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Motion av Kristina Lufz (M) om 4 000 nya bostäder mellan Gnfobängem och Skarpnäck
Stockholm växer och det är en utveckling som Moderaterna både stöder och tar på allvar.
Läget idag är att Stockholm förväntas öka sin befolkning med 11 procent till 2020. Därför har
Moderaterna höjt ambitionen för bostadsbyggandet till 50 000 nya bostäder till 2020. Och det
behöver byggas mycket över hela staden.
Genomförandet av stadens översiktsplan innebär att vi kommer att skapa fler stadsmiljöer.
Det handlar om att låta innerstaden växa långt utanför tullarna. Utifrån översiktsplanen togs
rapporten ”Bostadspotential i Stockholm” fram, som utifrån idag givna restriktioner visar var
det är möjligt att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Exempelvis 20 700 i Hägersten Liljeholmen och 20 100 i Bromma.
Under Alliansens senaste två mandatperioder i majoritet påbörjades så också planeringen av
många tusen nya bostäder i ett stort antal programområden. Ett av dessa är sambandet
Bagarmossen - Skarpnäck, ett annat är ÅrstaMtet. Med anledning av att Stockholm växer allt
snabbare finns det behov av att se över såväl pågående som nya områdesprogram. På ytorna
mellan Gubbängen och Skarpnäck och längs Örbyleden och Tyresövägen ser vi goda
möjligheter till att forma en ny stadsdel. Grovt uppskattat skulle omkring 4 000 nya bostäder
kunna planeras och därtill nödvändig kommunal och kommersiell samhällsservice.
Detaljplaner för nya bostäder, förskolor och annan kommunal och kommersiell service i dessa
stadsdelar ska prioriteras av stadens förvaltningar under 2016. Planeringen ska utgå från
översiktsplanens intentioner på sådant sätt att stadsdelarna såväl förtätas som byggs samman
med blandade upplåtelseformer och nödvändig service.
I syfte att skapa möjlighet till fler bostäder i Stockholm föreslår jag att kommunfullmäktige
beslutar:
att

uppdra åt exploateringsnämnden att, i samverkan med stadsbyggnadsnämnden,
påbörja planeringen av omkring 4 000 nya bostäder mellan Gubbängen och
Skarpnäck.

Stockholm den 20 april 2016

