H1) Hastighetskameror
(trafiksäkerhetskameror) längs Hornsgatan
Idag längs Hornsgatan åker många fordon långt över den angivna hastighetsgränsen. Resultatet
av detta blir att det skapar onödigt mycket buller och oljud, för både de boende och arbetande
längs Hornsgatan. Forskning kan påvisa att bullriga miljöer har en negativ effekt på hälsa,
livskvalité och koncentration.
Det har skett många olika försök, runt om i landet och Europa, för att få bilister att minska
hastigheten, såsom farthinder osv. Problemen med farthindren är att de har haft en negativ
konsekvens på utryckningsfordon, såsom ambulanser. Därför skulle en alternativ lösning till detta
vara att man monterar upp hastighetskameror längs Hornsgatan för att få ner hastigheten.
Undersökningar och statistik från b la trafikverket visar en faktisk minskning av hastigheten efter
att de monterat upp kamerorna. Dessutom har statistik från trafikverket kunnat konstatera att
hastighetskamerorna har räddat ca 20 liv/år, och 70 personer/år från att bli allvarligt skadade i
trafiken. Enligt trafikverkets egna undersökningar kan de konstatera att en stark majoritet av
svenskarna är positivt inställda till hastighetskameror (ca 70%). Därför borde hastighetskameror
vara en bra kompromiss till en minskad hastigheten på Hornsgatan, och i förlängningen skulle
detta kunna minska bullret och oljudet av trafiken.

Motionär(er): Tanto-Zinkens S-förening
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte
Att-satser(4)
Motionär (motionar) 1. hastighetskameror placeras längs Hornsgatan #H1
#motionar-212
Motionär (motionar) 2. anta motionen som sin egen #H1
#motionar-384
Motionär (motionar) 3. verka och driva frågan om hastighetskameror i de sammanhang där det
behövs. #H1
#motionar-385

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att avslå motionen #H1
#styrelsen-405

H2) Bygg mer, blandat, med rimliga hyror,
utan blockuthyrning
Stockholm lider av akut bostadsbrist med andrahands- med flera uthyrningar, svarta uthyrningar,
mutor, samt blockuthyrningar. Mera bostäder måste byggas än håller på att byggas, men
byggandet måste prioritera ungdomar, som vill ha små bostäder, även moduler, med möjligheter
att bo kollektivt och billiga hyror och äldre som behöver anpassade boenden, även kollektiva
boenden, samt en del större barnfamiljer.
Dessutom måste klimatsmart aspekter beaktas.
Blockuthyrningar har gjort stor skada ekonomiskt till boenden och måste förbudas.
Blockuthhyrningar innebär att en hyresvärd ger ett förvaltningbolag i uppdrag att agera delegerad
hyresvärd, som i sin tur delegerar ett förvaltningsbolag på samma sätt, med resultat att boenden
får nästan hyresrättigheter gentemot det förvaltningsbolaget närmast dem, med hyresavtal för en
månad i taget och och hyror som är 3 gånger vad ursprungshyran var (OCKERHYROR) så att
endast socialförvaltningen kan betala för barnfamiljer att bo på detta sätt, vilket är att sätt för
hyresvärdar att övergöda sina egna fickor med skattekronor det inte finns behov att spendera på
det sättet.

Motionär(er): Husby S Förening
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte
Att-satser(6)
Motionär (motionar) 1. ge byggföretag i uppdrag att bygga många fler bostäder än som byggs idag
med rimliga hyror och blandade typer av boenden med små moduler, kollektiva äldreboenden där
även yngre personer kan ingå, samt större lägenheter för större barnfamiljer #H2
#motionar-214
Motionär (motionar) 2. se till att förnybar energi används i så stor utsträckning med solceller mm i
byggandet #H2
#motionar-216
Motionär (motionar) 3. se till att "blockuthyrningar" blir olagliga i Stockholms kommun och att
Riksdagen ges i uppdrag av Stockholms arbetarkommun att lagförbjuda "blockuthyrningar" #H2
#motionar-386

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att första att-satsen #motionar-214 anses besvarad #H2
#styrelsen-406
AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att andra att-satsen #motionar-216 anses besvarad #H2

#styrelsen-407
AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att tredje att-satsen #motionar-386 avslås #H2
#styrelsen-408

H3) Planera för en begravningsplats vid
Hägerstalund
Sedan början av 2000-talet har en begravningsplats funnits med i framtidsdiskussionerna om
Järvafältet. När Inriktningsprogram för Järva friområde gick ut på remiss 2003 jäm-fördes två
alternativa platser – vid Hägerstalund och vid Hästa (väster om Granholms-toppen).
Alla svar från organisationer och nämnder förordade alternativ 1 – Hägerstalund. Det gjorde
också konsultfirman Tyréns som hade uppdraget att göra en strategisk miljöbedömning. Men
sedan 2008 har staden planerat för alternativ 2, eftersom den moderatledda alliansen förlängde
tillståndet för motocrossbanan vid Hägerstalund till 2017.
Alternativ 2 vid Hästa/Granholmstoppen har under processens gång försämrats ytterligare, och
placeringen är nu ett ”alternativ 3” – på och omkring Granholmstoppen. Det har dock visat sig
att platsen medför stora tekniska och ekonomiska problem för en begravningsplats. Den innebär
också att den uppskattade discgolfparken tvingas bort.
Eftersom motocrossverksamheten vid Hägerstalund upphör nästa år är det åter möjligt att
planera för en begravningsplats på den plats som alla ansåg vara bäst från början.
Vi yrkar att staden påbörjar planeringen för en vacker och ändamålsenlig begravningsplats vid
Hägerstalund
Två viktiga skäl:
• Om det nuvarande förslaget visar sig vara ogenomförbart av ekonomiska eller opinionsmässiga
skäl (fortfarande saknas t ex en kostnadskalkyl), behövs beredskap att växla spår till ett mer
hållbart alternativ. Då kan planeringen för en begravningsplats gå vidare utan tempoförlust.
• Staden vill att Järva friområde ska utvecklas som ett aktivitetsfält (Vision Järva). En
begravningsplats utvecklar inte friluftslivet. För att uppnå ett attraktivt fritids-område för
järvaborna bör fältet fortsätta utvecklas i samarbete med Järva Discgolf Park, Naturskog AB, 4H,
Järva Folkets Park, Kista SC, Husby Konst- och Hantverksförening med flera aktörer som står
för liv, lek, kultur och friskvård.

Motionär(er): Tensta s-förening
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte
Att-satser(2)
Motionär (motionar) 1. staden påbörjar planeringen för en vacker och ändamålsenlig
begravningsplats vid Hägerstalund #H3
#motionar-217

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att motionen avslås #H3
#styrelsen-409

H4) Reglera andrahandsmarknaden
I bostadsbristens Sverige har andrahandsuthyrning av allt flera kommit att betraktas som en av
lösningarna på bristen på bostäder. I en rapport från Stockholms handelskammare år 2011
beräknades att så mycket som 40 000 bostäder vid tidpunkten stod outnyttjade i huvudstaden.
Den borgerliga regeringen förändrade regelverket år 2013 för att, som man sa, göra det lättare att
hyra ut i andra hand.
I praktiken har detta lett till kraftigt ökade hyror, samtidigt som det är högst oklart om det
bidragit till att minska bristen på bostäder.
Enligt en artikel i Fastighetstidningen ligger hyresnivåerna i andrahandsuthyrning så mycket som
150% högre än hyror för förstahandskontrakt. Det har dessutom växt fram en bransch av företag
som Qasa, Renthia och Bostad Direkt, vilka förmedlar andrahandskontrakt mot
provisionsbaserad ersättning. Som exempel hyrdes en trerumslägemhet på Kungsholmen år 2016
ut för 33 000:- per månad. Det som pågår kan beskrivas som en massiv kapitalöverföring från de
med sämst ställning på bostadsmarknaden (ungdomar, personer som har svårt att få lån,
nyinflyttade, etc.) till privata företag och personer som äger värdefulla lägenheter i Stockholms
innerstad. Boverket har mycket riktigt också i en rapport från 2015 pekat på att
vinstmöjligheterna för uthyrare och förmedlare ”är mycket goda”, när andrahandsmarknaden blir
mer av en reguljär bostadsmarknad.
Regeringen tillsatte under förre bostadsministern Mehmet Kaplan en utredning om de skenande
hyrorna. Socialdemokraternas besked har hittills varit att man vill invänta utredningens resultat
innan man bestämmer sig hur man ser på frågan, vilket på många sätt är en rimlig hållning. Det
finns dock skäl för Stockholms arbetarekommun att vara mer offensiv i denna fråga, då
problemet framförallt kretsar kring storstäder (särskilt Stockholm). Det är också rimligt att ha en
principiell hållning i denna fråga som ytterst handlar om hur man ser på bostaden; är det en
rättighet eller en vara vilken som helst.

Motionär(er): Bagarmossens s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten
Att-satser(8)
Motionär (motionar) 1. verka för en återreglering av andrahandsmarknaden med syftet att
omöjliggöra att hyra ut sin bostad till överpriser i vinstsyfte. #H4
#motionar-221
Motionär (motionar) 2. verka för att andrahandsuthyrning skall sättas i relation till ägarens utgifter
och inte till bostadens marknadsvärde. #H4
#motionar-387

Motionär (motionar) 3. verka för att möjligheten att få tillbaka överhyror i efterhand återinförs. #H4
#motionar-388

Motionär (motionar) 4. motionen i sin helhet sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
#H4
#motionar-389

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att första att-satsen #motionar-221 bifalls #H4
#styrelsen-410
AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att andra att-satsen #motionar-387 avslås #H4
#styrelsen-411
AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att tredje att-satsen #motionar-388 bifalls #H4
#styrelsen-412
AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att fjärde att-satsen #motionar-389 bifalls #H4
#styrelsen-413

H5) Stoppa brommaflyget nu
Vi vill rädda våra barn från giftiga utsläpp i Stockholms innerstad, Bromma och Spånga.
Utsläppen består, förutom av koldioxid som orsakar försurning, hud- och luftvägsirritation, av
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och kväveoxider (NOx). Barn tar upp hundra gånger
mer än vuxna av de giftiga utsläppen. Flygplan har inte katalysatorer vilket bilar har. Därmed ger
flyget mer farliga utsläpp i stadsdelarna runt flygplatsen som Bromsten, Spånga, Tensta,
Minneberg, Kungsholmen och Södermalm. Flygtrafiken har ökat på Bromma se senaste åren.
Samtidigt ökar biltrafiken i samma stadsdelar som drabbas av flygutsläppen. Detta är skäl nog att
avveckla brommaflyget, men därtill kommer bullerproblemen och olycksrisker.
Arlanda har redan idag landningsbanor med tillräckligt kapacitet att imorgon ta emot hela
flygtrafiken på Bromma. Kapacitetsproblemet är därför överskattat.
Luleå, Kiruna m.fl. har ingen förbindelse med Bromma, utan med Arlanda. Problem med
norrlandsförbindelserna är därför också överskattade. Andra flygplatser med mycket trafik idag
till Bromma har uttalat att de inte lägger ned om brommatrafiken flyttar till Arlanda. Restiden
från City till Bromma flygplats är ca 20 min med flygbuss och 25-40 min med t-bana eller
pendeltåg och buss. Restiden till Arlanda med flygbuss är 40-45 min beroende på resväg och 2055 med tåg.

Motionär(er): STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholm
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten
Att-satser(3)
Motionär (motionar) 1. begära att brommaflyget läggs ner. #H5
Motionär (motionar) 2. begära att en utredning tillsätts om bebyggelse, park och trädplantering samt
kollektivtrafik runt planerat bostadsbyggande på den mark som frigörs efter nedläggning. #H5
#motionar-223

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse motionen besvarad #H5
#styrelsen-414

H6) Upprustning och utökning av
Kampementsbadet
Kampementsbadet är öppet endast sommartid. Det har en utomhusbassäng. Badet ligger i
anslutning till Gärdets sportfält som i sin tur är en del av Nationalstadsparken. Nära badet har
tillkommit ett utomhusgym och sportfältet används dessutom för olika sporter som t.ex. fotboll,
rugby, kricket och liknande. Vintertid även skidåkning. Det är dessutom ett promenadstråk. På så
vis kan i stort sett samma yta användas till flera ändamål utan ingrepp. Men det vore en stor
fördel om badet kunde få förlängd säsong, helst året om. En sådan utbyggnad skulle t.o.m. kunna
uppmuntra till ytterligare utomhusaktiviteter på fältet.
Under tiden GIH-badet byggs om kommer badmöjligheterna på Östermalm vara mycket
reducerade under större delen av läsåret. Simkunnigheten hos barn är ett viktigt och prioriterat
mål som vi inte får försvåra möjligheterna för. Det vore därför väldigt bra att kunna använda
Kampementsbadet året om kanske med hjälp av en ”Tumbatält”-variant?

Motionär(er): Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten
Att-satser(3)
Motionär (motionar) 1. anta motionen #H6
Motionär (motionar) 2. motionen överlämnas till den socialdemokratiska
kommunfullmäktigegruppen för utredning av möjligheten att ändra Kampementsbadet till åretrunt-verksamhet. #H6
#motionar-225

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse motionen besvarad #H6
#styrelsen-415

H7) Hänsyn till barnens behov av plats ska
tas tidigt i planprocessen
Det har på senare år startats förskolor i Stockholm som har dåliga förutsättningar för barnens lek
utomhus. Det förekommer att förskolan endast har en så kallad utsläppsgård. Meningen är att
barnen och personalen ska gå iväg till en park för att leka utomhus. Men eftersom det är många
förskolor som saknar egna lekmöjligheter har parkerna blivit utslitna, och förskolorna måste i en
del fall göra scheman för när barnen får komma och leka i parken. I andra fall har förskolorna
egna gårdar, men de är små och tillgodoser inte barnens och personalens behov av en
stimulerande miljö.
Det finns rekommendationer från Boverket på hur stora förskolornas lekplatser ska vara och vad
de ska innehålla. Flera kommuner, till exempel Malmö, har utvecklat och preciserat Boverkets
rekommendationer.
Stockholms stad saknar för närvarande sådana riktlinjer. Det betyder att stora planeringsprojekt
påbörjas utan att man från början tagit tillräcklig hänsyn till barnens behov. I några fall, till
exempel i planeringen för nya höghus i Marievik vid Liljeholmsbron har man tvingats att kasta
flera års planeringsarbete i papperskorgen när man upptäckt att förhållanden för barnen inte blir
rimliga. I andra fall har planeringen fortsatt, som i Hagastaden, och man kommer nu att få en
mycket barnovänlig miljö.
Stockholms stad bör skyndsamt besluta om riktlinjer för förskolornas lekytor. Dessa riktlinjer bör
ha ett sådant innehåll och så stark ställning att de kan hävdas i planeringen. Barnens hälsa och
utvecklingsmöjligheter är beroende av att de har en tillräckligt stor och innehållsrik yta för lek på
förskolan.

Motionär(er): Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte
Att-satser(4)
Motionär (motionar) 1. verka för att kraven på förskolegårdars storlek och kvalitet preciseras. #H7
Motionär (motionar) 2. verka för att barnens behov av utrymme i ett byggprojekt klarläggs tidigt i
planprocessen. #H7
Motionär (motionar) 3. verka för att pågående planering ges ändrade direktiv så att förskolornas
utrymmesbehov tillgodoses. #H7
#motionar-391

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse motionen besvarad #H7
#styrelsen-416

H8) Permanent boende för våldsutsatta
kvinnor
Kvinnor som är våldsutsatta och hotade har ofta möjlighet att få en fristad i våra kvinnojourers
boenden. När de inte kan bo kvar där har de stora problem med att hitta en permanent bostad.
Detta gäller även i de fall den fd maken eller pojkvännen är dömd för misshandel och kvinnan
har beviljats skyddad identitet. Att via nätet leta kortvariga boenden är inte att rekommendera då
kvinnorna inte bör vara på nätet, av skyddsskäl. En flytt hem till föräldrar eller andra anhöriga är
inte heller något alternativ eftersom mannen då lätt kan hitta henne. Många av kvinnorna har
också barn som är beroende av ett stadigvarande boende för förskole- och skolgång.
Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar bostäder i hela Stockholmsregionen. Den bör få ett
större ansvar att hjälpa våldsutsatta kvinnor att få en permanent bostad, särskilt de som har
skyddad identitet. Detta kan till exempel ske genom att förmedlingen alltid har ett visst antal
lägenheter i beredskap.

Motionär(er): Hägerstens socialdemokratiska kvinnoklubb
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte
Att-satser(2)
Motionär (motionar) 1. uppmana bostadsförmedlingens socialdemokratiska ledamöter att verka för
att våldsutsatta kvinnor får permanent boende. #H8
#motionar-229

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att motionen anses besvarad #H8
#styrelsen-417

