
 

Adelsö den 24 april 2015

Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun.

Av Desirée Björk (ö), Bernt Richloow (ö) och Robert Oberascher (ö)

Rådslag

 Förslag till beslut i Ekerö kommunfullmäktige

Att Ekerö kommun tillämpar rådslag under processen med att utarbeta den översiktsplan som 
skall gälla 2018 - 2030.

Bakgrund
En av de viktigaste frågorna som nu är aktuell är utvecklingen av Ekerö kommun 2018 – 2030
vilket kommer att beskrivas i den översiktsplan som ska utarbetas.

Uppräkningen av de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid 
beslut om användningen av mark- och vattenområden är omfattande.

Här kommer bl.a. att bestämmas hur Ekerö ska formas och se ut i framtiden. Vad ska stå i 
översiktsplanen om parker och grönområden när Ekerö omvandlas till en småstad? Var ska 
nya anläggningar placeras för idrott, kultur och fritid? Vad ska stå om inriktning i byggande 
av bostäder, skolor, äldreboenden och andra fastigheter. Hur ser framtidsbilden ut för Ekerös 
ungdomar år 2030? Men även energipolitik, trafikpolitik, klimatpolitik har sin givna plats i 
översiktsplanen.

Kommunstyrelsen beslöt, på initiativ av förutvarande kommunalrådet Carpelan (M) den 22 
november 2011, att ”Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
riktlinjer och förslag på hur Rådslag kan användas i Ekerö kommuns framtida 
beslutsprocesser”.

 



Tanken med den utredning kommunstyrelsen beslutade om - såvitt Öpartiet tolkat detta – är 
att hitta metoder i kommunens beslutsprocesser, som kan bli permanenta inslag i viktiga 
övergripande frågor. Se bifogat protokollsutdrag från kommunstyrelsen 22 november 2011.

Det finns, vilket beslutet i kommunstyrelsen visar, en uppslutning från alla politiska partier 
om Rådslag i större övergripande frågor, men vad som saknas är riktlinjer och förslag hur 
rådslag kan användas.

I svaret från kommunalrådet Reuterskiöld på kommunfullmäktige 19 mars 2015 på Öpartiets 
fråga om ärendets status framgick att Rådslag fortfarande är en högst aktuell fråga men att av 
olika anledningar har kommunstyrelsens uppdrag inte verkställts.

Men med utgångspunkt från erfarenheterna av tillämpningen av rådslag vid utarbetande av 
översiktsplanen kan slutliga riktlinjer för framtida rådslag utformas.

 

 Desirée Björk (Ö)                    Bernt Richloow (Ö)                    Robert Oberasher (Ö)


