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Kommunstyrelsen Staffanstorp kommun 
 
Angående den fördjupade översiktsplanen över Hjärup. Hjärups Byalag vill härmed begära att det 
i samrådsprocessen läggs in en återkoppling till den process som startade planarbetet år 2000, 
Forum Hjärup. Genom en ny verkstad mellan representanter för berörda aktörer, intressenter och 
hjärupsborna där det fokuseras på dagens situation, kommunens föreslagna planer samt Hjärups 
bornas önskemål och synpunkter.  
Forum Hjärup var en unik process i kommunal svensk planering Vidare blev det avstampet till 
bildandet av Hjärups Byalag. Resultatet av den forumprocessen (år 2000) vilken utgick från 
intervjuer, enkät och framtidsverkstad har fått återspegling i planarbetet för den fördjupade 
översiktsplanen. Hjärup har dock efter den inledande demokratiska processen förändrats till 
invånarantal, bebyggelsestruktur, service m m. Den föreslagna planen tolkas inte som det svar 
som majoriteten av Hjärupsborna såg framför sig efter forumprocessen. I stället för ett levande 
grönt Hjärup föreslås en stark förtätning med ökad trafikmängd. I den enkät som Hjärups 
byalaget skickat ut till alla hushåll visar svaren att man tar stark avstånd från många delar av den 
föreslagna planen. 
 
Ett initiativ från kommunen till en ny forumprocess tror vi i Hjärups Byalag kommer att betraktas 
av invånarna som en försäkran på att man tar invånarnas åsikter på allvar. Vidare tror vi att det 
minskar den allmänt ökande föraktet för politiker där det i Hjärup finns en stark känsla av att man 
faktisk inte har brytt sig om medborgarnas åsikter, utan ”kör ett eget race” där politikerna istället 
sätter sin prestige på spel. 
 
En viktig del blir förståelsen som utvecklas genom att i denna process ge invånarna möjlighet att 
hantera de motsättningar som alltid framkommer mellan olika intressen och behov. Kommunen 
ger genom en återkopplande forumprocess ett tydligt bevis på vilja att gå ett steg längre i sitt 
demokratiarbete och genom en förankring av översiktsplanen bland medborgarna. Detta leder till 
att Staffanstorps kommun visar vägen för andra kommuner i liknande ärenden. Byalaget kan vara 
med och diskutera uppläggningen för en fördjupad planeringsprocess med medborgar medverkan. 
Det kan vara aktuellt att ta in de konsulter som tidigare genomförde forum Hjärup alternativt 
andra externa konsulter som har god erfarenhet av brukarmedverkan i fysiska planeringsprocesser 
i lokala miljöer.  
Hjärups byalag är övertygade om att det är viktigt med en fördjupad dialog mellan medborgarna, 
beslutsfattare och tjänstemän om man menar allvar med demokratiarbetet krävs lyhördhet hos 
politikerna. Om det nuvarande planförslaget drivs igenom utan väsentliga ändringar kommer vi 
att se en lång och svår genomförandeprocess med överklaganden m m.  
Hjärups Byalag återkommer med det officiella samrådsyttrande inom samrådets tidsfrist  
den 6 oktober 2005. 
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