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§26 Initiativ från ledamot om att dela detaljplan för Apelvägen
Det är inte särskilt ofta vi ser ledamöter i kommunstyrelsen eller andra nämnder nyttja sig av den i
kommunallagen beskrivna initiativrätten, dvs att varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.
Men i detta fall är det inget nytt ärende som initiativet gäller. Detaljplanen för Apelvägen har redan passerat
kommunstyrelsen, och även behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att anta denna
detaljplan, som ett sista steg i beslutsprocessen enligt PBL (Plan- och bygglagen). I fullmäktige blev det dock en
minoritetsåterremiss, som i skrivande stund väntar på hantering i kommunstyrelsen. Därmed är det lite
märkligt av Moderaterna att väcka detta ärende. Det hela blir än mer märkligt då det förslag som initiativet
gäller, nämligen att dela detaljplanen för Apelvägen, var exakt just det yrkandet som Moderaterna lade då
ärendet senast behandlades av kommunstyrelsen. Ett yrkande som den gången inte vann majoritet. En ny
möjlighet att driva denna åsikt gavs i fullmäktige. Ärendet hade kunnat återremitteras i syfte att dela
detaljplanen. Men det gjordes inte något sådant försök. Ytterligare en möjlighet till återremiss kommer att ges
när ärendet efter det att minoritetsåterremissen behandlats av kommunstyrelsen åter kommer upp på
dagordningen på kommunfullmäktige.
Att på detta sätt väcka ett parallellt ärende till det redan existerande vad gäller detaljplanen för Apelvägen, är
definitivt ute i gränslandet för vad som är en juridiskt korrekt hantering. Huruvida detta är ett lagligt initiativ
eller inte, kunde inte kommunens jurist avgöra utan att först konsultera SKR. Och inte heller där blev tydligen
svaret helt glasklart. Det är mycket olyckligt för kommunen att än en gång, och helt i onödan, riskera bakslag i
en kommande överklagandeprocess i detta ärende som nu nästan två och ett halvt år efter det första
antagandebeslutet i fullmäktige fortfarande inte är avgjort. Vi har sett ett överklagande till Mark- och
miljööverdomstolen leda till ett ogiltigförklarat fullmäktigebeslut. Vi har sett fullmäktiges ordförande vägra ta
upp Liberalernas återremissyrkande till proposition på senaste fullmäktige. Och vi har nu sett en moderat
ledamot ta ett juridiskt tveksamt initiativ i ett redan pågående ärende som inte tillför något nytt utom att ge
bränsle till politikerförakt och nya överklagandeprocesser. Det är beklagligt att en majoritet i kommunstyrelsen
väljer att medverka till detta. Vi liberaler gör det inte.
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