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Sammanfattning
Stockholm växer snabbt. I de stadsutvecklingsområden som pekades ut i
översiktsplan 99, liksom på många andra håll, byggs många nya bostäder.
Exploateringsnämnden ska tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa
att stadens planering på ett tidigt stadium tillgodoser behoven av ytor för
kommunal service. Stadsrevisionen har granskat hur behovet av kommunal service
tillgodoses i planeringen och genomförandet av stadsutvecklingsområden. Med
kommunal service avses här förskolor, grundskolor, äldreomsorg samt bostäder
för personer med funktionsnedsättning. De nämnder som ingått i granskningen är
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt
stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm. Granskningen har begränsats
till att omfatta stadsutvecklingsområdena Hagastaden och Västra Kungsholmen.
Granskningen visar enligt revisionskontoret att det finns ett fungerande samarbete
mellan nämnderna i planeringen och genomförande av de båda
stadsutvecklingsområdena. Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning att
stadsdelsnämnden arbetar aktivt och systematiskt med att planera för förskola i
Västra Kungsholmen. Förvaltningen delar inte uppfattningen att stadsdelsnämnden
planerat för ett för lågt antal gruppbostäder.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stöd till resultatstyrning i samarbete med övriga
avdelningar.
Bakgrund
Revisorsgrupp 1 har den 14 november 2012 överlämnat revisorsrapporten
planering av kommunal service i stadsutbyggnadsområden till
stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden,
Kungsholmens stadsdelsnämnd och Norrmalms stadsdelsnämnd för yttrande
senast den 25 januari 2013. Granskningen visar att det finns ett fungerande
samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden,
utbildningsnämnden och de granskade stadsdelsnämnderna när det gäller
planering och genomförande av stadsutvecklingsområdena Nordvästra
Kungsholmen och Hagastaden.
Enligt revisionskontorets uppfattning samarbetar nämnderna i huvudsak väl med
att planera för kommunal service. Kungsholmens arbete med förskoleplanering
bedrivs enligt rapporten systematiskt och planerat antal platser bedöms vara
realistiskt. I rapporten bedöms dock att planeringen för gruppbostäder givit ett
alltför magert resultat.
Förvaltningens synpunkter
Samarbetet mellan berörda förvaltningar kring främst förskoleplanering har
utvecklats under åren och fungerar idag mycket bra. Så har det inte alltid varit. I
projektets barndom var det svårare att få gehör för behovet av planering för
kommunal service. Ett praktiskt resultat av detta var att det var svårt att få till
vettiga utemiljöer till förskolorna – ett uppdrag som naturligtvis också försvåras av
bristen på och priset för mark.
I rapporten framgår att antalet förskoleplatser i Nordvästra Kungsholmen planeras
med hjälp av en egenutvecklad prognos som kontrolleras och vid behov justeras
årligen. Det är ett bekymmer att SWECO (f.d. USK) inte på många år varit särskilt
pålitlig när det gäller barnprognoser. Visserligen kan svårbedömda komponenter
som ränteläge och ”bostadsmode” påverka resultatet, men SWECO borde ändå ha
bättre förutsättningar än stadsdelsförvaltningen att ”hamna rätt”.
Förvaltningen kan inte instämma i slutsatserna när det gäller planering för
gruppbostäder. I den tid då de nu inflyttade gruppbostäderna planerades fanns inte
dagens mål från kommunfullmäktige. Nämnden har planerat för gruppbostäder i
de bostadsprojekt där stadens genomförandegrupp funnit boendeformen lämplig.
Sex projekt har inletts. Fyra har slutförts, medan två av olika skäl måst avbrytas;
ett p.g.a. omöjliga ekonomiska förutsättningar och ett för att de topografiska
förhållandena inte lämpade sig för personer med fysiska funktionsnedsättningar.
Ytterligare enstaka objekt kan bli aktuella i de delar av Västra Kungsholmen där
detaljplanearbetet ännu inte inletts.
Bilaga
Revisionsrapporten

