Exploateringsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2020-08-27, § 12

Tid

Torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 16.30 – 16.45

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justering

Tisdagen den 8 september 2020, §§ 1-16, 18-23, 25-27

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Torsdagen den 27 augusti 2020, §§ 17, 24

Johan Nilsson

Maria-Elsa Salvo

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Johan Nilsson (M) ordföranden
Maria-Elsa Salvo (S) vice ordföranden
Annika Elmlund (M)
Bo Sundin (M)
Arne Fredholm (M)
Peter Backlund (L)
Hampus Rubaszkin (MP)
Susanne Wicklund (C)
Anders Göransson (S)
Jonathan Metzger (V)
Christina Wallmark (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Stefan Hell Fröding (S)
Catharina Gabrielsson (V)

för Vakant (S)
för Clara Lindblom (V)

Ersättare:
Niklas Sandstedt (M)
Mikael Valdorson (M)
Joakim Rönnbäck (L)
Ida Mohlander (S)
Tamim Alameddine (S)
Anders Edin (SD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Johan Castwall, Maria Kjellman Wall samt
borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård och personalföreträdaren
Luis Lopez §§ 1-5 .
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§ 12
Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering för
Bromma Blocks inom fastigheten Trafikflyget 9 i Bromma
Dnr E2018-01913
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets
förslag:
1

Exploateringsnämnden godkänner tilläggsavtal till
Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse
inom Ulvunda 1:1 (Bromma Center) enligt vad som framgår i
kontorets tjänsteutlåtande.

2

Exploateringsnämnden hemställer att kommunfullmäktige
godkänner tilläggsavtalet senast den 31 december 2020.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 15 juni 2020.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Johan Nilsson (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Jonathan Metzger m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
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Det är sedan länge välkänt att den intensiva utvecklingen av
detaljhandelsyta i externa lägen i Stockholms Stad, liksom i
länet som helhet, är långsiktigt ohållbar. Frågan om när en
dramatisk korrigering – i vardagsspråk: ”krasch” – ska
komma, har under mer än ett decennium varit en fråga om
”när” snarare än ”om”. I förhållande till utvecklingen av
detaljhandelsområdet Bromma Blocks har stadens egna
infrastrukturinvesteringar knutits till privata investeringar i en
komplex teknisk och juridisk struktur. I tjänsteutlåtandet
konstaterar exploateringskontoret att de involverade privata
aktörerna inte fullföljt sina åtaganden i enlighet med ingångna
avtal på grund av ”under de senaste 24 månaderna kraftigt
försämrade marknadsutsikter och väsentligt förändrade
förutsättningar för detaljhandelsfastigheter”. Förhoppningsvis
kan det nuvarande projektet slutföras utan större ekonomiska
men för staden genom den pågående omförhandlingen.
Västerpartiet ser dock med stor oro på utvecklingen, och
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ifrågasätter den ohållbara och i grunden spekulativa
stadsutvecklingspolitik som skapat den riskfyllda situation
som man nu befinner sig i.
Därtill menar vi att det är djupt olyckligt att staden i och med
utvecklingen av Bromma Blocks för en överskådlig framtid
låser upp den strategiska marken i en exploatering av
externhandels-karaktär. Området borde istället planläggas på
ett sådant sätt att den på ett naturligt sätt kan integreras i den
nya stadsdel som bör utvecklas när Bromma flygplats läggs
ned. Att snarast möjligt omvandla Bromma flygplats till en ny
miljöstadsdel är viktigt både för klimatet och för Stockholms
stadsutveckling. Utsläpp från flygresor utgör en stor och
ökande del av stockholmarnas klimatpåverkan. När hela
världen pratar om hur vi ska nå Parisavtalets mål så kan vi
inte vänta med att börja omställningen av de mest uppenbart
skadliga verksamheterna. Utsläppen från våra flygresor är
redan större än utsläppen från vägtrafiken inom stadens
gränser. Bromma flygplats är centralt belägen, bara tre
kilometer från Stockholms innerstad. Så länge den finns kvar
utgör den ett hinder för Stockholms utveckling. Den har
stoppat byggnation av höga hus i en stor del av Stockholm,
och bullret som flygplanen orsakar är omfattande i ett brett
fält tvärs över staden.
Flygplatsens storlek och centrala läge gör den i stället utmärkt
för stadsutveckling. Enligt stadens uppskattning skulle
flygfältet kunna omvandlas till en stadsdel med omkring 35
000 bostäder, ett välbehövligt tillskott av bostäder och en unik
chans att förverkliga en modern stadsdel präglad av social och
ekologisk hållbarhet. Det finns ingen anledning att vänta med
en nedläggning av Bromma flygplats, om vi ska komma
vidare med omställningen till ett hållbart samhälle måste vi ta
alla de steg som krävs. Flygresandet måste ändå stabiliseras
av klimatskäl, och Arlanda behöver inte byggas ut för att
härbärgera flytten.

Vid protokollet
Maria Kjellman Wall
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