael Lindström (S) anmäler följande protokollsanteckning.
”Socialdemokraterna ser fram emot de kommande arkitektuppdragen. Nu är
det äntligen dags att komma vidare. Alltför mycket tid och pengar har redan
gått åt i detaljplaneprocesserna. Tjänstemännens förslag till uppdrag bådar
gott och tar hänsyn till de allra viktigaste aspekterna i uppdraget. Vi är glada
att vi kunde få gehör för våra synpunkter som resulterade i att tjänstemännen
återkommer till utskottet med förslag till kriterier och process. Vi efterlyste
en tidsplan, politisk insyn, studiebesök och en insyn i de tidigare parallella
uppdragen.”
Sändlista

Sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt.
_______
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