Utlåtande Rotel I (Dnr 2017/000965)

Rusta upp och öka tryggheten vid Kristalltorget i
Solberga
Motion (2017:37) av Johan Nilsson (M)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Johan Nilsson (M) anför i en motion till kommunfullmäktige att det finns ett
behov av att förbättra miljön på Kristalltorget i Solberga. Det pågår samtidigt
flera förtätningsprojekt i Solberga och mot bakgrund av detta bör staden
överväga om det går att etablera torghandel och anlägga exempelvis en
lekplats på torget.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Fastighetsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden, Älvsjö stadsdelsnämnd och
Stockholms Stadshus AB, som i sin tur underremitterat motionen till AB
Stockholmshem.
Stadsledningskontoret bedömer att det utvecklingsarbete som just nu pågår
längs med Folkparksvägen i Solberga ger ökade förutsättningar till ett
förbättrat underlag för service på Kristalltorget. En ökad genomströmning av
människor kan också skapa en ökad känsla av trygghet. Det finns heller inga
hinder att söka tillstånd för torghandel på Kristalltorget om det finns
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tillräckligt intresse. En sådan utveckling ställer sig stadsledningskontoret
positivt till.
Fastighetsnämnden bedömer att förutsättningarna för torghandel i
dagsläget är ytterst begränsade och att det som talar för torgets framtid är ett
ökat bostadsbyggande i torgets direkta närhet. På sikt skulle såväl torg som
intilliggande lokaler kunna komma att utvecklas i den av motionären önskade
riktningen då nya flöden av människor förväntas uppstå i och med byggandet.
Stadsbyggnadsnämnden framhåller att de bostäder som just nu planeras
längs med Folkparksvägen förväntas bidra med ett förbättrat underlag för
service på Kristalltorget. En ökad genomströmning av människor kan i sig
också skapa en ökad känsla av trygghet. Det finns således goda förutsättningar
för att ett eventuellt utvecklingsarbete faller väl ut.
Trafiknämnden förespråkar i sitt svar att frågorna hanteras i ett
områdesprogram eftersom Solberga står inför vissa förändringar till följd av
bostadsbyggande och ställer sig i så fall positivt till att medverka i ett sådant
arbete.
Älvsjö stadsdelsnämnd konstaterar att arbetet med olika trygghetsskapande
åtgärder i Solberga för att öka medborgarnas upplevelse av trygghet i sin
närmiljö har förstärkts under året, samt att i det av stadsdelsnämnden beslutade
Lokala utvecklingsprogrammet finns utvecklingsmål för området där trygghet
är ett fokusområde. Nämnden tillägger att behovet av ett nytt områdesprogram
för Solberga kvarstår.
Stockholms Stadshus AB förhåller sig till framtagna lokala
utvecklingsprogram och fokusområden för planering och utförande av
upprustning och ställer sig positiv till att AB Stockholmshem är med och
bidrar i utvecklingsplan för Kristalltorget.
Mina synpunkter
Alla ska känna sig trygga i Stockholm. Stadens trygghetsskapande arbete är av
högsta prioritet och vi har under den här mandatperioden gjort historiska
satsningar på bland annat trygghetsfond, mobila ordningsvaktsteam, kameror
och en social investeringsfond för att bryta social utsatthet – det ska vi fortsätta
med tills dess att vi ser resultat. Riksdagen måste säkerställa att polisen får de
resurser som krävs för att agera mot droghandel och gängkriminalitet,
samtidigt måste staden jobba med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för
att öka säkerheten här och nu men också för att bryta kriminalitetens och
otrygghetens grogrund.
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Det pågår en relativt omfattande stadsutveckling i Solberga, bland annat
med nya bostäder längs Folkparksvägen. Utveckling längs Folkparksvägen
skapar förutsättningar för bättre service och ökad trygghet. Inom ramen för
stadens områdesplanering bedöms kontinuerligt utvecklingsmöjligheter och
utvecklingsbehov i stadsdelen.
Fastighetskontoret, som administrerar torghandeln, bedömer att det inte
finns förutsättningar för lyckad torghandel idag. Framtida avvägningar vad
gäller torghandel bör ingå i ovan nämnda områdesplanering och i relation till
bostadsbyggandet i Solberga.
Åtgärder som bättre belysning, hinder och justeringar i stadsmiljön för
ökad trygghet kan ha stor effekt, det är därför en trygghetsfond på 200
miljoner har avsatts där stadsdelarna kan ansöka om medel.
Kristalltorget i Solberga ska vara en trygg och levande plats och vi måste se
till att arbeta med ett helhetsgrepp och en rad olika åtgärder för att uppnå det
målet.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Joakim Larsson och Cecilia Brinck
(båda M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion om att rusta upp och öka tryggheten vid Kristalltorget av Johan
Nilsson (M) bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Solberga i södra Stockholm är i behov av bättre förutsättningar för lokalt näringsliv, en
mer attraktiv utemiljö och ökad trygghet. Kristalltorget, som ligger i västra delen av
Solberga, etablerades i samband med att stora delar av Solberga byggdes på 1950-talet
och här finns butikslokaler och en stor yta på torget framför lokalerna. Stockholmshem
är fastighetsägare till de byggnader där butikslokaler ligger belägna. Flera
butikslokaler i området står idag tomma eller är uthyrda som kontor, sannolikt i brist
på andra intressenter. Kristalltorget ger delvis ett övergivet intryck.
Förtätningen i Solberga pågår för fullt. Precis i anslutning till Kristalltorget har
Stockholmshem nyligen byggt 102 nya lägenheter. Ytterligare 80 bostäder i så kallade
Stockholmshus planerar staden att uppföra inom kort och en privat byggherre ska
bygga 90 bostadsrätter i ett närliggande kvarter. I övriga Solberga kommer ytterligare
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cirka 400 nya bostäder att byggas. Trots att så mycket byggs finns ingen konkret
handlingsplan för Kristalltorgets framtid.
För att öka liv och rörelse runt Kristalltorget bör staden överväga om det går att
etablera torghandel och anlägga exempelvis en lekplats på torget. Trygghetsfrågan är
central för hela stadsdelen Älvsjö men åtgärder som bättre belysning, slyröjning och
ökad närvaro av fältassistenter och polis är alltid bra insatser.
Privata initiativ måste fångas upp, uppmuntras och ansträngningar göras för att
kunna tillmötesgå dessa. Privatpersoner, företag och föreningar kan ha intresse av att
bedriva mötesplats med exempelvis caféverksamhet om befintliga lokaler kan delas av
eller samutnyttjas med andra verksamheter.
Kommunfullmäktige bör ge lämpliga nämnder och bolag, exempelvis
trafiknämnden, Älvsjö Stadsdelsnämnd och Stockholmshem i uppdrag att ta fram en
utvecklingsplan för Kristalltorget i Solberga.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 16 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Johan Nilsson (M) anför i en motion till kommunfullmäktige att det finns ett
behov av att förbättra miljön på Kristalltorget i Solberga. Det pågår samtidigt
flera förtätningsprojekt i Solberga och mot bakgrund av detta bör staden
överväga om det går att etablera torghandel och anlägga exempelvis en
lekplats på torget.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge lämpliga
nämnder och bolag, som exempelvis Trafiknämnden, Älvsjö stadsdelsnämnd
och AB Stockholmshem i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för
Kristalltorget i Solberga.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Fastighetsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden, Älvsjö stadsdelsnämnd och
Stockholms Stadshus AB, som i sin tur underremitterat motionen till AB
Stockholmshem.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 december 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Av kommunfullmäktiges budget för 2018 framgår att Stockholm ska vara en trygg
stad att leva och verka i. Därför reserveras betydande resurser både 2018 och 2019
för såväl drifts- som investeringskostnader för ökad trygghet. Kommunstyrelsen
inrättar en trygghetskommission som ska samordna stadens verksamhetsinsatser.
Staden ska ha ett tydligt fokus på de delar av staden som har störst behov i enlighet
med beslutade riktlinjer för det lokala utvecklingsarbetet.
Stadsledningskontoret bedömer att det utvecklingsarbete som just nu pågår längs
med Folkparksvägen i Solberga ger ökade förutsättningar till ett förbättrat underlag
för service på Kristalltorget. En ökad genomströmning av människor kan också
skapa en ökad känsla av trygghet. Det finns heller inga hinder att söka tillstånd för
torghandel på Kristalltorget om det finns tillräckligt intresse. En sådan utveckling
ställer sig stadsledningskontoret positivt till.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motion (2017:37) om att rusta upp och öka
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tryggheten vid Kristalltorget i Solberga av Johan Nilsson (M) anses besvarad med
vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 november 2017
att godkänna och överlämna fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (alla M), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Fuglesang (KD) som hänvisade till
reservation anförd av Moderaterna.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Fastighetskontoret har i år uppdraget att tillsammans med trafikkontoret se över
torgstadgan och utreda hur regelverket kan underlätta ett utökande av
nyttjandegraden samt att etablera torghandel på fler av stadens torg.
Torghandel kan idag ske på två vis, genom upplåtelse under torgstadgan eller
med polistillstånd för att bedriva tillfällig handel.
Torghandel under torgstadagan administreras av fastighetskontoret och är det
som är den traditionella torghandeln. För att denna typ av handel ska kunna
bedrivas erfordras ett beslut i kommunfullmäktige om att Kristalltorget ges
salutorgsstatus. Då kan tilldelad plats hyras på årsbasis.
Tillfällig handel med polistillstånd administreras av trafikkontoret. Denna typ är
redan idag möjlig för torget och är ett bra sätt att testa torgets möjlighet att
långsiktigt fungera som torgplats.
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Kristalltorget i slutet av oktober 2017. Foto: Lars-Edwin Andersson
Förutsättningar
För att torghandel varaktigt ska kunna fungera krävs ett visst flöde av
förbipasserande. En lyckad torghandel på yttersstadsdelstorg är oftast kopplat till att
det finns en större livsmedelsbutik och/eller att det vid platsen finns någon form av
kollektivt trafiksätt som tunnelbana eller busshållplatser.
Vid de undersökningar som kontoret gjort över huruvida förutsättningar finns
för lyckad torghandel på Kristalltorget kunde kontoret konstatera att ingen av de
ovanstående förutsättningarna för lyckad torghandel idag finns på plats.
Det som ändå pekar på en positiv framtid för Kristalltorget är ett framtida
bostadsbyggande i torgets direkta närhet. På sikt så skulle såväl torg som
intilliggande lokaler kunna komma att utvecklas i den av skriftställaren önskad
riktning då nya flöden av människor förväntas uppstå i och med byggandet.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 november
2017 följande.
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
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Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M) och Björn Ljung (L),
bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Christina Linderholm (C) som hänvisade till
reservation anförd av Moderaterna och Liberalerna.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 oktober 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsbyggnadskontoret anser också att det är av vikt att skapa trygga stadsmiljöer.
Under 2016 fick kontoret tillgång till resultatet av stadens trygghetsmätning
uppdelat på kön. Materialet har sedan dess kunnat användas som
planeringsunderlag i pågående planprocesser.
De åtgärder som motionären nämner regleras inte i planprocessen, men
stadsbyggnadskontoret vill ändå framhålla att de bostäder som just nu planeras
längs med Folkparksvägen förväntas bidra med ett förbättrat underlag för service på
Kristalltorget. En ökad genomströmning av människor kan i sig också skapa en
ökad känsla av trygghet. Det finns således goda förutsättningar för att ett eventuellt
utvecklingsarbete faller väl ut.
Kontorets förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden godkänner och
överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 november 2017
följande.
3. Trafiknämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på
remissen från kommunstyrelsen.
4. Trafiknämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.
Reservation anfördes av Bo Arkelsten m.fl. (alla M) och Patrik Silverudd
(L), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Mikael Valier (KD) som hänvisade till
reservation anförd av Moderaterna och Liberalerna.
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Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2017 har i huvudsak
följande lydelse.
Trafikkontoret har tagit del av motionen och anför följande. Området Solberga står
inför vissa förändringar inom den närmaste framtiden till följd av planerat
bostadsbyggande. Detta leder till att det kan finnas behov av att upprätta ett nytt
områdesprogram för Solberga. Områdesprogrammet kan då, bland annat, belysa
Kristalltorgets funktion som mötesplats och lokalt centrum och vilka alternativ som
är tänkbara för att utveckla detta. Trafikkontoret ställer sig positivt till att medverka
i arbete med ett områdesprogram.
Vidare kan trafikkontoret konstatera att Kristalltorget är ett välskött torg och att
mycket få klagomål inkommer vad gäller torgets drift och underhåll. Kontoret
kommer, för att tillmötesgå både stadsdelens och motionärens önskemål om att öka
tryggheten på och omkring torget, fortsätta att prioritera drift och skötsel av
torgytan.
Gällande förslaget om att anlägga en lekplats på torgytan förutsätter det en
ändring av gällande detaljplan. Frågan bör därför lämpligen hanteras i ett eventuellt
kommande områdesprogram som ska se till områdets helhet. Även förslaget att
erbjuda plats för torghandel bör ses som en del av torgets gestaltning och hanteras
bäst i ett områdesprogram.
Trafikkontorets förslag
Trafiknämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen från
kommunstyrelsen.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 oktober
2017 följande.
Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på kommunstyrelsens remiss.
Reservation anfördes av Johan Nilsson m.fl. (alla M), Anna Engelbert (L)
och Evy Kjellberg (C), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Stefan Johansson m.fl. (alla S), Lovisa
Karlsson Kjellin m.fl. (alla MP) och Emelie Roxby Schüsseleder (V), bilaga
1.
Särskilt uttalande gjordes av Johan Nilsson m.fl. (alla M), Anna Engelbert
(L) och Evy Kjellberg (C), bilaga 1.
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Ersättaryttrande gjordes av Malin Ericson (Fi) som hänvisade till särskilt
uttalande gjort av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 september
2017 har i huvudsak följande lydelse.
I motionen lyfts behovet av att öka upplevelsen av trygghet runt torget.
Förvaltningen arbetar med olika trygghetsskapande åtgärder och har under året
bland annat förstärkt fältverksamheten och utvecklar parkstråk utmed
promenadvägar från pendeltågsstationen och Älvsjö centrums serviceutbud till
Solberga. Förvaltningen har också ingått ett nytt samarbetsavtal med polisen med
fokus på trygghetsförebyggande och främjande arbete. Parkleken Kristallen i
Solberga är nyligen upprustad och en viktig social mötesplats för barn och
ungdomar.
I det av stadsdelsnämnden beslutade Lokala utvecklingsprogrammet finns
utvecklingsmål för området där trygghet är ett fokusområde. Programmet sträcker
sig över flera år och i programmet prioriteras Solberga som stadsdelsområde och
dess utvecklingsbehov.
Motionären lyfter också fram betydelsen av ett levande lokalt näringsliv runt det
gamla torget som byggdes på 1950-talet. Staden verkar för att lokalt näringsliv och
serviceutbud ska finnas tillgängligt och levandegöra stadens torg och utveckla dem
som viktiga mötesplatser i det offentliga rummet. Förvaltningen har tidigare påtalat
behovet av ett nytt områdesprogram för Solberga för stadsbyggnadskontoret och
menar att det behovet kvarstår

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 1 december 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Underremiss
AB Stockholmshems remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Stockholmshem är ägare till en av två fastigheter med lokaler på Kristalltorget.
Bolaget är medvetet om att torget kan bli mer attraktivt och står öppet inför ett
samarbete med stadsdelsnämnden och trafiknämnden i framtagande av en
utvecklingsplan initierat av ansvarig nämnd. Vid framtagande av utvecklingsplan
bör även dialog föras med bostadsrättsföreningen som äger fastigheten på motsatt
sida av torget.
Bolaget anser emellertid det tveksamt att denna typ av samarbete ska ske genom
direktiv av kommunfullmäktige.
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Koncernledningens synpunkter
Koncernledningen och berörda bolag är medvetna om behoven av upprustning i
stadens stadsdelscentrum. Koncernen och dess bolag förhåller sig till framtagna
lokala utvecklingsprogram och fokusområden för planering och utförande av
upprustning. Vid Kristalltorget äger Stockholmshem en del av centrumbebyggelsen
och tillhörande allmänna ytor. Stockholmshem är öppen för ett samarbete med
stadsdelsnämnden och trafiknämnden i framtagande av en utvecklingsplan, initierat
av ansvarig nämnd.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Fastighetsnämnden
Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (alla M) enligt följande.
1.
2.

Att tillstyrka motionen
Att därutöver anföra följande:

Solberga är i behov av bättre förutsättningar för lokalt näringsliv, en mer attraktiv
utemiljö och ökad trygghet. Kristalltorget i västra Solberga behöver ett lyft då det idag
ger ett övergivet intryck. Förtätningen i Solberga pågår för fullt. Trots att så mycket
byggs i området finns ingen konkret handlingsplan för Kristalltorgets framtid.
Den ökade bebyggelsen i området kan, precis som fastighetskontoret skriver,
medföra tillräckligt flöde av förbipasserade för att möjliggöra en lyckad torghandel på
Kristalltorget. En torghandel kan dessutom tillsammans med näringsverksamheter och
t.ex. caféer i lokaler runt torget ökatorgets attraktionskraft för att få liv och rörelse i
området.
Majoriteten skriver i sin budget att många torg i ytterstaden har potential att
utvecklas till levande mötesplatser. Vi anser att Kristalltorget har en sådan potential
och att en utvecklingsplan för Kristalltorget ska tas fram.

Stadsbyggnadsnämnden
Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M) och Björn Ljung (L)
enligt följande.
1. Att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra följande:
Solberga är i behov av bättre förutsättningar för lokalt näringsliv, en mer attraktiv
utemiljö och ökad trygghet. Kristalltorget i västra Solberga behöver ett lyft då det idag
ger ett övergivit intryck. Förtätningen i Solberga pågår för fullt. Trots att så mycket
byggs i området finns ingen konkret handlingsplan för Kristalltorgets framtid.
Den ökade bebyggelsen i området kan, precis som stadsbyggnadskontoret skriver,
medföra tillräckligt flöde av förbipasserade för att möjliggöra en lyckad torghandel på
Kristalltorget. En torghandel kan dessutom tillsammans med näringsverksamheter och
t.ex. kaféer i lokaler runt torget öka torgets attraktionskraft för att få liv och rörelse i
området.
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Majoriteten skriver i sin budget att många torg i ytterstaden har potential att
utvecklas till levande mötesplatser. Vi anser att Kristalltorget har en sådan potential
och att en utvecklingsplan för Kristalltorget ska tas fram.

Trafiknämnden
Reservation anfördes av Bo Arkelsten m.fl. (alla M) och Patrik Silverudd (L)
enligt följande.
1. Att tillstyrka motion (2017:37) från Johan Nilsson (M) om att rusta upp
och öka tryggheten vid Kristalltorget i Solberga.
2. Att därutöver anföra följande:
Det är glädjande att trafikkontoret är positiva till motionens syfte och vi ställer oss
bakom förslaget om att frågorna bör hanteras i ett områdesprogram eftersom Solberga
står inför vissa förändringar till följd av bostadsbyggande.
Vi delar alltså uppfattningen att det behövs ett nytt områdesprogram för hela
Solberga, men ser inget som hindrar att trafiknämnden även verkar för att rusta upp
och öka tryggheten vid Kristalltorget specifikt. Det är glädjande att kontoret kommer,
för att tillmötesgå både stadsdelens och våra önskemål om att öka tryggheten på och
omkring torget, fortsätta att prioritera drift och skötsel av torgytan.
Solberga är ett stadsdelsområde under stor tillväxt. Den närmaste tiden byggs cirka
600 nya lägenheter i centrala Solberga. Därutöver byggs ytterligare många lägenheter i
Solbergas närhet. Samtidigt går det att se att otryggheten ökar i Solberga, vilket
framgår av stadens trygghetsmätning som presenterades i september. Särskilt finns det
en oro för att utsättas för brott och det upplevs ett ökande problem med
narkotikamissbruk på offentliga platser.
Kristalltorget är en av flera platser i Solberga som upplevs öde och övergiven. Det
som skulle kunna vara ett trevligt och befolkat torg består nu av stängda affärslokaler
och en ogästvänlig plats att vistas på. Det är bra att det arbetas kontinuerligt med olika
trygghetsfrågor och i samarbete med Polisen, men icke desto mindre är Kristalltorget
en övergiven plats med stor potential, inte minst med tanke på alla nya invånare som
flyttar in.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Johan Nilsson m.fl. (alla M), Anna Engelbert (L) och
Evy Kjellberg (C) enligt följande.
1. Nämnden ställer sig bakom motionen
2. samt anför därutöver
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Solberga är ett stadsdelsområde under stor tillväxt. Den närmaste tiden byggs cirka
600 nya lägenheter i centrala Solberga. Därutöver byggs ytterligare många lägenheter i
Solbergas närhet. Samtidigt går det att se att otryggheten ökar i Solberga, vilket
framgår av stadens trygghetsmätning som presenterades i september. Särskilt finns det
en oro för att utsättas för brott och det upplevs ett ökande problem med
narkotikamissbruk på offentliga platser. Kristalltorget är en (av flera) platser i
Solberga som upplevs öde och övergiven. Det som skulle kunna vara ett trevligt och
befolkat torg består nu av stängda affärslokaler och en ogästvänlig plats att vistas på.
Om någon ska föra fram behovet av att även staden, och inte bara byggherrarna, tar
ansvar för att utveckla Solberga så är det Älvsjö stadsdelsnämnd. Det är bra att det
arbetas kontinuerligt med olika trygghetsfrågor och i samarbete med Polisen, men icke
desto mindre är Kristalltorget en övergiven plats med stor potential, inte minst med
tanke på alla nya invånare som flyttar in.
Vi delar uppfattningen att det behövs ett nytt områdesprogram för hela Solberga,
men ser inget som hindrar att stadsdelen även verkar för att rusta upp och öka
tryggheten vid Kristalltorget specifikt.

Särskilt uttalande gjordes av Stefan Johansson m.fl. (alla S), Lovisa Karlsson
Kjellin m.fl. (alla MP) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) enligt följande.
Stadens medborgarundersökningar visar att många trivs i Solberga med dess närhet till
lekparker, grönska och kollektivtrafik. Majoriteten gör i årets budget en större satsning
på trygghetsfrågor och satsar på att intensifiera det förebyggande och främjande
arbetet i hela stadsdelen, exempel på detta synliggörs också i förvaltningens remissvar.
Det är beklagligt att motionären försöker förstärka en negativ bild av tryggheten i
stadsdelen och därmed sprida social oro. När moderaterna hade makten var de en
pådrivande faktor till att lägenhet efter lägenhet såldes ut, och så gjordes även
fastigheter kring Kristalltorget. Den ”övergivna” intryck som moderaterna nu vill
åtgärda är ett resultat av deras politik.
Tillsammans med andra berörda aktörer och andra lokala initiativ samverkar vi i
den lokala utvecklingsplanen i syfte att utveckla stadsdelen.

Särskilt uttalande gjordes av Johan Nilsson m.fl. (alla M), Anna Engelbert (L)
och Evy Kjellberg (C) enligt följande.
Det är beklagligt att den rödgröna majoriteten inte tar trygghetsfrågorna på allvar. De
rödgröna har intagit en strutsmentalitet där ni hoppas att brottslighet och oro ska lösa
sig självt. Ni rödgröna med stödpartier tror att samtalsklubbar och byråkratiska råd
skapar trygghet, men ser inte hur utvecklingen bara blir värre och värre. Vi lyssnar på
Älvsjöborna och tar trygghetsfrågorna på allvar. Därför kommer vi att föreslå en
kraftfull satsning på trygghetsområdet i Stockholm. Vi i Alliansen tror på Solbergas
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potential och vill utveckla Kristalltorget till en trygg och attraktiv plats. Det är synd att
den politiska majoriteten inte har samma ambitioner.
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