Yttrande
Kommunfullmäktige 2020-11-19
§ 92 Antagande av detaljplan för Apelvägen
Liberalerna yrkade på återremiss av detaljplanen för Apelvägen i kommunstyrelsen 2020-09-15,
och vi gjorde likadant nu i fullmäktige. Motiveringen är densamma som i kommunstyrelsen:
Vi vill ta om hela planarbetet genom att starta om från början med ett eller flera helt nya
planuppdrag, följt av en tidig medborgardialog enligt den nya process som introducerats under
denna mandatperiod. Innan det eller de nya planuppdragen ges, vill vi se en behovsanalys för
samhällsfastigheter inom planområdet och andra eventuella lokaler som kommunen ser ett eget
behov av eller som kan vara av intresse för att ge invånarna i Strand-området och Östra Tyresö
den service som efterfrågas.
Fullmäktiges ordförande ansåg emellertid att vår motivering till återremissyrkandet var olaglig,
varför yrkandet inte ställdes under proposition. Vi har inte låtit undersöka om fullmäktiges
ordförandes bedömning var korrekt, men det är anmärkningsvärt att den framlades först efter
den långa debatt som tydligt visade att det fanns majoritet för Liberalernas ”olagliga”
återremissyrkande!
Även om vårt återremissyrkande aldrig ställdes under proposition, blev ärendet till slut ändå
återremitterat. Socialdemokraterna kastade i sista stund in ett eget återremissyrkande med en
högst tvivelaktig motivering som resulterade i att ärendet blev minoritetsåterremitterat. Därmed
ställdes heller aldrig vårt andrahandsyrkande avslag under proposition.
Vi tycker att det är mycket olyckligt att detta ärende lever vidare utan att åtminstone ett rejält
omtag görs i planprocessen. Under månaderna som följer, tvingas nu förvaltningen att lägga ned
tid och pengar på att hantera en minoritetsåterremiss. Ett arbete som kommer att visa sig vara
helt bortkastat. Det drar därmed resurser från viktigt framåtriktat arbete med andra detaljplaner
på annat håll i kommunen. Dessvärre sätter det också de människor som tecknat sig för bostäder
i planområdet i en svår situation. Det hade varit bättre för dem med ett tydligt beslut så att man
snarast kan gå vidare och söka sig andra boendealternativ på marknaden. Vi delar bedömningen
från kommunstyrelsens ordförande att det inte längre finns ett stöd för planen i fullmäktige.
I övrigt hänvisas till vår reservation i kommunstyrelsen 2020-09-15.
För Liberalerna i Kommunfullmäktige,
Mats Lindblom

