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Gatu- och fastighetsnämnden

Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd angående behov av
förbättrade rutiner för information och yttrande.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen från Östermalms
stadsdelsnämnd med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande

Olle Zetterberg
Lennart Gustafsson

UTLÅTANDE

Skrivelsen
I skrivelsen framhålls att stadsdelsnämnderna har ett brett spektrum av
uppdrag och ansvarsområden varav flera tangerar gatu- och
fastighetsnämndens verksamhetsansvar. Detta ställer särskilda krav på
öppna och smidiga kommunikationer mellan respektive nämnder och
förvaltningar.
Enligt stadsdelsnämnden har det under senare tid vid ett antal tillfällen
brustit i rutinerna för information och yttrande/remissförfarande. Med
anledning av detta vill stadsdelsnämnden diskutera med gatu- och
fastighetsnämndens presidium om hur ett förtydligande av rutinerna kan
medverka till förbättring av samarbetet.
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Kontorets förslag/synpunkter
Med anledning av skrivelsen från Östermalms stadsdelsnämnd vill kontoret
framhålla följande.
Kontoret bedriver ett mycket omfattande informations- och samrådsarbete
med såväl innerstadens som ytterstadens stadsdelsförvaltningar i olika
frågor som t.ex. exploateringar, park- och gatuupprustningar, drift- och
upplåtelsefrågor.
Överenskommelser och fastlagda rutiner för hur denna samverkan ska ske
finns också och tillämpas i princip alltid när detta är möjligt av tidsskäl. I
vissa ärenden, exempelvis upplåtelser för olika slags evenemang
förekommer ofta mycket stor tidspress beroende på att ansökningarna
kommer in sent, vilket medför att de normala rutinerna inte hinns med utan
muntligt samråd får ordnas i stället. I ett fåtal fall kan det naturligtvis
inträffa att kontoret missar att informera berörd stadsdel, vilket vi beklagar.
Kontorets erfarenhet är dock att man från stadsdelsförvaltningarnas sida i
stort sett är nöjda med vårt samarbete, trots att uppsplittringen av ansvaret
för de tekniska verksamheterna på många huvudmän försvårar både det
interna arbetet och förståelsen från allmänheten var ansvaret för olika frågor
ligger.
Sammanfattningsvis menar kontoret att skrivelsen från Östermalms
stadsdelsnämnd inte föranleder något behov av översyn av gällande
samarbets- och informationsrutiner och införande av nya regelsystem.
Snarare finns behov av att förenkla rutiner och renodla nämndernas
arbetsuppgifter så att inte dubbelarbete sker.
Vi vill också med anledning av skrivelsen påminna om den pågående
översynen av stadens politiska organisation (SPO-utredningen) som bl.a.
ska behandla frågan om relationen mellan stadsdelsnämnderna och
facknämnderna.
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