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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.
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När det gäller den sociala hållbarheten konstaterar rapporten
med all rätt att regionen utmärks av växande sociala klyftor som
kommer att skapa framtida mycket svåra sociala problem. Några
förslag läggs tyvärr inte på hur klyftorna skall minskas utan man
nöjer sig med att tala om behovet av kartläggning.
En av de viktigaste orsakerna till de sociala klyftorna är
avsaknaden av en social bostadspolitik som lett till en allvarlig
brist på hyreslägenheter med rimlig hyra. Situationen förvärrats
av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter och att man
försvagat de allmännyttiga bostadsbolagen.
Framförhållningen när det gäller att bygga ut kollektivtrafiken
har varit mycket dålig och de i och för sig utmärkta förslagen
om utbyggd tunnelbana kommer alldeles för sent.
Stockholm behöver en samhällsplanering med ett socialt
innehåll som omfattar hela regionen av samma modell som
fanns under 1950- och 1960-talet där man drev ett kraftfullt
byggande i allmännyttig regi och där mycket stora investeringar
i kollektivtrafik föregick byggandet av nya stora
bostadsområden som i Vällingby och Farsta.
Att som i promemorian inbilla sig att marknaden skall lösa
Stockholms framtida utvecklingsproblem är en illusion.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi socialdemokrater ansluter oss i huvudsak till förvaltningens
förslag till yttrande med följande tillägg:
En central slutsats i aktualitetsprövningen är en betydligt
starkare och mera aktiv roll för staden när det gäller byggande
och förvaltning av bostäder och offentliga miljöer än vad som
varit fallet under de senaste mandatperioderna är en
förutsättning om översiktsplanens intentioner ska kunna
förverkligas. Till de faktorer som därmed bidragit till att
försvårar planens genomförande hör således den utförsäljning av
kommunägda fastigheter och omvandling av hyreslägenheter i
de kommunala bostadsbolagen till bostadsrätter som alliansen –
med ideologiska övertoner – drivit igenom.
I dokumentet konstateras att en satsning på att hitta mindre
”gluggar” för nybyggande knappast kommer att kunna leverera
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många nya bostäder. Vår slutsats är inte att man ska avstå från
att utveckla nya områden i innerstaden, men att det kan vara
klokt att lägga mera kraft på planering av större områden än på
isolerade detaljplaner.
Rapportens diskussion om klimat- och hållbarhetsfrågor
aktualiserar förslaget i den socialdemokratiska budgetmotionen
att ansvaret för detta måste läggas på högsta politiska nivå för
att få tillräckligt genomslag.
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§ 28
Motion av Daniel Helldén (MP) om ett
sammanhängande gångstråk mellan
Medborgarplatsen och Norrtull
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2014 om svar till Daniel
Helldén (MP) om ett sammanhängande gångstråk mellan
Medborgarplatsen och Norrtull.
Dnr 1624-2013-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Miljöpartiet noterar med tillfredsställelse förvaltningens positiva
inställning till förslaget om kapacitetsstarka transportlösningar
men också att gång- och cykeltrafik prioriteras framför biltrafik.
Att dessutom förslaget med att införa bilfria söndagar mellan
Medborgarplatsen och Ringvägen är ett intressant förslag att
utreda ytterligare är något vi alla kommer att få glädje av.

