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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.155
Datum: 2017-09-07
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - motion angående förändringar i Ale kommuns
lokalplaneringsprocess
Elena Fridfelt, centerpartiet har lämnat en motion om förändringar i kommunens
lokalplaneringsprocess, dels avseende behovsnämndernas behov av återkoppling i processen, dels
avseende behovet av en process för hantering av hastigt uppkomna lokalbehov.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen från Elena Fridfelt
besvarad.

Björn Järbur
Kommunchef

Gunilla Dörner Buskas
Utvecklingschef

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Förvaltningsledningen
Utvecklingsledare lokaler

Bakgrund
Elena Fridfelt, centerpartiet, har motionerat om förändringar i kommunens
lokalplaneringsprocess. Motionären för fram att det finns behov av justeringar i processen. Dels
handlar det behovsnämndernas behov av återkoppling i den del som rör beredningen av
lokalbehov i samband med att lokalresursplanen ska revideras. Dels rör det behov av en process
för hantering av hastigt uppkomna lokalbehov som inte kan vänta till den årliga revideringen av
lokalresursplanen.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk konsekvens.
Barnperspektivet
Förslaget påverkar inte barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget påverkar inte miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget påverkar inte funktionshinderperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Lokalplaneringsprocess för Ale kommun.
Förvaltningens bedömning och motivering
Elena Fridfelt, centerpartiet, har motionerat om förändringar i kommunens
lokalplaneringsprocess. Motionären för fram att det finns behov av justeringar i processen. Dels
handlar det behovsnämndernas behov av återkoppling i den del som rör beredningen av
lokalbehov i samband med att lokalresursplanen ska revideras. Dels rör det behov av en process
för hantering av hastigt uppkomna lokalbehov som inte kan vänta till den årliga revideringen av
lokalresursplanen.
Motionären pekar på två angelägna frågeställningar. När det rör motionens första del, dvs. behovet
av återkoppling, är förslaget till revidering av lokalplaneringsprocessen som ska hanteras av
kommunfullmäktige den 19 juni i år, kompletterat med en delprocess som innebär att om det finns
avvikelser efter projekteringsfasen, ska samråd ske med den berörda behovsnämnden. Detta är
dock i en senare fas av processen än den motionären avser, dvs. detta sker först när ett
lokalprojekt satts igång.
När det gäller processen för lokalresursplan är dock lokalstyrgruppen ett viktigt forum i
tjänstemannaberedningen. Lokalstyrgruppen består av förvaltningsledningen i vilka samtliga
sektorchefer ingår. Därmed finns en tydlig koppling tillbaka till respektive behovsnämnd som
givetvis kan och bör hållas informerad om status i arbetet.
I förslaget till reviderad process är också uttalat att dialogen mellan sektor kommunstyrelsen och
behovsnämnderna/-sektorerna måste breddas i förhållande till dagens situation och att denna
dialog måste föras i relation till vilket behov respektive nämnd har. Den lokalsamordningsgrupp
som finns idag och har varit forum för denna dialog föreslås därför tas bort som en del i processen
för att ersättas med mer ändamålsenliga dialogformer.
Motionens andra del rör behovet av en process för hastigt uppkomna lokalbehov som inte kan
vänta till årlig revidering av lokalresursplanen. Det är alldeles riktigt att den här typen av
lokalbehov uppkommer även om målsättningen måste vara att minimera detta genom så god
planering och framförhållning som möjligt. Det är också riktigt att det ska finnas en process för
hur dessa ska hanteras. En sådan process och rutiner är under utarbetande inom förvaltningen och
bör fastställas av kommunchefen.
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Härmed föreslår förvaltningen att motionen bör anses besvarad.
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