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Tid

Tisdagen den 12 april 2011 kl 16.30 – 17.15

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

19 april 2011

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordföranden
Jakop Dalunde (MP) vice ordföranden
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Anna Cederschiöld (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Ewa Larsson (MP)
Mattias Ericson (V)

§§ 1-16
§§ 6-18
§§ 6-18

Tjänstgörande ersättare:
Rana Carlstedt (S) för Bengt Sandberg (S)
Martin Engman (S) för Sonja Pagrotsky (S)
Jeanette Hemmingsson (S) för Nicklas Nilsson (S)
Mikael Eskman (M) för Anna Cederschiöld (M)
Sten-Åke Larsson (M) för Elisabeth Svensson (C)
Petter Krönmark (M) för Billy Östh (M)

§§ 1-5
§§ 1-5
§§ 17-18

Övriga ersättare
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Lloyd Lindgren (Fp)
Torkel Tigerschiöld (MP)
Tjänstemän
Tillförordnad förvaltningschefen Ingrid Gyllfors, förvaltningschefen Juan Copcvi
Mena, Eva Olofsson, Andreas Jaeger, Karin Dyne-Wernberg, Anita Granlund, Jonas
Holmér, borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren
David Lindberg. Personalföreträdarna Rolf Bodin närvarade §§ 1-15 och 17-18 och
Lillemor Öhman närvarade §§ 1-6.

§9
Skrivelse om att i samband med visionen om Söderstaden,
utforma en bomässa i slakthusområdet. Svar på remiss
Dnr 1.6-131/2011
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar fastighetskontorets svar angående
remissen ”Om att i samband med visionen om Söderstaden, utforma en bomässa
i slakthusområdet till kommunstyrelsen.

2

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
fastighetskontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och
Mattias Ericson (V) enligt följande:
Slakthusområdet är ett av de i översiktsplanen utpekade
stadsutvecklingsområdena och det är positivt att staden redan nu börjar fundera
kring vilken karaktär området ska få. Utvecklingen innebär också att de
industrier som idag finns i områden kommer att försvinna, vilket ökar behovet
av att hitta andra geografiska platser där Stockholms industrier kan utvecklas.
När Stockholm nu växer och expanderar krävs att staden tar sitt ansvar för att
planera för morgondagen, att planera för såväl bostäder och infrastruktur som
arbetstillfällen.
En bomässa i Slakthusområdet skulle kunna skapa en unik och mångfunktionell
karaktär. En bomässa om framtidens lägenheter skulle dels stimulera kreativitet
och entreprenörskap i Stockholm och dels åter sätta Stockholm på kartan som en
stad som går före i stadsplanering och hållbar teknik. Genom att bevara delar av
områdets speciella industrikaraktär samtidigt som området skulle moderniseras
skulle en spännande och livfull miljö skapas. Det är en möjlighet vår stad inte
bör gå miste om.
Innan beslut om en bomässa kan fattas bör dock staden se över Stockholms
industriella utveckling och skapa ett industriprogram för vår stad, eventuellt som
en fördjupad del av stadens översiktsplan. För detta krävs en bred politisk

enighet. Både industrier och bostäder är viktiga inslag när vi bygger Stockholm,
för att vår stad ska utvecklas och växa krävs såväl jobb och bostäder som teknisk
utveckling och hållbar planering. Slakthusområdet är idag en av Stockholms
viktigaste industristadsdelar och det är viktigt att staden tar ett helhetsgrepp om
vår framtida industriella utveckling innan staden beslutar om hur
Slakthusområdet ska utvecklas efter att industrierna flyttat därifrån.

Vid protokollet
Eva Olofsson
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