Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2011-09-27, § 5

Tid

Tisdagen den 27 september 2011 kl 16.30 – 17.15

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen 5 oktober 2011

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Lennart Jansson (M)
Elisabeth Svensson (C)
Bengt Sandberg (S)

§§ 4-9

Tjänstgörande ersättare:
Mikael Eskman (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Erik Hafström (M)
Martin Engman (S)
Torkel Tigerschiöld (MP)
Jeanette Hemmingsson (S)
Daniel Almgren (MP)
Maj- Len Eklund (V)

för Anna Cederschiöld (M)
för Per Altenberg (FP)
för Elisabeth Svensson (C) §§ 1-3
för Sonja Pagrotsky (S) §§ 1-4 och §§ 6-9
för Sonja Pagrotsky (S) § 5
för Nicklas Nilsson (S)
för Ewa Larsson (MP)
för Mattias Ericson (V)

Ersättare:
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copvi Mena, Eva Olofsson, Karin Dyne-Wernberg, Ingrid
Gyllfors, Pontus Werlinder, Jan Lind samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel
biträdande borgarrådssekreteraren David Lindberg och personalföreträdarna Rolf
Bodin och Birgitta Andersson närvarade 1-9§§

§5
Samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart
Stockholm tunnel Vinsta i stadsdelarna Grimsta, Hässelby Gård och
Vinsta, dnr S-TDp-2010-00870-54, samråd om förslag till tillägg till stadsoch detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Kälvesta i stadsdelarna
Vinsta och Kälvesta, dnr S-TDp-2010-00866-54, samråd om förslag till
tillägg för för Förbifart Stockholm Vinstamotet i stadsdelarna Vinsta och
Vällingby, dnr S-Dp 2009-18963-54. Svar på plansamråd
Dnr 1.6-405/2011, Dnr 1.6-406/2011, Dnr 1.6-407/2011
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på samråd om förslag till tillägg
till stads- och detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Vinsta i stadsdelarna
Grimsta, Hässelby Gård och Vinsta, dnr S-TDp-2010-00870-54.

2

Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på samråd om förslag till tillägg
till stads- och detaljplaner för Förbifart Stockholm tunnel Kälvesta i stadsdelarna
Vinsta och Kälvesta, dnr S-Tdp-2010-00866-54.

3

Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på samråd om förslag till tillägg
för Förbifart Stockholm Vinstamotet i stadsdelarna Vinsta och Vällingby, dnr SDp 2009-18963-54.

4

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 september 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 vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt
följande:
Miljöpartiet är tydliga motståndare till bygget av Förbifart Stockholm – det
innebär stora negativa konsekvenser för både globala klimatförändringar och
Stockholms närmiljö. Det är också slöseri med ekonomiska resurser som skulle
behövas betydligt bättre i kollektivtrafiken.
När det gäller just denna del av ärendet och de fastigheter som berörs här så
accepterar vi kontorets skrivelser.
Särskilt uttalande lämnas av Maj-Len Eklund (V) enligt följande:
Vänsterpartiet anser att Förbifart Stockholm inte bör byggas av många olika

anledningar. All tillgänglig forskning säger att ett byggande av motorvägen ökar
klimatpåverkan på ett sådant sätt att Sveriges klimatmål omöjgtvis kan uppnås.
Dessa fakta döljs av förespråkarna för förbifarten. Vänsterpartiet finner det djupt
oroande att ett av de största byggprojekten i Sveriges historia sker med
förvanskade fakta och argument.
I de frågor kontoret tar upp i sin skrivelse, som enbart berör de fastigheter som
berörs av bygget av Förbifart Stockholm, instämmer Vänsterpartiet med
kontorets skrivelser.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

