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§ 26
Förslag till detaljplan för Södersjukuset 10 i
stadsdelen Södermalm, SDp2013-05653
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen
2. Beslutet justeras omedelbart
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 januari 2014 om förslag till
detaljplan för Södersjukhuset 10 i stadsdelen Södermalm,
SDp 2013–05653.
Dnr 1525-2013-1.5.3.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att som svar på remissen överlämna och i huvudsak åberopa
förvaltningens tjänsteutlåtande samt därutöver anföra följande:
En utbyggnad av Södersjukhuset är mycket angelägen med
tanke på att Stockholm är kraftigt underförsörjt med
akutsjukvårdsplatser och de stora framtida sjukvårdsbehoven.
Det är dock viktigt att man vid utbyggnaden väljer
trafiklösningar som inte kommer i konflikt med kraven på en
trygg och säker miljö för de boende i närheten. I det område
som berörs bor många barnfamiljer och det finns både förskolor
och lekplatser. Man bör därför undersöka möjligheten att hitta

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
6 februari 2014
Blad 30

en annan tillfartsväg för ambulanser, exempelvis på sjukhusets
sydsida.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi socialdemokrater delar i huvudsak förvaltningens entusiasm
för den remitterade planen. Några faktorer som vi dock anser
ytterligare bör beaktas i det fortsatt planarbetet är:
Möjligheterna att i samband med den omdisponering av
Södersjukhuset som förslaget innebär hitta lokaler för en
förskola för barn till personer med obekväma arbetstider –
populärt ”nattis” – bör ytterligare utredas. Trots att allt fler
jobbar kvällar nätter och helger har Stockholm bara ett enda
nattis. Med tanke på Södersjukhusets utomordentliga läge och
kommunikationer samt att många anställda vid sjukhuset arbetar
på oregelbundna tider lämpar sig SÖS väl för en förskola för
personer på obekväm arbetstid.
Kollektivtrafikens tänkta koppling till den nya vuxenakutintaget
– det måste vara minst lika enkelt och smidigt för
kollektivtrafikresenärer att nå den nya vuxenakuten som det är
idag. Man bör även överväga att sänka skyltad hastighet på
Ringvägen i närheten av avfarten till Tantogatan till 40 km/h.
Varje ny plan bör innehålla regler som säkrar att man vid
nybebyggelsen utnyttjar bästa möjliga tekniska lösningar för att
minimera behovet av tillförd energi för uppvärmningen. I
detaljplaner för bostäder är detta standard, men i det remitterade
förslaget diskuteras inte ens denna aspekt.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Miljöpartiet vill att det i det fortsatta arbetet med planerna för
till och ombyggnad vid Södersjukhuset också ses över hur
järnvägsspåren som separerar området från Tantoområdet kan
överdäckas med parkmark. På så sätt skulle själva övergången
till parken bli mer naturlig och området skulle få en tydligare
karaktär genom sin förstärkta koppling till parkerna i
Tantoområdet.
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§ 27
Aktualitetsprövning av Promenadstaden
Översiktsplan för Stockholm
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 14 januari 2014 om aktualitetsprövning
av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm
Dnr 1631-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
och anför för egen del följande som svar på remissen.
Rapporten Promenadstad utgör en uppföljning av
översiktsplanen för Stockholm och handlar om hur man skall
skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av staden, särskilt
med den kraftiga ökning av invånarantalet som väntas ske de
närmaste decennierna.
Tre helt nödvändiga förutsättningar för en sådan utveckling är 1)
Social hållbarhet, 2)Tillgång till hyreslägenheter med rimlig
hyra samt 3) en kollektivtrafik som binder samman kommunens
och regionens olika delar. Vidare krävs ett regionalt perspektiv
där alla länets kommuner drar åt samma hålla och tar sitt ansvar
för bostadsbyggande och en socialt allsidig utveckling.

