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Sammanfattning
I detta ärende redovisas ett förslag till en långsiktig vision för
staden, Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. Visionen utgår från
den tidigare revideringen och de långsiktiga mål som framgår av
kommunfullmäktiges budget. I framtagandet av det nya förslaget
till vision har även underlag från den sociala hållbarhetskommissisonen använts. En analys av den förväntade
utvecklingen fram till år 2040 har gjorts liksom en genomgång av
styrkor och svagheter med den tidigare visionen.
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För Stockholms stad som helhet visar rapporten på en positiv
utveckling. Stockholmarna lever allt längre, sysselsättningen ökar
och inkomsterna stiger. Men samtidigt har skillnaderna mellan
grupper och stadsdelar vuxit och på vissa områden har
utvecklingen gått åt fel håll.
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Förslaget till ny vision blickar fram mot år 2040. Sedan Vision
2030 togs fram under 2006 och 2007, har omvärlden förändrats
och därmed också stadens långsiktiga förutsättningar. Det mest
tydliga är befolkningstillväxten som har gått betydligt snabbare
än beräknat.
Exploateringskontoret har deltagit i det förberedande arbetet med
visionen och har inga ytterligare synpunkter.

Bakgrund
Under 2007 fattade kommunfullmäktige beslut om en långsiktig
vision som syftade till ett Stockholm i världsklass 2030. Visionen
arbetades fram i ett samarbete mellan stadens förvaltningar och
bolag mellan 2005 och 2007. Som utgångspunkt låg ett antal
framtidsanalyser gällande stadens utveckling och Territorial
Reviews Stockholm i vilken OECD utvärderat regionens styrkor
och utmaningar.
Stadsledningskontoret började under hösten 2012 arbetet med att
ta fram ett förslag till en reviderad Vision 2030 och under våren
2014 remitterades det då framtagna förslaget till stadens samtliga
nämnder och bolagsstyrelser. Förslaget behandlades emellertid
aldrig av kommunfullmäktige. I finansborgarrådet förslag till
budget för 2015 framgick att den övergripande visionen skulle
revideras med utgångspunkt i det remitterade ärendet och
kommunfullmäktiges nya mål.
Den 19 oktober 2015 beslutade kommunfullmäktige att godkänna
Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. Det fattade beslutet
upphävdes dock av förvaltningsrätten i Stockholm den 31 oktober
2016 med hänvisning till att ärendet inte beretts i enlighet med 5
kap. 26 § kommunallagen. Förvaltningsrätten framhöll i sin dom
att förslaget till Vision 2040 inte remitterats som ett nytt ärende
till stadens berörda nämnder utan att det utgick från den tidigare
revideringen av Vision 2030 och de långsiktiga mål som finns i
kommunfullmäktiges budget för 2015. Det förslag till Vision
2040 – Ett Stockholm för alla, som godkändes av
kommunfullmäktige hösten 2015 behandlas med anledning av
ovanstående på nytt i detta ärende.
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Ärendet
I detta ärende redovisas ett förslag till en långsiktig vision för
staden, Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. Visionen utgår från
den tidigare revideringen och de långsiktiga mål som framgår av
kommunfullmäktiges budget. Visionen är, i likhet med budgeten,
indelad i fyra huvudteman med samma utgångspunkter som
kommunfullmäktiges inriktningsmål:





Ett Stockholm som håller samman
Ett klimatsmart Stockholm
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Ett demokratiskt hållbart Stockholm

I framtagandet av det nya förslaget till vision har även underlag
från den sociala hållbarhetskommissisonen använts. En analys av
den förväntade utvecklingen fram till år 2040 har gjorts liksom en
genomgång av styrkor och svagheter med den tidigare visionen.
Ett stort antal av kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdena speglar de politiska ambitionerna att skapa
en mer jämlik och sammanhållen stad. Det pågående arbetet i
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm är därmed
särskilt prioriterat med tydliga kopplingar till den långsiktiga
visionen och dess utmaningar. Kommission presenterade i juni
2015 en första rapport, ”Skillnadernas Stockholm”, med syfte att ge
en samlad bild av hur skillnader i livsvillkor i Stockholms stad
har utvecklats över tid.
För Stockholms stad som helhet visar rapporten på en positiv
utveckling. Stockholmarna lever allt längre, sysselsättningen ökar
och inkomsterna stiger. Men samtidigt har skillnaderna mellan
grupper och stadsdelar vuxit och på vissa områden har
utvecklingen gått åt fel håll. Boendesegregationen ökar liksom
skillnaderna mellan olika gruppers hälsa, utbildning och
anknytning till arbetsmarknaden. Rapporten har ökat kunskapen
om ojämnlika förutsättningar i staden och har varit ett viktigt
underlag i framtaganden av förslaget till ny vision.
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Förslaget till ny vision blickar fram mot år 2040. Sedan Vision
2030 togs fram under 2006 och 2007, har omvärlden förändrats
och därmed också stadens långsiktiga förutsättningar. Det mest
tydliga är befolkningstillväxten som har gått betydligt snabbare
än beräknat. Stockholm kommer att vara en miljonstad redan år
2020 och inte år 2030, vilket det tidigare visionsarbetet utgick
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ifrån. Den snabba befolkningstillväxten skapar stora utmaningar
för att planera framtidens Stockholm och tillgodose alla de olika
behov och önskemål som dagens och morgondagens invånare
har.
Stadens service behöver anpassas till en växande befolkning men
också utvecklas för att svara mot de behov som invånarna
förväntas ha år 2040. Medarbetare med rätt kompetens behöver
rekryteras till alla verksamheter som finansieras av staden. Fler
bostäder och lokaler för offentlig service samt kommersiella
lokaler kommer att behövas. Samtidigt behöver Stockholms blå
och gröna värden värnas och framkomligheten tryggas med en
utbyggd kollektivtrafik och ett utbyggt gång- och cykelvägnät.
Den starka befolkningsökningen har medfört en ökad efterfrågan
på bostäder. Idag finns en stor brist på lägenheter, framför allt på
små lägenheter och studentbostäder med rimliga hyror. Stadens
mål för bostadsbyggande har därför reviderats upp till 140 000
nya bostäder till år 2030. Frågan om bostadsförsörjningen har fått
en ökad prioritet i och med de nyanlända stockholmare som nu
behöver bostad.
När staden ökar takten i bostadsbyggandet kommer det att
innebära att stadsmiljöerna i stora delar av staden förändras och
förtätas. Det kommer att kräva en löpande och strukturerad dialog
med Stockholmarna om varför det byggs och hur det bäst bör
göras för att skapa hög livskvalitet för boende, en god stadsmiljö
och en hållbar stadsutveckling. Det finns en stor samstämmighet
om att Stockholm bör värna de kvaliteter som finns idag och
arbeta för en levande stad även utanför den centrala staden. Det
är viktigt att sträva efter stadsdelar med blandade funktioner som
boende, arbetsplatser, skolor, handel och service. Då blir
stadsdelarna trygga och levande. En stor utmaning i den växande
staden är också att via god planering säkra tillgången till
kommunalt finansierad service liksom behovet av trivsamma
offentliga miljöer såsom parker, grönområden och idrottsytor.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat
exploateringsnämnden för yttrande senast den 21 december 2016
vilket innebär att det måste justeras omedelbart. Ärendet har
beretts av den administrativa avdelningen.
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Exploateringskontorets synpunkter
Exploateringskontoret anser att det i ärendet ges en grundlig
redovisning av Stockholms utveckling under 2000-talet med
fakta om medborgarna och jämförelser med omvärlden görs,
både nationellt och internationellt. Vision 2040 är ett strategiskt
dokument för stadens ledning som anger långsiktiga mål.
Exploateringskontoret har deltagit i det förberedande arbetet med
visionen och har inga ytterligare synpunkter.
Exploateringskontorets arbete berörs inom de flesta av visionens
delar men det är framförallt under inriktningsmålen ”Ett
Stockholm som håller samman” och ”Ett klimatsmart
Stockholm” som kontorets kärnverksamhet finns. Staden har som
mål för bostadsbyggandet 140 000 nya bostäder till år 2030. I
visionen poängteras att det kommer att kräva en löpande och
strukturerad dialog med Stockholmarna om varför det byggs och
hur det bäst bör göras för att skapa hög livskvalitet för boende, en
god stadsmiljö och en hållbar stadsutveckling.
Ett annat viktigt område är kompetensförsörjningsfrågor. Att
attrahera och behålla rätt kompetens är en framtidsfråga för
staden som arbetsgivare, liksom för all verksamhet finansierad av
staden. Redan idag finns en uttalad brist på vissa specialistkompetenser t.ex. ingenjörer.

Slut

Bilagor
Förslaget till strategi finns att läsa på
http://insynsverige.se/stockholmexploatering/dagordning?date=2016-12-15
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