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Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018, § 44 att kommunledningskontoret får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att i Alingsås kommun införa direktdemokratiska
inslag i särskilda markanvisningsförfaranden
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har undersökt förutsättningarna för att bättre involvera
medborgarna i ett tidigare skede i stadsplaneringen. Något hinder för detta torde inte finnas.
Det är dock viktigt att möjligheten används endast när det anses allmänt befogat.
Förfarandet kan användas vid enskilda markanvisningar, såväl som vid
markanvisningstävlingar där allmänheten kan ges tillfälle att rösta på flera förslag.
Exempel på när direktdemokratiska inslag skulle kunna användas är vid markanvisningar i
områden med stora allmänna intressen, såsom mark med historiska värden eller mark
värdefull för fritid och rekreation, alternativt områden vars exploatering kan innebära stor
generell påverkan på stadens karaktär. Det finns ytterligare enstaka exempel på områden
som skulle kunna komma ifråga, men det är viktigt att urvalet sker restriktivt för att inte skapa
alltför långa och komplicerade exploateringsprocesser.
Grunden för markanvändningen måste även fortsättningsvis styras av översiktsplaner och
markanvändningsplaner.
Det är också viktigt att förfarandet med direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen, inte
skapar falska förhoppningar om att varje inkommen synpunkt kommer att beaktas. Det bör
klart och tydligt framgå att inkomna synpunkter eller, vid ett tävlingsförfarande med flera
alternativ, det förslag som allmänheten anser vara det bästa, endast kommer att ligga till
grund för den fortsatta planprocessen, som därefter i vanlig ordning kommer att genomföras
enligt de normer som reglerar planprocessen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera ”Riktlinjer för Markanvisning” med
möjligheten, att när det anses befogat, kunna använda olika former av medborgardialog i
samband med markanvisningar.
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