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Utlysa arkitekttävling för att planera 
Årstaskogens krans - motion av (L) 

 

Svar på remiss 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på 

remissen. 

 

2. Nämnden tillstyrker motionen 

 

 

   

Lena Lundström Stoltz  Ulrika Klemets 

Stadsdelsdirektör  Ekonomichef 

   

 

Sammanfattning 

Björn Ljung (L) och Peter Backlund (L) har inkommit med en 

motion om att utlysa en arkitekttävling för att planera tät naturstad i 

Årstaskogens krans. Motionärerna yrkar därutöver på att 

bebyggelsen ska planeras i tät struktur med lokaler för bostäder, 

kontor och affärsverksamheter samt att interaktiva digitala verktyg 

ska användas för att nå ut till fler medborgare. Enskede-Årsta-

Vantörs stadsdelsnämnd har fått motionen på remiss. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till motionens förslag om att utlysa 

en arkitekttävling för planläggningen av Årsta skog. Förvaltningen 

är även positiv till att en tät kvartersstad anläggs men att det åligger 

planeringsprocessen att hitta svar på frågor om täthet, struktur, 

upplåtelseformer och lokaltyper. Förvaltningen fäster därutöver stor 

vikt vid att involvera boende i Årsta i den kommande planeringen 

och byggnationen av området och ser därför inga hinder för att 

använda digitala verktyg för att nå ut till medborgare.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av lokal- och stadsmiljöenheten på 

ekonomiavdelningen. 

Bakgrund 

Björn Ljung (L) och Peter Backlund (L) har inkommit med en 

motion som yrkar på att kommunfullmäktige beslutar om att utlysa 

en arkitekttävling för att planera nya bostäder som naturligt kopplar 

till naturen i Årstaskogens krans, att bebyggelsen vid Årstaskogens 

ska planeras i en tät struktur med lokaler för bostäder, kontor och 

affärsverksamheter, samt att använda interaktiva digitala verktyg för 

att nå ut till fler medborgare och hitta inspiration till hur området 

ska utformas. 

Ärendet 

Med anledning av att ett naturreservat inrättas för Årstaskogen och 

Årsta holmar finns möjlighet att exploatera området mellan den 

befintliga bebyggelsen och reservatsgränsen.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Förvaltningen ställer sig positiv till motionens förslag om att utlysa 

en arkitekttävling, i det fall stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om 

att planlägga Årsta skog för ny bebyggelse . Förvaltningen vill dock 

poängtera att naturreservatet för Årstaskogen och Årsta holmar 

planeras inrättas under våren 2018. Förvaltningen anser att all 

planering av framtida bebyggelse i anslutning till Årstaskogen ska 

ske i samklang med reservatets syften och att det finns en poäng 

med att avvakta med planläggning till reservatet antagits av 

kommunfullmäktige och reservatsgränser märkts ut. Förvaltningen 

anser därutöver att ny bebyggelse bör förhålla sig i skala, 

omfattning och gestaltning till naturreservatets vegetation och 

topografi.  

 

Förvaltningen vill dessutom framhålla vikten av att Stockholm stad 

kvarhåller ägandeskap och kontroll över planprocessen och att 

tävlingsbidragen ses som inspel i den fortsatta planeringen. 

Förvaltningen anser att bebyggelsens täthet, struktur och form 

mycket väl kan utgöras enligt motionens förslag men att det i första 

hand åligger planläggningen att svara på dessa frågor. 

 

Förvaltningen fäster slutligen stor vikt vid att involvera boende i 

Årsta i den kommande planeringen och byggnationen av området 

och ser därför inga hinder för att använda digitala verktyg för att nå 

ut till medborgare.  
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Bilaga 

Motion om att utlysa arkitekttävling för att planera tät naturstad i 

Årstaskogens kran. 


