Stockholms stad

Motion av Peter Wallmark (SD) om fördjupat medborgardeltagande i förtätningsprojekt
Redan innan förtätningsförslag med stadsplaner och arkitektoniska lösningar tas fram, ska de boende
ges möjlighet att på ett enkelt och begripligt sätt säga hur de önskar att förtätningen skall gestaltas.
Förutsättningen för deltagande i denna form av samråd är att de deltagande accepterar
utgångspunkterna för planeringsarbetet, dvs hur stor volym ny bebyggelse som avses att byggas.
Sverigedemokraterna i Stockholms stad menar att protester och kritik mot nytt byggande till en viss
del beror på hur det nya byggandet utformas. Närboende som ej känner att de fått komma till tals i
början av en planeringsprocess, kan lätt hamna i en position där allt nytt avfärdas. Det är dock svårt att
veta hur stor del av kritiken som har med utformningen att göra, och hur mycket av kritiken som
grundar sig på ett generellt motstånd mot byggande över huvud taget. Vi menar enkla enkäter och
workshops bör prövas för att nå två kombinerade mål: Att dels få till stånd snabbare
planeringsprocesser, att dels säkra arkitektoniska och stadsplanemässiga lösningar som välkomnas av
medborgarna.
Här följer några konkreta exempel på aktiviteter och frågeställningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad de saknar i sitt område, vad gäller funktioner, platser, utformning och skala.
Vilken sorts bebyggelse vill de helst se?
Vad är viktigt att tänka på vad gäller barn och ungdomar?
Vad önskar sig äldre och ensamboende?
Finns det någon typ av aktivitet eller service, som de boende menar skulle kunna etableras på
platsen? Finns det behov av föreningslokaler, kultur eller mindre kontor?
Hur skulle tryggheten längs gångstråk och gator kunna förbättras?
Finns det några stadsmiljöer på andra platser i Stockholm, vad gäller arkitektur, gator, torg och
parker, som kan användas som inspiration för det nya som ska byggas?
Finns det exempel på utformning av hus och platser i Stockholm som bör undvikas att byggas
här?
Har ni några särskilda synpunkter på arkitektur, färg, form, material, antal våningar?
Vill ni helst se nya höga eller låga hus, höghus, fristående lameller eller kringbyggda kvarter?
Finns det exempel på arkitektur i närområdet som kan användas som inspiration för det nya
som ska byggas?

Resultatet kan användas som underlag för att ta fram ett antal olika förslag som därefter går ut på
samråd. Dessa bör skilja sig åt både vad gäller placering, volym och arkitektur.
Denna motion ligger i linje med Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021:
Nämndmål: 2.2.4. Stadens utveckling ska ske i dialog med boende och verksamheter i staden.
Jag föreslår kommunfullmäktige besluta

Att Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att genomföra konkreta och lösningsinriktade samråd med
boende i förtätningsprojekt enligt vad motionen stipulerar.

Stockholm den 31 maj 2021

