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Nytt år – nya möjligheter i 15-minutersstaden. Svar på motion (2022:218) från
Maria Ljuslin (V)
Förslag till beslut
Exploateringsnämnden besvarar motionen i enlighet med
tjänsteutlåtandet.

Johan Castwall
Förvaltningschef

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Ljuslin (V) att
Stockholms stad ska bli en 15-minutersstad, ett begrepp som
myntats av Paris borgmästare Anne Hidalgo.
Enligt Översiktsplan för Stockholms stad är stadsdelarnas
centrum den naturliga utgångspunkten för det lokala stadslivet.
Närheten främjar en aktiv livsstil där många rör sig till fots och
med cykel, vilket är positivt för klimat och framkomlighet och en
viktig grund för hälsa och välbefinnande.
Idén om 15-minutersstaden stämmer väl överens med
intentionerna i översiktsplanen om blandad stadsbebyggelse.
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Närheten till service och tjänster är viktig för att få vardagen att
gå ihop. Samtidigt är det viktigt att den stadsutveckling som
föreslås skapar flöden och rörelse mellan stadsdelar, en mer
sammanhållen stad.
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Motionen
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Ljuslin (V) att
Stockholms stad ska bli en 15-minutersstad, ett begrepp som
myntats av Paris borgmästare Anne Hidalgo. 15-minutersstaden
innebär att invånarna aldrig ska behöva ha mer än femton
minuters promenad- eller cykelväg till grundläggande
samhällsservice, jobb, kultur, nöje och rekreation.
I motionen föreslås därför att staden bland annat ska:
•
•
•

•

ta fram en rapport som redovisar vilka områden och delar
av kommunen som närmast uppfyller målet om
15-minutersstaden
redovisa vilka områden och delar av kommunen som
ligger längst ifrån att uppfylla målet om 15-minutersstaden
genom en aktiv medborgardialog låta medborgarna i de
områden som står längst ifrån 15-minutersstaden svara på
hur de upplever sin närmiljö idag, vad som skulle behövas
för att de ska kunna ändra sina resvanor och vad de saknar
i sin lokala närmiljö idag
ta fram ett pilotområde som nu står längst ifrån
15-minutersstaden men där ett komplett lokalsamhälle
både har behov och förutsättningar för att växa fram.

Ärendets beredning
Exploateringsnämnden har fått motionen på remiss för yttrande
senast den 16 september 2022. Ärendet har beretts av
exploateringskontorets förvaltningsledning i samråd med
administrativa avdelningen.

Exploateringskontorets synpunkter
Enligt Översiktsplan för Stockholms stad är stadsdelarnas
centrum den naturliga utgångspunkten för det lokala stadslivet.
I blandade stadsmiljöer med både bostäder och arbetsplatser, får
människor nära till vardagens platser, som skola, butiker,
fritidsaktiviteter och idrott. Det ökar tillgängligheten och
möjliggör ett enklare vardagsliv.
Närheten främjar en aktiv livsstil där många rör sig till fots och
med cykel, vilket är positivt för klimat och framkomlighet och en
viktig grund för hälsa och välbefinnande. Funktionsblandningen
skapar också levande och trygga miljöer där människor möts och
rör sig under stora delar av dygnet. Det gynnar stadslivet och den
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lokala sammanhållningen och skapar goda förutsättningar för
näringslivet.
Tätare stadsdelar ger fler bostäder, bättre förutsättningar för lokal
service, underlättar vardagslivet och minskar transporterna.
Genom att planera för täthet och blandade funktioner blir gång-,
cykel- och kollektivtrafik de självklara valen.
Idén om 15-minutersstaden, om att skapa kvarter och stadsdelar
där allt invånarna behöver bara ligger inom en kort promenad,
eller cykeltur bort, stämmer väl överens med intentionerna i
översiktsplanen om blandad stadsbebyggelse.
Här är det viktigt att betona att alla inte har samma möjligheter
att arbeta hemifrån. Många yrken är inte är möjliga att genomföra
på distans, exempelvis inom service- och produktionsyrken.
Sedan har inte alla praktiska förutsättningar för att kunna ha ett
hemmakontor på grund av utrymmesbrist, dålig uppkoppling
eller av andra, sociala skäl.
Regionens invånare rör sig alltmer över kommungränserna, vilket
är positivt för tillväxten. Ökad tillgänglighet är avgörande för
stadens och angränsande kommuners positiva utveckling.
Närheten till service och tjänster är viktig för att få vardagen att
gå ihop. Samtidigt är det viktigt att den stadsutveckling som
föreslås skapar flöden och rörelse mellan stadsdelar, en mer
sammanhållen stad.
Hur människor rör sig i staden och vilka de möter påverkas av
var olika målpunkter är placerade. Starka målpunkter som
simhallar, idrottsplatser, temalekplatser eller kulturinstitutioner
kan bidra till att människor söker sig till nya platser och får
tillträde till nya delar av staden.
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Bilagor
1. Nytt år – nya möjligheter i 15-minutersstaden. Motion av
Maria Ljuslin (V), 2022-02-17
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