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Ett modernt och hållbart växande Stockholm –
motion från (M)
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Anna König Jerlemyr m.fl. (M) har inkommit med en motion om ett
modernt och hållbart växande Stockholm. Motionen föreslår ett
reformpaket som ska bidra till ett mer omfattande bostadsbyggande,
en utökad och tillgänglig kollektivtrafik och ett internationellt
konkurrenskraftigt företagsklimat. Motionen föreslår att uppdra åt
ett antal fackförvaltningar och bolag att genomföra 35 åtgärder i
syfte att uppnå visionen om ett modernt och hållbart Stockholm på
både lång och kort sikt. Bland dessa åtgärder finns ex att ge berörda
nämnder i uppdrag att utveckla och implementera en policy för ett
gemensamt uttryck för stadens torg och parker.
Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot de delar av
förslaget som rör stadsdelsnämndens ansvarsområden eller på annat
sätt rör stadsdelsområdet. I det fall att en eller flera överdäckningar
av Södertäljevägen sker framhåller stadsdelsförvaltningen vikten av
att bevara de ekologiska sambanden som pekats ut i området.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering. Lokala
pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor har fått tillfälle
att yttra sig. De fackliga organisationerna informerades på
samverkansgrupp den 3 oktober 2017.
Ärendet
Anna König Jerlemyr m.fl. (M) har inkommit med en motion om ett
modernt och hållbart växande Stockholm. Motionen föreslår ett
reformpaket som ska bidra till ett mer omfattande bostadsbyggande,
en utökad och tillgänglig kollektivtrafik och ett internationellt
konkurrenskraftigt företagsklimat.
Motionsställarna vill värna om stadens kulturarv och bevara viktiga
kulturhistoriska värden från varje tidsepok i utbyggnaden av
Stockholm. König Jerlemyr m.fl. (M) vill bland annat se över
möjligheten till fler överdäckningar av bilvägar för att utveckla nya
grönområden i samband med att staden växer. Moderaterna
eftersträvar ett Stockholm med funktionsblandade stadsdelar med
goda kollektivtrafikförbindelser samt stadsmässig och tät
bebyggelse även utanför innerstaden. De menar vidare att det är
viktigt att stärka näringslivets etablering i staden genom att skapa
förutsättningar för nya företag, av olika storlek, att etablera sig i
staden. Detta kan göras genom att i den fysiska planeringen se över
möjligheten att skapa nya företagsområden.
König Jerlemyr m.fl. (M) vill att Stockholms stad ska öka takten av
planläggningen av stadens mark för att möta det stora behov av
bostäder som finns. Bland annat vill motionsställarna tillåta
byggherredrivna planprocesser för att möjliggöra snabbare
planläggning av bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner.
Motionsställarna förespråkar även regelförändringar i
hyressättningssystemet för att skapa ett långsiktigt bostadsbyggande
som skulle ge ett bostadsutbud som motsvarar den efterfrågan av
bostäder som finns.
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Åtgärdsförslag
Anna König Jerlemyr m.fl. (M) lägger fram 35 åtgärder för
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen,
stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden och
ett antal av stadens bolag att genomföra. Två av föreslagna åtgärder
berör Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds ansvarsområden:
 13. Berörda nämnder ger i uppdrag att gemensamt utarbeta en
policy för ett enhetligt uttryck för stadens torg och parker med
bäring på såväl permanenta som tillfälliga anordningar.
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 20. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att överdäcka två delar av Södertäljevägen.
Dels sträckan från Liljeholmsbrons södra del ned mot
Nybodahöjden, dels på sträckan mellan Västertorp och Fruängen.
Marken öster om Södertäljevägen vid Årstadal har varit föremål
för diskussion om möjligheterna till överdäckning.
Överdäckningarna kan möjliggöra omkring 3 000 nya bostäder
samt service, kontor och hotell, och genomföras i etapper.
Resterande åtgärder finns att läsa i sin helhet i remissunderlaget.
Förvaltningens synpunkter och bedömning
Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot de förslag som
direkt berör stadsdelsnämndens ansvarsområden eller
stadsdelsområdet.
I dagsläget finns det ett flertal program och riktlinjer för
gestaltningar i parker och andra offentliga rum, bland annat
Möbelprogram Stockholm och Skyltmanual för park och torg.
Förvaltningen anser att stadsövergripande samordning av dessa
frågor är bra och ställer sig positiva till ett fortsatt arbete med detta.
Stadsdelsförvaltningen välkomnar en större satsning på att
uppdatera och vidareutveckla de lokala parkplanerna i staden då
arbetet inte prioriterats under de senast åren på grund av bristande
resurser för ändamålet.
Förvaltningen ställer sig positiva till att stärka anknytningarna
mellan stadsdelarna inom stadsdelsområdet, något som skulle kunna
göras genom en delvis överdäckning av Södertäljevägen. Vid en
eventuell överdäckning är det viktigt att ta hänsyn till de ekologiska
samband som pekats ut i översiktsplanen. I det här fallet är det
särskilt viktigt att ta hänsyn till det betydelsefulla ekologiska
sambandet mellan Årstaskogen och Nybohovsbacken som skulle
beröras av en överdäckning av Liljeholmsbrons södra del.
Stadsdelsförvaltningen har svårt att se syftet med att överdäcka E4
mellan Västertorp och Fruängen. De två stadsdelarna har redan idag
en fungerande koppling i form av tunnelbana och gångbro över E4.
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