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Remiss av Motion om fördjupat
medborgardeltagande i förtätningsprojekt
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/758
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
I motionen från Sverigedemokraterna skriver de att motstånd mot
byggplaner till viss del kan förklaras av att invånare inte har
möjlighet att i tidiga skeden påverka utformning och struktur av
planerad förtätning.
De föreslår att enkäter och workshops med invånare ska
genomföras i tidiga skeden, som hanterar frågor kopplat till
stadsbyggnadsprojekt. Exempel från motionen på frågor som kan
tas upp är vad invånare saknar i sitt område, hur trygghet utmed
gator och stråk kan förbättras samt önskemål om skala, struktur,
material, färg och utformning av byggnader.
Förvaltningen anser att det som motionen föreslår redan hanteras
inom stadens befintliga arbetssätt.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har skrivit en motion som föreslår fördjupat
medborgardeltagande i förtätningsprojekt. Motionen har skickats ut
på remiss till Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadsnämnden,
Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd, Skärholmen
stadsdelsnämnd och Spånga- Tensta stadsdelsnämnd som har
möjlighet att svara på den.
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Remissen kom till förvaltningen den 2 juli 2021 och svar ska senast
skickas till Stadsledningskontoret den 10 december 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Stadsmiljö och lokaler.
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Ärendet
I motionen skriver Sverigedemokraterna att motstånd mot
byggplaner till viss del kan förklaras av att invånare inte har
möjlighet att i tidiga skeden påverka utformning och struktur av
planerad förtätning.
De föreslår att enkäter och workshops med invånare ska
genomföras i tidiga skeden, som hanterar frågor kopplat till
stadsbyggnadsprojekt. Exempel från motionen på frågor som kan
tas upp är vad invånare saknar i sitt område, hur trygghet utmed
gator och stråk kan förbättras samt önskemål om skala, struktur,
material, färg och utformning av byggnader.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att den demokratiska aspekten i
planeringsprocessen är en förutsättning för att skapa hållbara
samhällen. Det är viktigt att staden bedriver ett fortlöpande arbete
för att fler invånare ska känna sig delaktiga i och benägna att vilja
påverka utvecklingen av sina närområden.
Förvaltningen deltar i de stadsutvecklingsprojekt som pågår i
stadsdelsområdet och fyller en viktig roll för att lyfta in det lokala
perspektivet i tidiga skeden. Många olika processer bidrar till att
skapa en helhetsbild för olika områden. Exempel på tillfällen och
kanaler där lokalkännedom hämtas in är vid trygghetsvandringar,
medborgardialoger, från inskickade medborgarförslag och
synpunktsportalen.
Vid framtagande av planprogram eller större detaljplaner utförs ofta
en särskild medborgardialog inom projekten. Exempel på detta i
stadsdelsområdet, är den utförliga medborgardialogen som
genomfördes kopplat till framtagandet av Östberga planprogram.
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I tidiga skeden av detaljplanearbeten i staden finns det olika verktyg
som ska säkerställa att de beaktar befintliga förutsättningar och
behov i ett område. Exempel på dessa verktyg är Socialt
Värdeskapande Analys (SVA) och Integrerad
barnkonsekvensanalys. I samband med framtagande av SVA, lyfts
befintlig kunskap från bland annat trygghetsvandringar och tidigare
dialoger in, av förvaltningen. Om ett kunskapsglapp identifieras kan
det vara aktuellt att utföra någon typ av medborgardialog.
Motionen föreslår att invånare i tidiga skeden av
planeringsprocesser ska kunna ges möjlighet att påverka utformning
och struktur av byggnader. Förvaltningen anser att synpunkter på
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arkitektonisk utformning främst bör hanteras inom befintlig
samrådsprocess. I tidiga skeden är det viktigare att samla kunskap
från invånare om befintliga kvalitéer, behov och önskemål om
förbättringar för ett planområde och dess omgivning. Förslag på
bebyggelse från Stadsbyggnadskontoret ska beakta detta, vilket ofta
påverkar struktur och utformning. Det kan till exempel handla om
att ny bebyggelse inte ska skugga en populär park, eller blockera
viktiga befintliga parkstråk.
Med hänsyn till det som har lyfts ovan anser förvaltningen att det
som motionen föreslår redan hanteras inom stadens befintliga
arbetssätt. Det är dock viktigt att staden fortsätter utveckla de
processer och verktyg som finns, för att stärka demokrati,
transparens och lokalkännedom i stadsbyggnadsprocessen.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kersti Tagesson
Avdelningschef

Bilaga
1. Motion av Peter Wallmark (SD) om fördjupat
medborgardeltagande i förtätningsprojekt
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