
Reservation vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-29  

Ärende 3     

Förnyat beslut om Mål- och resursplan 2015-2017 inklusive 

återremitterad del avseende investeringsbudget 2015-2019        

Dnr 2014/11 

Denna reservation avser endast punkten i exploateringsbudgeten där det i kommunstyrelsen 

förelåg två från varandra avvikande yrkandena och där beslutet fastställdes genom en omröstning. 

Frågan gällde i första hand den tilltänkta bostadsbebyggelsen i området Mariedal Östra. 

Jag anser mig tvungen att lämna mina synpunkter i en skriftlig reservation. Behandlingen av frågan 

är löjeväckande och borde egentligen inte vara möjlig i ett seriöst politiskt sammanhang. 

Byggnadsnämnden antog ”Detaljplanen för Mariedal Östra, Vänersborgs kommun     

[Dnr BN 2008/40]” vid sitt sammanträde 2012-03-06, § 22. Vid mötet avslogs ett yrkande om 

återremiss. Till ärendet fogades två reservationer.  Per Sjödahl, MP; ”Detaljplanen strider mot flera 

kommunala miljömål, tillika nationella miljömål”. Pontus Gläntegård, V, beskrev utförligt sitt 

avståndstagande med hänvisning till miljömål, nyckelbiotoper, våtmarker, ädellövskog och en 

pågående motionsbehandling om naturreservat. Gläntegård avslutade med: ”Behovet av bostäder 

är större i närheten på bra pendlingsmöjligheter. Budgeten för att förverkliga detaljplaner bör 

prioriteras för andra områden.” 

Sju medborgare och fastighetsägare vid Tomtevägen överklagade detaljplanen som dock vann laga 

kraft senare. 

Bortsett från processen vid framtagningen av detaljplanen har Mariedal Östra varit en punkt på 

exploateringslistan vid samtliga budgetbehandlingar sedan åtminstone 2010.  

Utan att gå in på alla detaljer vem som yrkade vad och när är det bara att konstatera att somliga 

politiker och partier verkar ha kort minne. Det vore pinsamt att behöva återge allt som yrkats och 

sagts om skogens vara eller icke-vara på Mariedal Östra. 

Dock här den nu aktuella kovändningen: 

I juni 2014 noterades i förslag till exploateringsbudget för Mariedal Östra (och Onsjö Södra): 

Projekt 2015 2016 2017 2018 2019 Summa 
Onsjö bostäder 2,0 5,0    7,0 
Mariedal Östra 1,0 10,0    11,0 
  

Investeringsbudgeten och exploateringsplanen återremitterades. Samhällsbyggnadsnämnden 

överlämnade 2014-09-18 till kommunstyrelsen förslag om ”Onsjö bostäder 1 mkr 2015” och 

”Mariedal Östra 10 mkr 2015”.  

Budgetberedningen beslutade på förmiddagen 29 september 2014 att ändra förslaget till:  

Projekt 2015 2016 2017 2018 2019 Summa 
Onsjö bostäder 2,0 5,0    7,0 
Mariedal Östra 11,0     11,0 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-20 överlämnade ärendet utan ytterligare ändringsförslag 

till kommunstyrelsen. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-29 överlämnade Bo Carlsson, C, ett skriftligt 

yrkande i vilket Marie Dahl, S, instämde: 

”Jag yrkar, att Mariedal östra utgår och i stället använda de 11 milj som är avsatta för detta 

ändamål används till Onsjö södra, år 2016.” 

Vilket betyder att tabellen nu har följande utseende: 

Projekt 2015 2016 2017 2018 2019 Summa 
Onsjö bostäder 2,0 ? 11,0 ?    ? 
Mariedal Östra      ? 
 

Det är inte lätt att behålla översikt om vilka eller vem som för tillfället önskar bygga bostäder eller 

bevara skogen i Mariedal Östra.  

För egen del konstaterar jag följande: 

Samhällsbyggnadsnämnden skriver att för närvarande är Mariedal Östra enda större planlagda 

området för byggandet av villor och småhus. Med andra ord, här finns en detaljplan som har vunnit 

laga kraft. 

För Onsjö Södra lär det säkerligen också finnas någon planskiss i något fack på någons kontor. 

Jag har fortfarande förståelse för formuleringar som vår ledamot i byggnadsnämnden valde i mars 

2012 i sin reservation ”Behovet av bostäder är större i närheten på bra pendlingsmöjligheter. 

Budgeten för att förverkliga detaljplaner bör prioriteras för andra områden.” 

Vänsterpartiet beskrev sin inställning till bostadsplanerna på Mariedal Östra vid 

kommunfullmäktiges behandling av MRP 2014 i september 2013 med följande text: 

"Vårt tredje yrkande gäller exploateringsbudgeten. Vi anser det vara fel att enskilda objekt skjuts fram och 

tillbaka år efter år i våra beslutsunderlag utan motivering. Vi förutsätter att kommunen snart kommer 

fram till ett beslut om Riktlinjer för bostadsförsörjningen och föreslår i avvaktan på detta beslut 

att projektet Mariedal Östra utgår." 

Nu i efterhand kan orden ”utan motivering” belysa kommunens läge – yrkandet i 

kommunstyrelsen i onsdags lämnades rakt av utan någon som helst motivering. 

Det som sker är inte bra för Vänersborg, är inte bra för förtroendet mellan politiken och 

förvaltningen och inte heller bra för våra invånares förtroende för politiker.  

 

 

Lutz Rininsland    2014-11-02                                   

Vänsterpartiet 


