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Till kommunstyrelserna i Falun och Borlänge 
 

Begäran om förlängning av samrådstiden för översiktsplanen mm 
 
För närvarande är den gemensamma översiktsplanen för Falun och Borlänge överlämnad till 
medborgarna för synpunkter. Medborgarna har två månader på sig att sätta sig in de komplicerade 
frågor som översiktsplanen innehåller.  
 
Planen handlar om hur man ser på framtida mark- och vattenanvändning och hur både allmänna och 
enskilda resurser ska hanteras. Som grund för övervägandena finns den fysiska verkligheten, lagar 
och regelverk. En mycket viktig del är den strategiska omvärldsanalysen. Beroende på hur man 
förstår framtidsbilden leder detta till viktiga vägval. Vad är det som ligger till grund för förslagen i 
översiktsplanen och kan konsekvenserna tydligt utläsas? Planen är inget lättläst dokument och 
innehåller mängder med hänvisningar. Hur ska medborgarna ha en chans att komma med 
kvalificerade synpunkter? 
 
Falu kommun har antagit en utmaning för mandatperioden. Nämligen att bli en deltagardemokratisk 
förebild. Enligt instruktionen som fastställdes av ett enigt kommunfullmäktige juni 2011 ”... ska 
Falu kommun bli Sveriges bästa kommun på medborgardialog samt att de medborgerliga 
möjligheterna att påverka den politiska agendan ska förstärkas”. I Falu Demokratiplan 
konkretiseras denna vision med att inrätta bland annat en funktion för demokrativägledning och ett 
demokraticentrum på stadsbiblioteket samt att höja beredskapen att ta emot folkinitiativ och 
genomföra folkomröstningar. 
 
Översiktsplanen får nog betecknas som kommunernas just nu viktigaste demokratisakfråga. I 
nuläget tillhandahålls medborgarna en skärmutställning som visas på kommunhusen och som även 
går runt på biblioteken. Planen finns tillgänglig på webben, men inga tryckta exemplar finns och 
därmed står de ca 10 % av medborgarna som inte har tillgång till internet utanför diskussionen. Tolv 
offentliga samrådsmöten ingår också. Någon kommunikationsplan finns inte tillgänglig, men 
kanske finns den inte? Detta anser vi vara för lite för att höja frågan till nivån där den hör hemma – 
hos Faluns och Borlänges kommunmedborgare. 
 
För att vi ska få en bra vägvisare för framtiden behöver den breda allmänheten därför mer 
information. Kommunens planerare och politiker behöver en utökad medborgardialog. 
 
Vi föreslår att: 

• Den grundläggande kännedomen om planen kommuniceras på ett mer aktivt sätt. Detta kan 
ske genom exempelvis informationsutskick till kommunernas invånare, diskussioner i radio 
P4, annonsering i media, affischering, bloggosfären och på andra lämpliga sätt. 

• Ansvariga politiker ställer upp i en offentlig diskussion om planen. 
• Den allmänna samrådstiden utökas med minst en månad. 
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