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INTERPELLATIONSSVAR
KFKS 2017/782

Kommunfullmäktige

Svar på interpellation av Mikael Carlsson (NL) angående
samrådsmöten i sydöstra Boo
Interpellanten ställer frågor om att ett samrådsförslag har förändrats mycket efter
samrådsmötet.
Mitt svar är följande:
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har ännu inte tagit del av alla synpunkter som inkommit
under samrådet och inte heller till den förändring som interpellanten hänvisar till. Hela
samrådsredogörelsen och ett omarbetat förslag kommer att presenteras inför nämndens
granskningsbeslut i slutet av året. Trots att det alltså inte finns något formellt förslag att
kommentera besvarar jag allmänt frågorna nedan.
Kan kommuninvånarna lita på information på samrådsmöten i södra Boo?
Att åsikter går isär om detaljplaneförslagen för Mjölkudden-Gustavsviks gård och
Dalvägen-Gustavsviksvägen är ganska naturligt. I förnyelseområden finns oftast
motsättningar mellan fastighetsägare som vill att området och den egna fastigheten ska
utvecklas, medan andra vill ha så lite förändring som möjligt. Att processen framstår som
otydlig och svårbegriplig beklagar jag däremot.
Om varför förslaget har förändrats
Först och främst: Det viktigaste syftet med samråd är att ge alla berörda möjligheten att ta
del av och ge synpunkter på planförslaget. Då kan det vidareutvecklas och bli så bra som
möjligt. Att förslaget kan ändras och sedan presenteras för granskning är således en
fundamental del av den demokratiska processen.
Samrådsredogörelser kommer att bifogas granskningshandlingarna. Där redovisar och
besvarar kommunen synpunkterna som kommit in under samrådstiden och beskriver vilka
ändringar som de gett upphov till. Där framgår det också tydligt att det finns många olika
åsikter och önskemål bland fastighetsägarna, exempelvis om graden av exploatering i
området.
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Om varför antalet möjliga byggrätter ökat
I samrådsförslaget redovisades bland annat generella planbestämmelser för byggrätterna på
ett övergripande sätt: det fanns cirka 100 nya villor och 110 nya lägenheter i radhus och
flerbostadshus. Totalt innehöll samrådsförslaget alltså 210 nya bostadslägenheter.
Men planbestämmelserna i samrådsförslaget gör det också möjligt att bygga parhus på
befintliga tomter, något som inte fanns med i skisserna vid den tidpunkten.
De nya skisserna omfattar därför totalt 390 nya bostadslägenheter, inklusive parhusen.
Där framgår det också tydligt att det finns många olika åsikter och önskemål bland
fastighetsägarna, exempelvis om graden av exploatering i området. Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden har ännu inte tagit ställning i frågan.
Kommunen måste också ta hänsyn till inlämnade synpunkter efter samrådstidens slut, ända
fram till granskningstidens slutdatum. Så säger Plan- och bygglagen. Efter samrådet har
synpunkter och önskemål inkommit, och kommunen har prövat lämpligheten och
genomförbarheten i dem, vilket vi är skyldiga att göra.
Vad händer härnäst?
 Granskning (utställning) av det utvecklade planförslaget är planerad till senhösten
2017, efter att miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att detta ska ske.
Alla fastighetsägare får då möjlighet att komma in med synpunkter.
 Inga beslut om utbyggnad och exploateringsgrad kommer att fattas innan dess.
 Efter granskningstiden ska förslaget behandlas av flera politiska instanser inom
kommunen: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.
 Kommunfullmäktiges beslut väntas kunna tas sommaren 2018. När beslutet vunnit
laga kraft kan utbyggnaden av gator samt vatten- och avloppsnät påbörjas.
Med detta anser jag att interpellationen är besvarad.

Cathrin Bergenstråhle
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande

