Motion av Peter Wallmark (SD) om redovisning av ansökningar om markanvisning
Det är viktigt att ansökningar om markanvisningar hanteras på ett förutsägbart och transparent sätt och
att samtliga ansökningar kommer till politiska företrädares kännedom. En reguljär och över tiden
löpande redovisning kan höja intresset hos en mångfald av aktörer att inkomma med
markanvisningsansökningar, både större och mindre. Det kan förstärka intresset för möjliga framtida
projekt, från politiska partiers liksom från allmänhetens och medias sida. Även mindre eller till synes
okonventionella förslag förtjänar att behandlas. Inga förslag skall därför avvisas utan att de har givits
möjlighet att diskuteras öppet, vilket stämmer överens med inriktningen i Stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsplan 2021.
Eftersom staden tar emot ett stort antal förfrågningar och förslag till byggande från en mångfald av
aktörer, finns inte möjlighet att i detalj behandla samtliga propåer. Genom denna redovisning ges dock
politiska företrädare möjlighet att syna och lyfta fram förslag som i normala fall ej skulle ha kommit upp
till politisk behandling. Detta stämmer även väl med skrivningarna i stadens markanvisningspolicy:
”Staden bör vid valet av byggherre också verka för att konkurrensförhållandena på marknaden främjas
till exempel genom att uppmuntra nya företag och mindre byggherrar att etablera sig i Stockholm.”
I de fall sökande ej önskar denna form av offentlig redovisning bör detta självfallet respekteras.
Jag föreslår
Att Exploateringskontoret ges i uppdrag att för ledamöterna i Exploaterings- och
Stadsbyggnadsnämnden
sammanställa
en
förteckning
över
samtliga
inkomna
markanvisningsansökningar under pågående mandatperiod. Denna redovisning görs därefter löpande
kvartalsvis. Förteckningen skall innehålla följande punkter:








Sökande aktör och eventuella samarbetsparter
Datum för inlämning av ansökan
Kortfattad beskrivning av ansökan, plats och innehåll
Handläggare av ansökan
Redovisning av hur ansökan hittills har hanterats
Redovisning av, i förekommande fall, plan för fortsatt behandling
Redovisning av, i förekommande fall, motiv för avslag och datum för detta
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