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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland andra Kungsholmens
stadsdelsnämnd över en motion om förbättrade demokratiska processer i den
fysiska planeringen av Stockholm.
Motionären, Cecilia Obermüller (MP), anser att berörda medborgare ska
garanteras ett faktiskt inflytande på planutformning och genomförande samt att
ärenden ska behandlas mer effektivt och rättssäkert.
Förvaltningen anser att det är relevant att förbättra kvaliteten på samrådsmöten
och medborgardialog. Enligt förvaltningen kan råd och riktlinjer för hur
samrådsmöten ska utformas och hållas vara ett stöd för stadsbyggnadskontorets
tjänstemän. Motionärens förslag om att införa en planombudsman bör utredas.
Förvaltningen anser att tydligare områdesplanering skulle förbättra helhetssynen i
planeringen samt att stadsdelsnämnderna ska kopplas in i ett tidigt
planeringsskede.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland andra Kungsholmens
stadsdelsnämnd över en motion om förbättrade demokratiska processer i den
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fysiska planeringen av Stockholm. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 1 januari 2011.
Ärendet
Motionären, Cecilia Obermüller (MP), vill förbättra den demokratiska
planprocessen genom att berörda medborgare ska garanteras ett faktiskt inflytande
på planutformning och genomförande samt att ärenden ska behandlas mer
effektivt och rättssäkert.
Planprocessen i dagens Stockholm
Stockholm har ett högt exploateringstryck, det råder stor efterfrågan på nya
bostäder och ekonomiska intressen styr. Motionären anser att kvaliteten på
Stockholms planprocess är undermålig ur demokratisk synvinkel. Byggherrar och
exploatörer får ett ökat inflytande medan förvaltningarnas och medborgarnas makt
försvagas. Besparingsåtgärder inom stadsbyggnadskontoret anges också som ett
argument för att tjänstemännen inte kan lägga ner den omsorg som krävs på varje
planärende samtidigt som krav finns på att ärendena ska hanteras snabbare.
Samråden försummas ofta i ivern att förkorta planprocessen och tillmötesgå
byggbranschen.
Motionären ser problem med att nästan alla initiativ till byggplaner kommer från
byggherrarna och inte från staden. Byggherrarna ges markanvisningar och får
förtur på att starta planprocessen. Enligt motionen genomdrivs allt fler planer med
enkelt planförfarande, vilket innebär att endast ett samrådsmöte hålls. Genom att
hänvisa till överensstämmelser med översiktplan och att det är bråttom att anta
detaljplaner tas programskede och programsamråd bort. Även i den nya nationella
plan- och bygglagen har kraven på obligatoriska programsamråd och utställning
tagits bort. Motionären vill att områdesplanering återinförs.
Motionären menar att det inte är planarbetet med program, remisser, samråd,
utställning och nämndbeslut som tar lång tid utan det är när ärenden överklagas.
En god samrådsprocess i början av projekten skulle minska konfliktgraden,
förbättra kvaliteten samt leda till snabbare antagna planer.
Ett steg i att förbättra planprocessen är, enligt motionären, att tillsätta en
planombudsman. Ombudet skulle samråda med den politiska ledningen, ha
fortlöpande inblick i fackkontorens arbete och vara ett organ dit remissinstanser,
sakägare och allmänhet kan vända sig i olika frågor.
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Medborgarnas roll och betydelse
Enligt motionen är det självklart att medborgarna ska ha en aktiv del i
planprocessen eftersom det är för dem staden planeras.
Motionären ser att möjligheterna för medborgarna att påverka har blivit mindre.
En anledning är att programsamråden ofta rationaliseras bort och när allmänheten
får yttra sig under detaljplanesamråden är ofta investeringar och positioner redan
låsta. Det har också blivit vanligare att samråden förläggs på tider och platser då
förvärvsarbetande medborgare har svårt att delta.
Motionären förespråkar så kallad omvänd planprocess. Denna metod innebär att
det först genomförs en områdesplanering där medborgarna, innan själva
planarbetet sätter igång, direkt talar om vilka behov och synpunkter de har.
Nämndernas roll och betydelse
Motionären anser att stadsdelsnämnderna fått allt mindre inflytande över nya
markanvisningar då tiderna för att yttra sig blivit kortare. Det är olyckligt eftersom
det är stadsdelsnämndernas politiker som har lokalkunskap och den närmaste
kontakten med medborgarna i stadsdelen. Även andra nämnders kunskaper är
ytterst viktiga att beakta eftersom varje plan bör belysas ur flera synvinklar.
Motionären hävdar att beslutsunderlagen som stadsbyggnadsnämnden får ta del av
blir av allt sämre kvalitet. Enligt motionen tas få planärenden till
kommunfullmäktige för allmän, öppen och demokratisk debatt och eventuellt
antagande. Motionären förespråkar att stadsbyggnadsnämnden har öppna
nämndmöten där medborgare kan delta. Stadsdelsnämnderna föreslås få större
inflytande och borde få fatta beslut om enkla planärenden.
Sammanfattning av motionärens föreslagna åtgärder
Motionären vill att planprocessen kvalitets- och demokratisäkras och föreslår i
punktform att kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Att inrätta en kommunal Planombudsman
2. Att avsätta större resurser i kommande budget för bättre hantering av
plansamråd.
3. Att formalisera hur samrådsmöten ska utformas och hållas.
4. Att beslut om markanvisningar mycket snabbt och kontinuerligt kommuniceras
till stadsdelsnämnder och till alla berörda facknämnder.
5. Se till att ansvariga politiker kan närvara vid samrådsmöten för större eller
viktiga planärenden.
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6. Att stadsdelsförvaltningars och stadsdelsnämnders remissvar för planer alltid
inväntas och redovisas.
7. Att fackförvaltningars och nämnders remissvar för planer alltid inväntas och
redovisas.
8. Att stadsdelsförvaltningars och stadsdelsnämnders remissvar ges en tyngre
effekt i kommande behandling av planen. T.ex. Beslut från en enig
stadsdelsnämnd ska inte kunna "köras över".
9. Att återinföra programsamråd i alla planärenden av vikt och i alla ärenden där
det finns ett större allmänt intresse samt var gång en exploatering ianspråktar
tidigare oexploaterad mark.
10. Att öka antalet detaljplaner som förs till KF för antagande. Förslag att dubblera
det nuvarande antalet.
11. Att införa omvänd planprocess i alla områden där det är relevant i Stockholm.
12. Att införa områdesvis planering.
13. Att öppna stadsbyggnadsnämndens möte för allmänheten i alla delar utom den
del av sammanträdet som innebär myndighetsutövning
14. Att återföra enkla planer för beslut till stadsdelsnämnderna
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen vill betona vikten av en väl fungerande medborgardialog. Känner
människor att de är delaktiga och kan påverka det samhälle de lever i, skapas
trivsel och trygghet hos stadens invånare. Medborgardialog kan också underlätta
stadens arbete och leda till färre överklagade detaljplaner. Ståndpunkten om vikten
av medborgardialog får stöd i Promenadstaden – Översiktplan för Stockholm, som
förespråkar en planeringsinriktning med ett socialt perspektiv där medborgarnas
kunskaper om vardagslivet värdesätts. Enligt översiktplanen är medborgarnas
perspektiv betydande för att nå visionen om en levande stadsmiljö.
Förvaltningen kan urskilja vissa brister i kvaliteten på samråden. Ett exempel är
detaljplanen för kvarteret Krillans Krog på Kungsholmen där samrådsmötet hölls i
Tekniska nämndhuset istället för i en lokal i närområdet för den aktuella planen.
Lokalen var dåligt skyltad och mötet hölls redan kl. 17, en tid som är för tidig för
många förvärvsarbetande medborgare. Ett annat exempel är samrådet för
planeringen av Primusområdet på Lilla Essingen, som hölls i en för liten lokal som
inte var tillgänglighetsanpassad.
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Förvaltningen är positiv till att den rådande planprocessen ses över för att förbättra
den demokratiska processen, t.ex. kan förslaget om en planombudsman utredas.
Förvaltningen anser också att staden bör utvärdera egna och andras arbeten med
s.k. omvänd planprocess. Förvaltningen tror att de ibland bristfälliga
samrådsrutinerna kan förklaras av resursbrist och anser att råd och riktlinjer för
hur samrådsmöten ska utformas och hållas kan vara ett stöd för stadsbyggnadskontorets tjänstemän.
Eftersom olika grupper i samhället har olika behov och livsvillkor anser
förvaltningen att frågan om representativitet i medborgardialogen bör beaktas. I
samrådsprocessen bör målgrupper definieras för att lättare kunna anpassa
informationskanalerna och på så vis nå ut till en bred allmänhet.
I översiktplanen anges att planeringen bör lyfta behoven hos olika
befolkningsgrupper och att detta bland annat görs genom en utvecklad dialog.
Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt att det finns en tydlighet i allt
planeringsmaterial som tas fram och att det framgår hur synpunkter behandlas så
att ramarna för medborgarnas möjlighet att påverka klargörs. Varje stadsdel bör
sträva efter att ha informationsplatser där staden kan ställa ut aktuell information.
Förvaltningen anser att det är viktigt att slutföra och följa upp projekt för att visa
att medborgarengagemang lönar sig. Det bör påpekas att samtidigt som staden har
ett ansvar att underlätta och skapa goda förutsättningar för medborgardialog,
ligger det också ett ansvar hos medborgarna att nyttja möjligheterna att påverka.
Förvaltningen är positivt inställd till en tydligare områdesplanering, som ett steg
mellan översiktplan och detaljplan. Områdesplanering är viktig för helhetsbilden
för planeringen av exempelvis park- och naturmark, gång- och cykelstråk,
lekplatser och samhällsservice. Det innebär att mindre detaljplaner måste visa hur
de förhåller sig till en större områdesplan. Förvaltningen anser att ett nytt program
för området väster om Essingeleden och Lindhagensgatan borde ha föregått
detaljplanerna i området. Planeringen har ändrats betydligt sedan programmet för
Nordvästra Kungsholmen antogs 2002 och ett nytt program skulle ge bättre
förutsättningar att ta ett helhetsgrepp över området och alla de funktioner som ska
koordineras.
Även i planeringen av kvarteren Brädstapeln och Klamparen på östra
Kungsholmen anser förvaltningen att stadsbyggnadskontoret borde tagit fram ett
program för området där flera fastigheter behandlas i ett sammanhang.
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Förvaltningen anser att stadsdelsnämnderna ska kopplas in i ett tidigt skede av
planeringen, men att stadsbyggnadsnämnden ska ansvara för samtliga detaljplaner.
Enklare planärenden bör därför inte föras till stadsdelsnämnderna. Förvaltningen
har förståelse för att stadsbyggnadsnämndens sammanträden inte är öppna för
allmänheten med hänsyn till den mycket stora ärendemängden. För att stärka
medborgarnas inflytande är det viktigare att förbättra kvaliteten på samrådsmöten
och dialog.
Bilaga
Motion om förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av
Stockholm.
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