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§ 17
Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1, i
Östberga till Bonava Sverige AB
Dnr E2021-01078
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets
förslag:
1

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom
fastigheten Årsta 1:1 till Bonava Sverige AB och ger kontoret
i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i
kontorets tjänsteutlåtande.

2

Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden
upprättar detaljplan för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 21 maj 2021.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L),
Hampus Rubaszkin (MP), Susanne Wicklund (C) och vice
ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2)

Catharina Gabrielsson m.fl. (V) föreslår att nämnden beslutar
enligt följande:
1 Avslå förslaget om markanvisning för bostadsrätter
2 Kontoret får i uppdrag att återkomma med en
markanvisning för hyresrätter, samt att därutöver anföra
följande:
Idag är det en stor övervikt av bostadsrätter i Östberberga och
det som framförallt saknas i Stockholm idag är hyresrätter –
särskilt sådana med hyror som även en timvikarie,
busschaufför eller ensamstående förskolelärare har råd att
betala. Samtidigt präglas staden av omfattande segregation där
människor med olika bakgrund inte möts vare sig i
bostadsområdet, skolan eller på jobbet. Det är därför av yttersta
vikt att stadens markpolitik både syftar till att upprätthålla en
hög takt av byggandet av framförallt hyresrätter, öka andelen
bostäder med överkomliga hyror och bidra till blandade
upplåtelseformer i alla delar av staden.
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I samband med att fullmäktige behandlade inriktningsärendet
ville Vänsterpartiet att nämnden skulle få i uppdrag att
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återkomma med ett förslag som innebär att minst hälften av
de nya bostäderna i området upplåts med hyresrätt,
företrädesvis genom markanvisningar till allmännyttan. Vi
anser det mycket anmärkningsvärt att bygga en övervägande
del bostadsrätter och bostäder med en högre prisnivå i
Östberga. Till följd av omfattande ombildningar av
allmännyttiga hyresrätter i stadsdelen perioden 2006 – 2014
är andelen bostadsrätter idag 92 procent. Med föreslagen
inriktning på den nya bostadsbebyggelsen skulle andelen
visserligen sjunka, men med 80 procent bostadsrätter skulle
Östberga även i fortsättningen vara en mycket homogen
stadsdel sett till bostadsbeståndet.
Det behövs många fler hyresrätter med överkomliga hyror i
alla delar av Stockholm, särskilt mot bakgrund av den
majoriteten har återupptagit ombildningarna som dränerat
staden på allmännyttiga hyresrätter. I det sammanhanget är
Östberga inget undantag.
3)

Christina Wallmark (SD) föreslår att nämnden beslutar att
avslå kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra
följande:
Sverigedemokraterna anser att det inte är lämpligt att avgöra
en markanvisningstävling enbart på grund av erbjudet pris.
Nämndens ledamöter ska i denna typ av ärenden även ges en
redovisning av inkomna anbuds framtida utformning för att
kunna fatta beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Johan Nilsson (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Hampus
Rubaszkin m.fl. (MP), Susanne Wicklund (C) och vice ordföranden
Emilia Bjuggren m.fl. (S).
Reservation

Catharina Gabrielsson m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Christina Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt
uttalande enligt följande:
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Stockholm har en blandad befolkning, men är samtidigt en
socialt delad stad. I Stockholm är villaområden,
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flerbostadshus och industriområden ibland lokaliserade för sig
som enklaver. Det finns stora skillnader i livsvillkor och
fysiska barriärer eller glapp mellan stadsdelar som försvårar
stadens sammanhållning.
En förutsättning för en socialt sammanhållen stad är att
människor från olika stadsdelar och med olika bakgrund rör
sig i samma offentliga miljöer och ser varandra i vardagen. På
så sätt ökar samhörigheten och förståelsen samtidigt som
segregationen i samhället motverkas.
Byggande och investeringar påverkar hur människor rör sig
och vilka de möter i sin vardag. En förutsättning för att skapa
fler möten är blandade bostadsområden med både hyresrätter
och bostadsrätter, flerbostadshus och småhus.
Stockholm lider av en brist på hyresrätter. Översiktsplanen
visar statistik sedan år 2004. År 2018 var det första året som
det färdigställdes fler hyresrätter än bostadsrätter, alla andra
år har fler bostadsrätter färdigställts. Utöver att det byggts för
få hyresrätter har de borgerliga varje gång de styrt staden sett
till att tusentals hyresrätter ombildats, nästan uteslutande de
med låg hyra och bra läge.
För att läka samman vår stad och bygga ikapp bristen på
hyresrätter är det särskilt viktigt att det byggs hyresrätter i
områden som idag domineras av småhus och bostadsrätter.
Östberga är ett sådant exempel där hela 93 procent av
bostäderna i området är bostadsrätter. I ärendet kan vi läsa att
det fanns ett stort intresse från hyresrättsaktörer att köpa
marken för att bygga hyresrätter. Men istället för ta tillfället i
akt är det återigen bostadsrätter som dominerar.

Vid protokollet
Timmie Aspelin
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