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Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Remiss: Visionen Kungens Kurva Skärholmen, revidering och lägesrapport
Förvaltningens förslag till beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på remissen.
2. Omedelbar justering.

Steinunn Á Håkansson

Rune Ney

Stadsdelsdirektör

Chef Samhällsservice

Sammanfattning
Stockholm stad och Huddinge kommun har under en längre tid samarbetat kring
frågor som rör utvecklingen i Kungens Kurva – Skärholmen. En gemensam
kommunal ledningsgrupp bildades våren 2002. Inom ramen för detta arbete togs
det fram ett strategiskt utvecklingsprogram år 2004. Syftet var att skapa en
gemensam stadsmiljö och att förankra visionen: ”Kungens Kurva – Skärholmen är
en av Stockholmsregionens mest attraktiva arbetsplatser, med varierat utbud av
handel, arbetsplatser, nöje och service och fungerar som ett alternativ till city.”
Under de senaste åren har samarbetet mellan kommunerna fått en tydligare
struktur och samarbetet med näringslivet har utvecklats. Idag leds
samarbetsorganisationen av en interimsstyrelse med representanter från
kommunerna och näringslivet. En utredning om eventuellt gemensamt
utvecklings- och samordningsbolag pågår.
Organisationen för samarbetet kommer att utgöra en plattform för samverkan i
frågor som rör utvecklingen av området Kungens Kurva – Skärholmen.
Samarbetet ska verka för en långsiktig och sund tillväxt och utveckling i linje med
områdets föreslagna/reviderade vision.
Ansvariga nämnder och styrelse uppmanas att avsätta resurser så att ovanstående
inriktning för en utveckling av Kungens kurva – Skärholmen kan genomföras.
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Bakgrund
Både Stockholm stad och Huddinge kommun har fattat beslut om att det
strategiska programmet ska ligga till grund för det kommungemensamma arbetet.
En viktig utmaning i arbetet är att skapa ett gemensamt område. Områdets
nuvarande roll som regionens ledande handelsplats och som regional kärna ska
förstärkas samtidigt som allsidigheten ska förbättras genom tillskott av
servicefunktioner, arbetsplatser och kulturverksamheter. Sedan 2004 har arbetet
fortsatt och det strategiska programmets vision har setts över. Diskussioner om
organisationen pågår.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av avdelningen för Samhällsservice.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Utvecklingsprocesser som pågår i området Kungens kurva – Skärholmen är
viktiga både för regionala kärnan och Stockholms södra delar.
Flera pågående projekt kommer att påverka området som Stockholms nya
översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, gemensamma
planeringsförutsättningar för Kungens kurva – Skärholmen, förbifart Stockholm
och Söderortsvisionen.
Förvaltningen har i flera ärenden påpekat vikten av förbättrade kommunikationer
för denna regionala kärna, speciellt tvärförbindelserna. Spårväg Syd behöver
påskyndas så att den södra regionen inte förlorar tid nu när många framtida projekt
pågår och planeras.
Det behövs nya möjligheter för näringslivsutveckling i Bredäng – Sätra
företagarområde tillsammans men utvecklingen av Skärholmsvägen där nya
bostäder och företagsetableringar planeras.
Utbyggnader av våra idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser bör fortsätta
och påskyndas.
Vi anser att det är mycket viktigt att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med
utvecklingen av söderort.
Resurser krävs för att en utveckling av Kungens kurva – Skärholmen kan
genomföras. Vi vill se ett söderort i världsklass 2030.
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