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Motion av Joakim Larsson (M) mil om att planera för 5 000 bostäder i och i anslutning
till Årsta skog
Sverige, och Stockholm, har en akut bostadsbrist. Boverkets prognoser är att 700 000 nya
bostäder behöver byggas i Sverige under en tioårsperiod. Fram till år 2030 kommer stadens
befolkning att öka med drygt 200 000 personer. I oktober 2015 gick Stockholm om Oslo som
Europas snabbast växande huvudstad, år 2020 beräknas över en miljon människor bo i
Stockholms stad. Därför är det viktigt att arbeta fram mer planlagd mark för bostäder och allt
annat som en fungerande storstad behöver. Men också att i det sammanhanget planera för ett
attraktivt, hållbart och välfungerande stadsrum, där redan befintliga stadsdelar får växa
samman. Staden ska byggas tätare och det som redan är byggt ska förbättras. Nya
funktionsblandade stadsdelar ska växa fram, med en mångfald av upplåtelseformer.
Under Alliansens senaste tid i majoritet kom bostadsbyggandet upp i den högsta takten vi sett
sedan 70-talet. Närmare 40 000 nya bostäder byggdes och över 40 procent var hyresrätter.
Fram till 2020 har Moderaterna satt en betydligt högre ambitionsnivå än den rödgrönrosa
majoriteten. Under vart och ett av dessa år behöver omkring 10 000 nya byggas för att möta
den stora befolkningstillväxten. Då är det inte rimligt att nuvarande majoritetet stoppar och
försenar tusentals nya bostäder genom att exempelvis inrätta naturreservat som i praktiken
innebär tvärstopp för bostäder på denna mark.
En kris kräver alltid tuffa åtgärder. Därför måste vi istället se till att planlägga större delar av
den attraktiva mark som finns, inte minst i den centrala stadens utvidgning. Någon inbyggd
konflikt mellan en växande stad och bevarade eller förfinade natur- och rekreationsvärden
behöver dock inte finnas. Att kombinera ny bebyggelse med parker gjordes redan på 1800talet. Förutom viktiga bostäder så innebär vårt förslag att Liljeholmen kan kopplas ihop med
Sjöstaden, vilket skapar en ny krans med kopplingar i innerstaden. Fler bostäder ökar också
tryggheten. Vi kan skapa ett nytt strandstråk och eventuellt också möjlighet till fler kajplatser.
Mot bakgrund av detta föreslår vi därför att det byggs 5 000 bostäder i Årstaskogen.
I syfte att planlägga mer mark i Stockholms stad för bostäder, service, kultur och idrott
föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:
att

uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att påbörja planeringen för omkring 5 000 nya
bostäder ä och i anslutning till Årsta skog.

att

hemställa till regeringen att kommuner själva ska ges full rätt att upphäva
naturreservat genom beslut i kommunfullmäktige.
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