MOTIONSSVAR

Vårt dnr
15/4033

2015-10-23

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Eva Hägglund

Motion 6 – En flexibel politik för förtätning av våra
städer
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 6 En flexibel politik för förtätning av våra städer anses besvarad och
föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Motionen
Ricard Wall, (SD), ombud för Stockholms län har i motion 6 föreslagit att Sveriges
Kommuner och Landsting ska utvidga sin nuvarande ensidiga politik för förtätning
och öppna upp för även en spatiös och livskvalitetsbejakande stadsutveckling där man
så önskar samt att Sveriges Kommuner och Landsting som en första åtgärd i det
arbetet tar fram en publikation som visar på vilka möjligheter som finns att vända
utvecklingen från förtätning till en stadsplanering till förmån för ett spatiöst, ljust och
luftigt byggmönster.
Styrelsen
Styrelsen arbetar i enlighet med sitt positionspapper för ”Hållbar stadsutveckling” från
augusti 2010. Där konstateras att för att nå en attraktiv och hållbar livsmiljö i våra
städer och orter behövs ett helhetsperspektiv på staden utifrån hållbar utveckling d v s
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.
SKL har sedan dess konstaterat att en stor utmaning för många kommuner är att
komplettera med bebyggelse i städer och orter. I många fall innebär det att bygga
tätare och inte ianspråkta t ex jordbruksmark. Det innebär mycket komplexa
byggsituationer och berör ofta allmänna platser och frågor där kommunen är mycket
inblandade. Utifrån detta gav SKL i februari 2015 ut en skrift om trender och
utmaningar vid förtätning av städer. I den preciseras fem områden där kommunen har
både rådighet och skyldighet att medverka och utveckla den fysiska miljön. Skriften
ska ses som en hjälp för just de kommuner som behöver arbeta med sin förtätningsproblematiken. Förbundet har också verkat för att bullerreglerna ska ge möjlighet att
förtäta och utnyttja kollektivtrafik klimatsmart.
Det finns dock inga hinder att varje kommun bygger sina samhällen utifrån egna
politiska agendor som kommer till uttryck i t ex översiktsplanen.
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En flexibel politik för förtätning av våra städer
Sammanfattning
Under senare år har stadsplaneringen i Sverige alltmer kommit att utvecklas mot
förtätning av bebyggelsen. Argumentationen till förmån för förtätning handlar till
betydande delar om att vi behöver spara på resurserna, bygga klimatsmart och
liknande. Sverigedemokraterna tror emellertid att det egentliga skälet är att inblandade
aktörer gör bedömningen att vi i Sverige inte längre har råd att bygga spatiöst.
Sverigedemokraterna vill se en flexibel stadsbyggnadspolitik som, i de städer och
regioner man så önskar, frigör resurser till att utveckla vår tätortsbebyggelse med
årsringar på ett spatiöst, ljus, luftigt och livskvalitetsbejakande sätt.
Bakgrund
Under senare år har stadsplaneringen i Sverige alltmer utvecklats till förmån för
förtätning av såväl befintlig som ny bebyggelse. Argumentpalletten för förtätning
handlar till betydande delar om att vi behöver spara på tillgängliga resurser, bygga
klimatsmart och liknande. I SKL:s skrift, Förtätning av städer – trender och
utmaningar, från i år 2015 formulerar man det så här: ”Det finns många fördelar med
det (d v s förtätning, vår anm). Infrastrukturen kan användas mer effektivt och det
möjliggör klusterbildningar för utbildning och innovationer. Handeln kan
koncentreras och mötesplatserna blir fler” (sid 6).
Samtidigt finns en djup och utbredd medvetenhet om att den täta boendemiljön i
många avseenden inte är den mest gynnsamma för människor att bo, verka och vistas
i. Som t ex SKL:s skrift fortsätter på sid 6: ”Men förtätning medför också stora
utmaningar, som problem med luft och höga bullernivåer, stress och trängsel. Blir
grönområdena för få mår varken människor eller natur bra”. Icke desto mindre tycks
denna typ av överväganden väga lätt i vågskålen. Så löper t ex förtätningstanken som
en röd tråd genom Regional Utvecklingsplan För Stockholmsområdet (RUFS) 2010.
Bedömning
Sverigedemokraterna tror att den nuvarande trenden att förespråka förtätning av vår
bebyggelse ytterst handlar om att inblandade aktörer insett att vi inte har råd att bygga
spatiöst och livskvalitetsbejakande – givet den resursfördelningspolitik som man för
närvarande för, och som man envist klamrar sig fast vid.
Sverigedemokraterna motsätter sig denna slagsida där alla springer åt samma håll till
förmån för en massiv förtätning av våra städer. Vi vill se en mer flexibel
stadsbyggnadspolitik över hela landet som tar hänsyn till lokala och regionala behov
och önskemål. Där man vill se förtätning så ska man få det. Vill man inte förtäta så
ska man slippa utan det kommer pekpinnar uppifrån – tex från SKL.
Sverigedemokraterna har i förekommande fall en politik för en alternativ användning
av samhällets samlade resurser. Med den politiken kan resurser frigöras för att bygga
en rymlig, ljus och luftig miljö för människor att bo, verka och vistas i. Där bostäderna
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har väl tilltagna ytor, har högt i tak med generösa ljusinsläpp. En stad som växer med
årsringar.
Oavsett vilket stadsbyggnadsval som görs påminner Sverigedemokraterna om att
dagens bebyggelse blir boende- och vistelsemiljö för generationer efter oss själva.
Detta lägger ett tungt ansvar på dagens beslutsfattares axlar.
Sverigedemokraterna önskar att SKL engagerar sig för en mer flexibel politik för
förtätning av våra städer där utrymme också ges till bla en ökad resurstilldelning till
vårt lands byggsektor. En första åtgärd för att lägga om politiken för bostads- och
stadsbyggnad kan vara att SKL tar fram en skrift som balanserar befintlig
publikationsmassa.
Yrkande
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Sveriges Kommuner och Landsting ska utvidga sin nuvarande ensidiga politik för
förtätning och öppna upp för även en spatiös och livskvalitetsbejakande
stadsutveckling där man så önskar,
att Sveriges Kommuner och Landsting som en första åtgärd i det arbetet tar fram en
publikation som visar på vilka möjligheter som finns att vända utvecklingen från
förtätning till en stadsplanering till förmån för ett spatiöst, ljust och luftigt
byggmönster.

Rickard Wall (SD), ombud för Stockholms län

