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§7
Möjligheternas Stockholm - Vision 2040
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/407

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stad reviderade vision 2040 bygger på
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Visionen lyfter fram ett
mångsidigt, växande, hållbart, smart och innovativt Stockholm år
2040. Förvaltningen ställer sig positiv till en vision och gemensam
målsättning för hur Stockholm ska se ut år 2040. Förvaltningen
ställer sig positiv till en reviderad vision och anser att vissa
förtydliganden kan göras och att visionen skulle kunna koncentreras
något.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP),
Johan Vesterlund (C) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Som svar på remissen besluta att
- Avstyrka Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm.
- Låta Vision 2040 – Ett Stockholm för alla och tillhörande
Färdplanen för ett Stockholm för alla fortsätta vara stadens vision.
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Det är inget fel att ha ambitioner som går utöver vad man hittills
genomfört. Tvärtom är det en naturlig del av en vision som
utvecklar staden på sikt. Om det, på område efter område, däremot
visar sig föras en politik som är motsatt de fina orden blir värdet av
visionen lägre.
Med det sagt är det varje majoritets möjlighet att föreslå en ändring
av en vision. I detta fall väljer den borgerliga majoriteten att
medvetet distansera sig från målet - ett Stockholm för alla. Det är
begripligt sett till den förda politiken.
När hyresrätter säljs ut och färre bostäder produceras och när
skatten sänks på bekostnad av skolans, omsorgens och kulturens
förutsättningar så kan man inte utgå från att det upplevs som steg på
vägen mot en stad för alla.
Även om vi i grunden instämmer med de delar som i stort
överensstämmer med den gällande visionen, som strävar efter att
Stockholm ska vara en öppen stad där alla kan vara sig själva, så
tycker vi att det finns stora problem med det förslag som nu
remitterats. I grunden handlar det om att diskrepansen mellan det
som står i visionen och det som är den faktiska politiken är alltför
stor.
Låt oss bara peka på några tydliga illustrationer.


I Stockholm känner invånarna sig delaktiga och har
inflytande. Det vill vi alla – men det står i skarp kontrast mot
den borgerliga majoritetens beslut att avlöva
stadsdelsnämnderna på ekonomiska resurser för lokal
demokrati. Dessutom föreslår majoriteten i årets budget att
slå samman Hägersten-Liljeholmen och Älvsjös
stadsdelsförvaltningar till en ny stor förvaltning, den näst
största i staden. Stadsdelsnämnderna har inneburit närmare
kontakt mellan medborgare och politiker och kortare vägar
från förslag till beslut. Vi hoppas att den styrande
majoriteten kan ge ett tydligt besked om att
stadsdelsnämnderna blir kvar och att inga ytterligare planer
finns på att öka avståndet mellan politiker och medborgare.



Stadens förskolor och skolor är väl ansedda och håller en
hög kvalitet. Även här ett mål som vi alla delar men som
knappast blir verklighet av en underfinansierad budget som
gör att förskolor går med underskott. Medarbetarnas uppgift
är att se till att alla barn når sin ” fulla potential” och att alla
barn i Stockholms skolor ska få en bra kunskapsutveckling
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Stockholm har en välfungerande arbetsmarknad som skapar
en hög sysselsättning. Så viktigt men just nu är utvecklingen
den motsatta. Minskade ambitioner för arbetsmarknads- och
utbildningspolitik gör att antalet i behov av försörjningsstöd
på grund av arbetslöshet har ökat alla årets månader.



En hög och kontinuerlig takt i stadsbyggandet skapar en
välfungerande bostadsmarknad. Så var fallet under förra
mandatperioden. Den nuvarande präglas istället av
halverade byggprognoser, drastiskt minskat antal bostäder i
antagna detaljplaner och färre markanvisade lägenheter i så
gott som alla kategorier.



I alla stadsdelar finns ett brett utbud av bostäder med olika
upplåtelseformer. Sagt samtidigt som den politiska
majoriteten stoppat hyresrätter i områden där det saknas,
samt även uppmuntrar omvandlingar av hyresrätter till
exempel i Västertorp. Vår stadsdel, Hägersten-Liljeholmen,
är en av stadens mest segregerade stadsdelar där utbudet av
bostäder idag till största delen består av bostadsrätter.



I den täta och blandade staden är gång-, cykel- och
kollektivtrafik de självklara valen. För att det ska bli
verklighet måste dock majoritetens praktiska politik
förändras så att gång- och cykeltrafikanter prioriteras
framför bilar, exempelvis när det gäller snöröjning av gångoch cykelbanor.

Vi anser att stadens verksamheter även framöver bör arbeta i
enlighet med den gällande visionen om ´Ett Stockholm för alla´ och
att förslaget till ny vision därmed bör avslås."
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Vänsterpartiet anser att nuvarande Vision 2040 – Ett Stockholm för
alla har kunskapsbaserade förutsättningar att tillsammans med
Färdplanen för ett Stockholm för alla, som arbetades fram under
förra mandatperioden, fungera utmärkt som måldokument även
denna mandatperiod. Särskilt som inga andra argument än
maktskiftet har framkommit som skäl för en revision av stadens
vision.
En vision som byts varje mandatperiod blir i stort sett verkningslös i
arbetet med att styra stadens långsiktiga utveckling. Om en vision
ska stå sig över politiska majoritetsskiften krävs ett annat grepp än
att av maktpolitiska skäl revidera en vision som endast verkat i
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några få år.
Staden och stockholmarna tjänar inte på att majoriteten av
prestigeskäl undergräver syftet med ett långsiktigt visionsarbete,
och vi vet inte ens om en reviderad version kommer att kombineras
med gedigna kunskapsbaserade strategier som i färdplanen. Det
svåra är inte att formulera framtidsdrömmar, utan vad som krävs är
faktabaserade strategier som leder framåt.
Vänsterpartiet vill istället bygga vidare på färdplanen som bygger
på forskning och de gedigna kunskapsunderlag som togs fram inom
ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
Kommissionens uppdrag var att uppdraget att analysera skillnader i
livsvillkor i staden och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt
hållbar utveckling på både lång och kort sikt. Genom att förkasta
allt det grundläggande och forskningsbaserade arbete som gjordes
går stadens miste om att utveckla strategier på medellång sikt,
längre än varje årlig budget, för att utveckla staden på ett hållbart
sätt. Färdplanen täcker redan många viktiga områden, men vi ser
framöver ett behov av kompletteringar med nya kunskapsunderlag,
exempelvis med frågor som rör vår äldre befolkning."

Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Sverigedemokraterna Stockholms stads ambition är att Stockholm
ska vara en stad där alla medborgare har möjlighet att, inom ramen
för lagar och god samhällsanda, leva sina liv i trygghet. Genom att
möjliggöra för alla stockholmare, oavsett kön, ålder eller annan
grupptillhörighet att kunna röra sig obehindrat i staden och i olika
sammanhang kan grunden för detta skapas. Stockholm år 2040 ska
vara en stad där människor inte inskränks i sin vardag på grund av
rädsla för kriminalitet. Stockholm år 2040 ska vara en öppen stad
som möjliggör för möten mellan människor.
Stockholm år 2040 är en stad med välutbyggd infrastruktur, god
bostadsförsörjning och en sund närmiljö. Möjliggörande av
innovativa färdmedel som minskar den höga beläggningen på
stadens vägar, minskar bullret och leder till minskade resetider står i
fokus.
Stockholm år 2040 ska vara en innovativ storstad som både skapar
och attraherar personer besittande spetskompetens till att arbeta och
bo i staden. Stockholms varumärke som en trygg och säker stad är i
sig en bidragande faktor till stadens fortsatt goda innovationsklimat
och en förutsättning för fler utländska investeringar i Stockholm.
Stockholm ska vara en trygg, öppen och innovativ storstad som gör
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det möjligt för alla människor, oavsett ålder eller kön, att vara en
del av det svenska folkhemmet."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/407-4 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Möjligheternas stockholm, Vision 2040
 HL 2019/407-1 Remissbrev - Revidering Vision 2040 Möjligheternas Stockholm
 HL 2019/407-2 Remissunderlag - Möjligheternas Stockholm
- Vision 2040 SLK tjut
 HL 2019/407-3 Remissunderlag Möjligheternas Stockholm Vision 2040 bilaga

Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Abit,Dündar
Maria,Ljuslin

Datum
2019-10-28
2019-10-28

