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Samverkan i stadsplanering Nr 1/2022. Svar på
remiss från Stadsrevisionen.
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner kontorets utlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsbyggnadsnämnden förklarar beslutet omedelbart
justerat.
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Monika Joelsson
Torkel Kjellman
Utlåtande
Ärendet
Stadsrevisionen har upprättat en revisionsrapport Samverkan i
stadsplanering Nr 1/2022 och remitterat till stadsbyggnadsnämnden
för yttrande. Nämnden ska ha yttrat sig över remissen senast 202104-29.
Remissen i sammanfattning
En granskning är genomförd i syfte att bedöma om staden vidtar
åtgärder för att infria det långsiktiga bostadsmålet om 140 000
påbörjade bostäder till 2030. Granskningen är inriktad på samverkan i stadsbyggnadsprocessen. Utöver samverkan mellan
stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har nämndernas
planering och prioritering granskats och en utvärdering av
erfarenhetsåterföring inom ramen för Ledstången genomförts.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
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Granskningen har i huvudsak genomförts genom intervjuer av
medarbetare och förvaltnings- avdelnings- samt enhetschefer inom
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Därtill har
intervju med stadsledningskontoret genomförts. I granskningen har
revisionskontoret även tagit del av relevanta dokument.
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Revisionskontorets samlade bedömning är att åtgärder har vidtagits
för att förbättra samverkan inom stadsbyggnadsprocessen.
Granskningen visar att samarbete mellan exploateringsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden sker på alla nivåer inom organisationerna.
I övrigt rekommenderas stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden att:
– Säkerställa att erfarenhetsåterföring sker i enlighet med
Ledstången.
– Se över samverkan och arbetssätt i syfte att få ett jämnare
arbetsflöde under året.
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Stadsbyggnadskontorets synpunkter
Stadsbyggnadskontoret tycker att det är glädjande att granskningen
visar på resultat av de insatser för ökad samordning som vidtagits
mellan kontoret.
Rekommendationen om att åstadkomma en jämnare
arbetsbelastning över året är eftersträvansvärd och kontoren
samverkar för att åstadkomma det i högre utsträckning än idag. Det
är ett långsiktigt arbete att genomföra förändringar i
ärendeplaneringen eftersom det kräver förändringar inom flera
organisationers rutiner och arbete, samtidigt som ärendeprocesserna
inte ska förlängas i onödan och måluppfyllelsen säkerställas.
Exempelvis är det inte försvarbart att ärenden skjuts framåt i tiden
enbart för att uppnå ett jämnare ärendeflöde.
Stadsbyggnadskontoret vill också förtydliga att målet om att bygga
140 000 bostäder inte enbart avser stadens mark. I måluppfyllelsen
räknas alla bostäder som byggs, även på privat mark.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden godkänna
kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen samt förklarar
beslutet omedelbart justerat.
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