Utlåtande 2018:20 RI (Dnr 106-298/2017)

Låt stockholmarna bygga ihop Södra Skanstull med
Gullmarsplan och Hammarby sjöstad
Motion (2017:5) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L)

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

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Björn Ljung och Peter Backlund (båda L) anför i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att staden omgående ska inleda ett innovativt
arbete med att låta stockholmarna bidra till hur området från Gullmarsplan till
och med Skanstullsbroarna ska kunna utformas. Motionärerna menar att
Gullmarsplan och dess omgivningar är en av Stockholms sämst nyttjade
resurser, att arbetet med utveckling av Söderstaden har skett på ett alltför
uppdelat sätt och att kopplingen över vattnet har missats i arbetet med Södra
Skanstull.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Södermalms
stadsdelsnämnd och YIMBY Stockholm. YIMBY Stockholm har inte
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inkommit med svar. Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har
svarat med ett gemensamt tjänsteutlåtande.
Stadsledningskontoret anser att det är viktigt med dialog i
stadsutvecklingsprojekt. Programsamråd och omfattande dialoger har
genomförts med stockholmarna och stadsledningskontoret anser att dialogen
med stockholmarna självklart ska utvecklas i arbetet med Gullmarsplan när
fortsatt planering blir aktuellt.
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden delar motionärernas
syn på vikten av tidiga och innovativa dialoger, men anser att en
medborgardialog för Gullmarsplan och Nynäsvägen bör vänta eftersom det i
nuläget inte är aktuellt att intensifiera planeringen av området. Att i dagsläget
fråga om stockholmarnas åsikter utan att kunna säkerställa att dessa tas
omhand i ett framtida arbete, riskerar att minska trovärdigheten i dialogen och
att skapa förväntningar som inte kan uppfyllas.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd konstaterar att eftersom
programarbetet för Gullmarsplan/Nynäsvägen inte beräknas påbörja förrän år
2020 ser nämnden en viss fara i att redan nu initiera ett
medborgardialogsarbete. Däre-mot ställer sig nämnden positiv till att det innan
projektstart utreds hur en medborgardialog i anknytning till detta projekt skulle
kunna se ut och när den skulle kunna vara strategiskt lämplig att genomföra.
Södermalms stadsdelsnämnd menar att eftersom programarbetet för
Gullmarsplan/Nynäsvägen inte beräknas påbörja förrän år 2020 är det för
tidigt att initiera ett medborgardialogarbete, men anser däremot att ett arbete
kan inledas för att utreda på vilket sätt och på vilka delar av projektet det kan
vara lämpligt att föra en dialog med medborgare, samt vid vilket skede i
projektet det vore lämpligt att genomföra dialoger.
Mina synpunkter
Det är mycket angeläget att ha en god dialog med stockholmarna när det
planeras för ny bebyggelse. Detta för att skapa en lokal förankring av
projekteten men också för att samla in synpunkter från personer som vistas och
bor i ett område. Den politiska majoriteten har tagit ett flertal initiativ till att
stärka dialogen med medborgarna i stadsutvecklingsprojekt. Ett exempel är
den dialogprocess som genomfördes inom ramen för Fokus Skärholmen då
metoden med webenkäten ”Bästa platsen!” genomfördes med stor framgång,
för att samla in synpunkter från området. Det är ett tydligt exempel på en
innovativ och tidig dialog, precis det som motionärerna efterfrågar.
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Motionärerna pekar på att platsen mellan Skanstull och Gullmarsplan är
underutnyttjad och att den kan utvecklas i framtiden, särskilt med inflytande
från stockholmarna. Det är en uppfattning jag delar. När det är dags att
utveckla den delen av staden är det självklart så att det ska ske i nära dialog
med stockholmarna.

Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2017:5) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L) om att låta
stockholmarna bygga ihop Södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby
sjöstad bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Det är positivt att kontoren värderar tidiga och innovativa dialoger vid planeringen av
större stadsområden. Vi anser dock att de borde gå längre för att nå de medborgare
som vanligtvis inte är delaktiga i samråd för stadens planering. Staden behöver ta ett
nytt och bredare grepp kring samrådsprocessen för större detaljplaner, för att nå fler
människor tidigare i processen.
Stadsutveckling blir bäst när de som lever i området får ett ordentligt inflytande
över hur det ska utvecklas. Områden ska ses som en del av en helhet, med funktioner
och miljöer som samspelar. Stockholm behöver arbeta mer och bättre med
områdesplanering, med ett djupare förankringsarbete, som resulterar i genomtänkta
planer som tagit det lokala perspektivet i hänsyn.
Gullmarsplan och området runt omkring är utan tvekan en utav Stockholms sämst
utnyttjade resurser. Här har vi söderorts viktigaste kollektivtrafikknutpunkt, avskild
praktisk taget från all vettig gång- och cykelinfrastruktur och med stora outnyttjade
områden i närheten. Möjligheterna att skapa många fler bostäder, arbetsplatser och
dessutom göra gång-, cykelvägar, park- och naturmark bättre, tryggare och
tillgängligare är stora. Men området från vattnet upp till Gullmarsplan är också ett
väldigt komplext område att bygga på.
Därför vill Liberalerna se att arbetet med Gullmarsplanssidan kommer i gång redan
nu, och att det startar med att släppa loss stockholmarnas kreativitet tidigare och i
större skala än vanligt. Det skulle exempelvis kunna genomföras genom interaktiva
verktyg, som kan nå ut till människor som vanligtvis inte deltar i planprocessen. Det
här handlar om en unik möjlighet att bygga ihop innerstaden med närförort, att låta
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innerstaden växa ut utanför tullarna, och projektet är därför ett av de viktigaste för
utvecklingen av Stockholm.

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

Stockholm den 17 januari 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD

Ulrika Gunnarsson

Reservation anfördes av Lotta Edholm (L) med hänvisning till Liberalernas
reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Björn Ljung och Peter Backlund (båda L) anför i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att staden omgående ska inleda ett innovativt
arbete med att låta stockholmarna bidra till hur området från Gullmarsplan till
och med Skanstullsbroarna ska kunna utformas. Motionärerna menar att
Gullmarsplan och dess omgivningar är en av Stockholms sämst nyttjade
resurser, att arbetet med utveckling av Söderstaden har skett på ett alltför
uppdelat sätt och att kopplingen över vattnet har missats i arbetet med Södra
Skanstull.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Södermalms
stadsdelsnämnd och YIMBY Stockholm. YIMBY Stockholm har ej inkommit
med svar. Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har svarat med ett
gemensamt tjänsteutlåtande.

Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Det är viktigt med dialog i stadsutvecklingsprojekt. Dialogen med Stockholmarna
ska ske i tidiga skeden, för att fånga upp lokal kunskap och förslag till utveckling
gärna innan färdiga ritningar finns på plats. Av Budget 2017 framgår att effektiva
och transparenta processer med god dialog i ett tidigt skede är en nyckelfaktor för
att nå stadens mål.
Gullmarsplan och Södra Skanstull ingår i projektet Söderstaden där också
Globenområdet och Slakthusområdet ingår. Planeringen har kommit längst i
Slakthusområdet och Södra Skanstull, där programsamråd och omfattande dialoger
genomförts med stockholmarna. Inga tecken finns på att ansvariga nämnders
ambitionsnivå gällande dialog skulle minska för resterande områden inom
Söderstaden.
I arbetet med programmet för Södra Skanstull har staden undersökt hur området
kopplas till andra sidan Årstaviken och genom programsamrådet för Södra
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Skanstull fångat upp hur stockholmarna vill att området ska utvecklas. Arbetet med
att sammanställa synpunkterna som framkommit i dialogen pågår.
Sammanställningen kommer att redovisas för stadsbyggnadsnämnden i samband
med beslut om inriktning för fortsatt arbete.
Stadsledningskontoret anser att dialogen med stockholmarna självklart ska
utvecklas i arbetet med Gullmarsplan när fortsatt planering blir aktuellt.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige anser motionen besvarad med vad som anförts i
tjänsteutlåtandet.

Exploateringsnämnden
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti
2017 följande.
1. Exploateringsnämnden besvarar remissen med kontorens
gemensamma tjänsteutlåtande.
2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Reservation anfördes av Abit Dundar (L), bilaga 1.
Exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande daterat den 14 juni 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Kontoren delar motionärernas syn på vikten av tidiga och innovativa dialoger. De
bidrar till att öka förståelsen för den växande staden och för stadsplaneringen.
Dialogerna sker idag på fyra olika nivåer: i samband med översiktsplanering, planer
för större sammanhängande områden, program och detaljplaner.
Sedan 2011 driver kontoren ett arbete med stadsbyggnadsdialoger och
medverkan från stockholmarna. Under 2015 inleddes ett arbete med att använda
digitala dialogverktyg för att komplettera dialogerna och ytterligare öka
delaktigheten. Genom workshops och kreativa möten arbetar kontoren också aktivt
för att särskilt få barn och unga att bli intresserade av stadsbyggnadsfrågor.
Gullmarsplan och Nynäsvägen är en del av Programmet för Söderstaden. Där
ingår också Slakthusområdet, Globenområdet och Södra Skanstull. Arbetet med de
fyra delarna har kommit olika långt, men det är stadens ambition och tydliga
viljeriktning att varje del ingår och samordnas i en helhet. I programmet för Södra
Skanstull har staden, i den mån det varit möjligt, undersökt hur området kopplas till
andra sidan Årstaviken. Staden har även genomfört en social miljöanalys där
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människor som bor, arbetar eller vistas i området blivit intervjuade om sin
inställning till Skanstull och vad man önskar för framtiden. I höstas genomfördes
programsamrådet för Södra Skanstull, och i samband med det har staden anordnat
olika aktiviteter för att nå ut till så många stockholmare som möjligt. Nu pågår
arbetet med sammanställning och utvärdering av vad som kommit fram i dialogen,
inför beslut om hur planeringen av Skanstull ska gå vidare.
Kontoren anser att en medborgardialog för Gullmarsplan och Nynäsvägen bör
vänta eftersom det i nuläget inte är aktuellt att intensifiera planeringen av området.
Anledningen till detta är att Gullmarsplansområdet är mycket komplext, särskilt
med avseende på infrastruktur och topografi. Landstingets trafikförvaltning och
Trafikverket behöver också involveras tidigt i planeringen för att utreda möjligheter
och begränsningar kring kollektivtrafik och väginfrastruktur och för att lägga upp
en gemensam planering.
Att i dagsläget fråga om stockholmarnas åsikter utan att kunna säkerställa att
dessa tas omhand i ett framtida arbete, riskerar att minska trovärdigheten i dialogen
och att skapa förväntningar som inte kan uppfyllas.
Kontorens förslag till beslut
Kontoren föreslår att exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden godkänner
och överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 augusti
2017 följande.
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorens
gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen från
kommunstyrelsen.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Reservation anfördes av Björn Ljung (L), bilaga 1.
Exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande daterat den 14 juni 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Se under exploateringsnämnden.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde
den 31 augusti 2017 följande.
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1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden avstyrker motionen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation anfördes av Peter Backlund och Elisabet Abelson (båda L),
bilaga 1.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
10 augusti 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen håller med motionärerna om att området kring Gullmarsplan kan
förbättras, framförallt med avseende på fotgängares och cyklisters mobilitet.
Gullmarsplan är en viktig kollektivtrafiksnod som med kommande
planeringsarbeten bör tillgängliggöras ytterligare med starkare kopplingar till
omkringliggande delar av staden.
I arbetet med medborgardialog kring stadsutveckling finns det svårigheter att nå
vissa målgrupper, i många fall unga. Förvaltningen ställer sig därför positiv till att
användandet av olika digitala verktyg, som eventuellt kan tilltala yngre målgrupper,
utreds.
I arbetet med att skapa en socialt hållbar stadsbyggnadsprocess bör invånare
involveras i så stor grad som möjligt, för att öka deras inflytande över sina
närområden och förbättra transparensen i stadens arbete. Motionärernas förslag om
uppsökande medborgardialoger ställer sig förvaltningen positiv till eftersom alla
målgrupper inte alltid nås av information som kommuniceras i stadens olika
kanaler.
Förvaltningen vill framhålla vikten av att medborgardialoger som sker i
anslutning till stadsutvecklingsprojekt är väl genomtänkta för att de ska kunna
integreras i och påverka planeringen. En utstuderad process som kan ta tillvara på
det underlag som genereras, med tydlig återkoppling till deltagare, är ett verktyg för
att åstadkomma detta. Det kan underlätta om dialogen sker i en tidsmässig närhet
till planstart eftersom det då säkerställs att materialet är aktuellt med tydliga
kopplingar till planeringsarbetet.
Planprocesser kan av allmänheten uppfattas som långsamma och att starta upp
en medborgardialog flera år innan planerad projektstart kan eventuellt bidra till
förvirring. Eftersom medborgardialoger kräver resurser i form av ekonomiska
medel, såväl som tid från deltagare, är det viktigt att syftet är tydligt och att
projektstrukturer möjliggör att invånares synpunkter på ett områdes utveckling kan
beaktas. Medborgardialoger som genomförs utan att tas tillvara på i efterföljande
planeringsarbete är ett resursslöseri samtidigt som det skadar invånares tillit och
förtroende för staden och dess demokratiska processer.
Eftersom programarbetet för Gullmarsplan/Nynäsvägen inte beräknas påbörja
förrän 2020 ser förvaltningen en viss fara i att redan nu initiera ett
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medborgardialogsarbete. Däremot ställer sig förvaltningen positiv till att det innan
projektstart utreds hur en medborgardialog i anknytning till detta projekt skulle
kunna se ut och när den skulle kunna vara strategiskt lämplig att genomföra.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24
augusti 2017 att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Reservation anfördes av Anne-Lie Elfvén (L) och Christoffer Järkeborn
m.fl. (alla M), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Anders Göransson m.fl. (alla S), Anna-Klara
Müntzing m.fl. (alla MP) och Birgitta Sevefjord (V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Djuna Jangmyr (Fi) som hänvisade till särskilt
uttalande gjort av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Ersättaryttrande gjordes av Leif Kroon (KD) som instämde i Liberalernas
och Moderaternas gemensamma reservation.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti
2017 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen instämmer i motionärernas synpunkter kring projektet Söderstaden
att det är viktigt att skapa en bra koppling över vattnet mellan Södra Skanstull och
Gullmarsplan för att åstadkomma den eftersträvade sammanhängande
stadsstrukturen. Gullmarsplan med närområde har otvetydigt en stor potential att
utvecklas till en mycket mer välfungerande och attraktiv plats, både när det gäller
dess betydelse som knutpunkt för kollektivtrafik och ur övriga stadsmiljöaspekter.
I stadsutvecklingsarbete är det, som framhålls i motionen, väsentligt för ett
lyckat resultat att fånga upp synpunkter och behov hos de medborgare som berörs
av planeringen. Förvaltningen anser att det är positivt att pröva olika metoder för
detta, bland annat till exempel digitala metoder. Vissa grupper av medborgare kan
vara svåra att nå genom traditionella kanaler och det är därför värdefullt att utveckla
nya sätt att få med människor i en dialog.
Det som är viktigt vid arbeten med medborgardialoger är att de planeras noga så
att det är tydligt vad syftet är, vilka resultat som för-väntas och hur resultaten
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kommer att användas. Det är också väsentligt att medborgare som deltar i
dialogprocesser eller på annat sätt lämnar synpunkter är fullt medvetna om på vilket
sätt och i vilken utsträckning deras synpunkter och arbete kommer att tas tillvara.
Det är givetvis en fördel ur medborgarnas synvinkel om det inte går för lång tid
mellan medborgardialoger och starten av det projekt där resultaten ska användas.
Av den anledningen är förvaltningen tveksam till att redan nu inleda dialoger
med medborgarna om området kring Gullmarsplan, eftersom programarbete för
Gullmarsplan/Nynäsvägen inte är beräknat att påbörjas förrän 2020. Däremot kan
ett arbete inledas för att utreda på vilket sätt och på vilka delar av projektet det kan
vara lämpligt att föra en dialog med medborgare, samt vid vilket skede i projektet
det vore lämpligt att genomföra dialoger.
Avslutningsvis vill förvaltningen framhålla att det är stadsbyggnadskontoret
som ansvarar för planprocessen och därmed de samråd och dialoger med
medborgare som ska genomföras enligt plan- och bygglagen. Även
exploateringskontoret är involverad i dessa proces-ser vid större projekt.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Exploateringsnämnden
Reservation anfördes av Abit Dundar (L) enligt följande.
Nämnden beslutar att tillstyrka motionen och därutöver anföra.
Det är positivt att kontoren också värderar tidiga och innovativa dialoger vid
planeringen av större stadsområden. Vi anser dock att de borde gå längre för att nå de
medborgare som vanligtvis inte är delaktiga när staden planeras.
Stadsutveckling blir bäst när de som lever i området får ett ordentligt inflytande
över hur det ska utvecklas och när området ses som en helhet av funktioner och
miljöer som samspelar. Stockholm behöver arbeta mer och bättre med
områdesplanering.
Gullmarsplan och området runt omkring är utan tvekan en utav Stockholms sämst
utnyttjade resurser. Här har vi söderorts viktigaste kollektivtrafikknutpunkt, avskild
praktisk taget från all vettig gång och cykelstruktur och med stora outnyttjade områden
i närheten. Möjligheterna att skapa många fler bostäder, arbetsplatser och dessutom
göra gång-, cykelvägar, park- och naturmark bättre, tryggare och tillgängligare är
gigantiska. Men området från vattnet upp till Gullmarsplan erbjuder också riktigt svåra
stadsplanerings nötter att knäcka.
Därför vill Liberalerna se att arbetet med Gullmarsplanssidan kommer i gång redan
nu, och att det startar med att släppa loss stockholmarnas kreativitet tidigare och i
större skala än vanligt. Det här handlar om ett av de potentiellt sätt viktigaste
områdena för utvecklingen av Stockholm. Givet att utmaningarna är stora är
involverandet av alla de som redan idag vistas i området extra viktigt. Det borde
genomföras genom interaktiva verktyg som kan nå ut till människor som annars
vanligtvis inte deltar i planprocessen.
Staden borde alltså redan nu börja fråga vilka behov som medborgarna ser och
vilka lösningsidéer som finns. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi att
exploateringsnämnden tillstyrker motionen.

Stadsbyggnadsnämnden
Reservation anfördes av Björn Ljung (L) enligt följande.
Nämnden beslutar att tillstyrka motionen och därutöver anföra.
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Det är positivt att kontoren också värderar tidiga och innovativa dialoger vid
planeringen av större stadsområden. Vi anser dock att de borde gå längre för att nå de
medborgare som vanligtvis inte är delaktiga när staden planeras.
Stadsutveckling blir bäst när de som lever i området får ett ordentligt inflytande
över hur det ska utvecklas och när området ses som en helhet av funktioner och
miljöer som samspelar. Stockholm behöver arbeta mer och bättre med
områdesplanering.
Gullmarsplan och området runt omkring är utan tvekan en utav Stockholms sämst
utnyttjade resurser. Här har vi söderorts viktigaste kollektivtrafikknutpunkt, avskild
praktisk taget från all vettig gång och cykelstruktur och med stora outnyttjade områden
i närheten. Möjligheterna att skapa många fler bostäder, arbetsplatser och dessutom
göra gång-, cykelvägar, park- och naturmark bättre, tryggare och tillgängligare är
gigantiska. Men området från vattnet upp till Gullmarsplan erbjuder också riktigt svåra
stadsplanerings nötter att knäcka.
Därför vill Liberalerna se att arbetet med Gullmarsplanssidan kommer i gång redan
nu, och att det startar med att släppa loss stockholmarnas kreativitet tidigare och i
större skala än vanligt. Det här handlar om ett av de potentiellt sätt viktigaste
områdena för utvecklingen av Stockholm. Givet att utmaningarna är stora är
involverandet av alla de som redan idag vistas i området extra viktigt. Det borde
genomföras genom interaktiva verktyg som kan nå ut till människor som annars
vanligtvis inte deltar i planprocessen.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Peter Backlund och Elisabet Abelson (båda L) enligt
följande.
Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen
Att därutöver anföra:
Det är positivt att förvaltningen också värderar tidiga och innovativa dialoger vid
planeringen av större stadsområden. Vi anser dock att de borde gå längre för att nå de
medborgare som vanligtvis inte är delaktiga när staden planeras.
Stadsutveckling blir bäst när de som lever i området får ett ordentligt inflytande
över hur det ska utvecklas och när området ses som en helhet av funktioner och
miljöer som samspelar. Stockholm behöver arbeta mer och bättre med
områdesplanering.
Gullmarsplan och området runt omkring är utan tvekan en utav Stockholms sämst
utnyttjade resurser. Här har vi söderorts viktigaste kollektivtrafikknutpunkt, avskild
praktisk taget från all vettig gång och cykelstruktur och med stora outnyttjade områden
i närheten. Möjligheterna att skapa många fler bostäder, arbetsplatser och dessutom
göra gång-, cykelvägar, park- och naturmark bättre, tryggare och tillgängligare är
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gigantiska. Men området från vattnet upp till Gullmarsplan erbjuder också riktigt svåra
stadsplaneringsnötter att knäcka.
Därför vill Liberalerna se att arbetet med Gullmarsplanssidan kommer i gång redan
nu, och att det startar med att släppa loss stockholmarnas kreativitet tidigare och i
större skala än vanligt. Det här handlar om ett av de potentiellt sett viktigaste
områdena för utvecklingen av Stockholm. Givet att utmaningarna är stora är
involverandet av alla de som redan idag vistas i området extra viktigt. Det borde
genomföras genom interaktiva verktyg som kan nå ut till människor som annars
vanligtvis inte deltar i planprocessen.

Södermalms stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Anne-Lie Elfvén (L) och Christoffer Järkeborn m.fl.
(alla M) enligt följande.
att tillstyrka motionen
att därutöver anföra.
Det är positivt att staden också värderar tidiga och innovativa dialoger vid planeringen
av större stadsområden. Vi anser dock att de borde gå längre för att nå de medborgare
som vanligtvis inte är delaktiga när staden planeras.
Stadsutveckling blir bäst när de som lever i området får ett ordentligt inflytande
över hur det ska utvecklas och när området ses som en helhet av funktioner och
miljöer som samspelar. Stockholm behöver arbeta mer och bättre med
områdesplanering.
Gullmarsplan och området runt omkring är utan tvekan en utav Stockholms sämst
utnyttjade resurser. Här har vi söderorts viktigaste kollektivtrafikknutpunkt, avskild
praktisk taget från all vettig gång och cykelstruktur och med stora outnyttjade områden
i närheten. Möjligheterna att skapa många fler bostäder, arbetsplatser och dessutom
göra gång-, cykelvägar, park- och naturmark bättre, tryggare och tillgängligare är
gigantiska. Men området från vattnet upp till Gullmarsplan erbjuder också riktigt svåra
stadsplaneringsnötter att knäcka.
Därför vill vi se att arbetet med Gullmarsplanssidan kommer i gång redan nu, och
att det startar med att släppa loss stockholmarnas kreativitet tidigare och i större skala
än vanligt. Det här handlar om ett av de potentiellt sätt viktigaste områdena för
utvecklingen av Stockholm. Givet att utmaningarna är stora är involverandet av alla de
som redan idag vistas i området extra viktigt. Det borde genomföras genom olika
interaktiva och digitala verktyg som kan nå ut till människor som annars vanligtvis
inte deltar i planprocessen.

Särskilt uttalande gjordes av Anders Göransson m.fl. (alla S), Anna-Klara
Müntzing m.fl. (alla MP) och Birgitta Sevefjord (V), enligt följande.
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Vi håller med motionärerna att det är viktigt att fånga upp medborgarnas synpunkter
men ansluter oss till förvaltningen vad gäller deras tveksamhet att starta en dialog
innan programarbetet för Gullmarsplan/Nynäsvägen kommit igång.
Området har stor outnyttjad potential därför vill vi återigen lyfta fram våra tankar
kring hur området på området kring Södra Skanstull kan utvecklas och bidra till en
mer sammanhållen stad. Nedanstående skrev vi i vårt remissvar för programmet för
Södra Skanstull.
”Att läsa förslaget till program för Södra Skanstull ger tillförsikt för hur denna del
av Södermalm kan komma att utvecklas. Det är ett bra exempel på potentialen som
finns i att bygga bostäder, bygga bort barriärer och skapa fler allmänna utrymmen i
Stockholm.
Ett sätt att ytterligare förstärka området vore att göra utomhusdelen av
Eriksdalsbadet avgiftsfri. Vi skulle få bort en av de besvärligaste barriärerna i området.
Kopplingen mellan Årstaviken och Skanstull skulle förbättras betydligt. Under de nio
av årets tolv månader som badet är stängt, skulle badplatsområdet kunna öppnas för
aktiviteter. Vi skulle få en ny stor stadspark.
Vi ser flera utmaningar med ett avgiftsfritt utomhusbad: säkerhet, trygghet och
ekonomi. Samtidigt, väl fungerande, skulle det kunna bli en fantastisk mötesplats, en
manifestation av ett Stockholm för alla.
Vi vill också att staden tittar på förutsättningar till fler bostäder i Södra Skanstull
samt möjligheteten att minska barriären mellan Skanstull och Gullmarsplan genom att
minska biltrafiken och sänka hastigheterna på Skanstullsbron. Det vore också önskvärt
att se över om fler allmänna utrymmen kan skapas på de nya gröna tak som planeras
samt vad det finns för potential att även planera in solpaneler på de tak som inte blir
gröna.
Södra Skanstull ansluter till ett mycket populärt gångstråk som har gjorts än mer
levande av ett växande antal ideella och kommersiella initiativ. Med tanke på detta
vore det önskvärt att se över förutsättningarna för att göra området så attraktivt som
möjligt även under byggtiden. Exempel på sådana initiativ vore tillfälliga öppna
väggar på byggnader som ska rivas samt att öppna upp ytor för restaurangverksamhet,
kulturutövare eller evenemang i väntan på byggstart.”
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