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Svar på motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo
Olsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Bo Olsson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 106,
lämnat en motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet.
I motionen föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en
plan för fysisk stadsplanering, som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt tillägg till ny
översiktsplan, samt att förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för fullmäktige senast
2020.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 137, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 november 2018, § 190, lämnat remissvar avseende
motionen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden anser, att istället för ett
tematiskt tillägg till översiktsplan, bör en strategi för mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet
arbetas fram och antas av kommunfullmäktige. En sådan strategi blir då ett styrdokument
som ska implementeras i varje fördjupad översiktsplan för kommunens orter och också i nya
detaljplaner. Styrdokumentet blir också vägledande och styrande för olika led i
planeringskedjan, till exempel för exploateringsenheten, gata, park och så vidare. Även de
kommunala bolagen, till exempel Alingsåshem bör omfattas av en sådan av
kommunfullmäktige antagen strategi, då de står för en betydande del av byggnationen i
kommunen. För att frågan om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet ska få
genomslag, är det viktigt att hela kedjan, från planering till byggande, omfattas av strategin.
Kommunledningskontoret gör bedömning att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens remissvar.
Arbetsutskottet har den 22 maj 2019, § 90 behandlat ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses vara besvarad.
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