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Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i
stadsplaneringen, Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning

Simon Waern (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen:
I dagens samhälle upplever många att klyftan mellan förtroendevalda beslutfattare
och medborgare blir allt större. Denna utvecklingsriktning måste på olika vis aktivt
motverkas av inte minst den lokala politiken. Den representativa lokaldemokratin ska
givetvis värnas, men våra arbets- och beslutsprocesser måste i högre grad än idag
också möjliggöra en större delaktighet och ett ökat inflytande från medborgarna i
vissa särskilt betydelsefulla frågor.
Stadsplanering- och stadsbyggnadsfrågor påverkar oss alla, oavsett om vi vill det
eller inte. Stadsutvecklingsfrågor väcker därför ofta såväl stort intresse som
engagemang bland gemene man, inte minst då större projekt behandlas.
Detta har man tagit fasta på i Göteborg, där man i dagarna påbörjar planeringen av
en markanvisningstävling för Skanstorget med ett direktdemokratiskt inslag. Tanken
är att de förslag som inkommer genom den öppna markanvisningstävlingen först ska
hanteras av en bedömningsgrupp. Denna bedömningsgrupp väljer sedermera ut tre
förslag som därefter läggs upp för ett digitalt röstningsförfarande. Göteborgarna
kommer alltså att ges möjlighet att via en E-plattform rösta på vilket av de tre
förslagen de anser vara det bästa. Därefter går planprocessen vidare på sedvanligt
vis, med det av göteborgarna till vinnare korade förslaget som grund för den fortsatta
detaljplaneringen av stadsbyggnadskontoret och det slutgiltiga antagandet av
byggnadsnämnden.
Detta direktdemokratiska arbetsätt är nytänkande och experimentellt, men bör i vår
mening även utredas i Alingsås som ett sätt att tillgängligöra och levandegöra den
lokala demokratin och planeringen.
Ett eventuellt direktdemokratiskt inslag i markanvisningsförfarandet ska ses som ett
givande komplement till den kommunala planprocessen. Markanvisningsförfaranden
med direktdemokratiska inslag ska inte vara norm för den kommunala planeringen i
stort, men bör likväl kunna användas när det kan anses vara allmänt befogat. Syftet
ska inte vara att ersätta den representativa beslutprocessen, utan att nyansera och
förankra beslutsunderlaget genom att låta alingsåsarna handgripligen delta i en av
stadsplaneringens mer betydande faser och göra sina röster hörda.
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att i Alingsås kommun införa direktdemokratiska inslag i
särskilda markanvisningsförfaranden.
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att i Alingsås kommun införa direktdemokratiska inslag i
särskilda markanvisningsförfaranden.
Expedieras till
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