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Kommunstyrelsen

Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) om att pröva omvänd planprocess
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet
Ärendet
Ilona Szatmari Waldau (V) har i motion, väckt vid sammanträde den 12 juni 2012, yrkat att
uppdrag ges till plan- och byggnadsnämnden att inom en lämplig detaljplaneläggning av ett
större område pröva omvänd planprocess Motionen återges i bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till plan- och byggnadsnämnden (PBN). Nämnden anför att det finns
mycket begränsade möjligheter för nämnden att förutsättningslöst tillämpa en omvänd
planprocess, eftersom planarbetena normalt utgår från ansökningar från markägare som vill
pröva ett specifikt ändamål. I de fall kommunen är markägare kan dock kommunstyrelsens
mark- och exploateringsutskott besluta om att på ett för kringboende mer involverande sätt ta
fram förslag till hur det aktuella området kan utvecklas. Nämnden konstaterar slutligen att vid
planeringsarbeten på nivån ”fördjupad översiktsplan” finns förutsättningar för omvända
planeringsprocesser. Bilaga 2
Föredragning
Det är huvudsakligen vid fördjupade översiktsplanearbeten (FÖP) eller större programarbeten
som en involverande planeringsprocess är bäst lämpad att starta i. Det är på den geografiska
nivån som det finns tillräckligt stort handlingsutrymme för att det ska kännas meningsfullt att
delta. Samtidigt går det att klara ut ramarna för handlingsutrymmet genom att formulera mål
eller krav utifrån den kommuntäckande översiktsplanen på det funktionella innehållet i det
aktuella området. På det sättet kan man tydligt visa vad som är - respektive inte är –
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påverkbart redan i inledningen av processen och därmed undvika senare besvikelser. Med ett
sådant översiktligt arbete som grund kan sedan detaljplanearbeten inom området få en hög
legitimitet, eftersom de i normalfallet går ut på att genomföra de övergripande intentionerna
som arbetats fram på FÖP-/program-nivån.
Rimliga platser att pröva planeringsprocesser som på ett mer djupgående sätt involverar
lokala intressenter och medborgare är i våra utvecklingsorter och vissa stadsdelar som står
inför omfattande förändringar/förnyelse. Det är också rimligt att där så finns förutsättningar
utgå från de stadsdelsutvecklingsarbeten som redan pågår och som har en tydlig involverande
ambition. Ett sådant område är Gottsunda-Valsätra, som står inför en omfattande upprustning
och förnyelse av sitt bostadsbestånd och där det finns utrymme för tillskott av bebyggelse och
andra funktioner.
Möjligheten att pröva processer i motionens anda bevakas i samband med stadsdelsutvecklingsarbeten och kommande FÖP- och programarbeten. Det ligger inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag att proaktivt bevaka utvecklingen i stadsdelar och tätorter.
Med hänvisning till ovan föreslås motionen besvarad
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i detta ärende.
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