
Reservation vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-28 i ärende 4: 

Fråga om försäljning av del av Blåsut 2:2 samt Fiolen 3, Blåsut, Vänersborgs 

kommun (Dnr KS 2015/374) 

Var det bättre förr i tiden? I alla fall var det på annat sätt. Kommunfullmäktiges ordförande brukade ordna bussresor 

under en hel dag och ledamöter fick besiktiga platser som ”inom kort” skulle finnas på någon av ärendelistorna: 

exploatering, försäljning, köp, bostadsplanering, etablering av verksamhet, trafikfrågor, principiella frågor, enskilda 

frågor av vikt. 

När byggnadsnämnden 2008 föreslog en ändring av en detaljplan från 1936 för att möjliggöra en förtätning av ett 

bostadsområde på Blåsut åkte vi inte längre iväg, man litade på att alla ändå visste vad det gällde. Tillräckligt många 

visste – och nämnden drog tillbaka sin ansökan. 

2011 låg uppdraget till fastighetsenheten kvar: Finns det ett område som enligt en detaljplan är klar för att bebyggas så 

bör området finnas med på listan när entreprenörer hör av sig till kommunen. Så var fallet – en byggentreprenör från 

Småland föll för frestelsen att bygga i den lilla skogsdungen. När den informationen så sakta kom fram, var det många 

som hade synpunkter. 

Centerpartiet (Bo Carlsson och Annalena Levin), Miljöpartiet (Marika Isetorp och Per Sjödahl), Välfärdspartiet 

(Morgan Larsson och Åsa-Katarina Liewendal) och Vänsterpartiet (James Bucci och Marianne Ramm) enades om en 

motion som utmynnade i begäran att detaljplanen för det aktuella området Fiolen 3 samt Blåsut 2:2 

ändras från att vara Kvartersmark till Allmänplatsmark-natur.  

Kommunfullmäktige beslutade med röstsiffrorna 32 mot 19 att avslå motionen. 

Det kom ett medborgarförslag, tyvärr vid en tidpunkt när kommunen inte hade tänkt färdigt. Idag har vi en vision och 

vi har våra inriktningsmål, såsom ”Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, 

företag och föreningar”. 2012 var vi inte där. Ett sextiotal familjer hade ställt sig bakom medborgarförslaget och 

många kom med stora förväntningar till kommunhusets sessionssal till ”medborgardialogen”. Kvällen blev ett enda 

misslyckande. Kommunen hade ställt upp sitt starkaste lag – tjänstemän från tre förvaltningar. Våra tjänstemän är 

duktiga och bra – men bäst är de på det som kallas för brukardialog (”Vi vill göra detta – vi behöver informera er – så 

att ni inte är ovetande – och så att vi inte hoppar över något som ni kanske vill ha sagt innan vi sätter spaden i 

jorden.”) Invånarna kom för att föra en dialog med politikerna – ”det är vi som är kommunen, och det är ni som 

genom era politiska beslut avgör hur våra önskemål skall föras vidare, som politiker är det ni som skall lyssna på alla 

olika sidor, sedan ligger besluten hos er.” 

Hela kvällen lång försvarade sig våra tjänstemän mot angrepp som aldrig fördes fram. Det var mängder med 

funderingar och frågor som blev obesvarade under denna olyckliga föreställning. 

Den småländska entreprenören insåg situationen och drog sig ur. 

Tre år senare upprepas prologen. Under flera månader (maj – augusti 2015) finns på fastighetsenheten dokument som 

berättar om en ny ansökan att förvärva det aktuella markområdet för att bygga ”enligt medskickade ritningar”.  

Fastighetsenheten är också aktiv i kontakten med länsstyrelsen om förnyelse av en dispens som vid det hår laget hade 

blivit ogiltig. Kontakten registrerades inte heller i enlighet med regelverket.  Familjerna kring markområdet var länge 

helt omedvetna om att det var dags igen. 

2012 blev det en mellanakt. När gruppen kring skogsdungen kom med en inlaga, begärde ordföranden i 

kommunstyrelsen, Gunnar Lidell, en återremiss eftersom nya fakta hade kommit fram efter dess att frågan hade 

hanterats i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

2015 kom åter en inlaga i ett sent skede. Anledningen till att det åter kom sent är att söka i det jag sagt ovan – 

informationen om vad som är på gång var obefintlig. Men nu litar kommunstyrelsen på sina handlingar. 

Då spelar det ingen roll att det finns rena felaktigheter såsom ”Detaljplanen överklagades …” och ”Detaljplanen har 

därför vunnit laga kraft.” Detaljplanen är från 1936, från tiden då våra äldre ledamöters mor- och farföräldrar var i 

sina bästa år! Detaljplanen har inte överklagats! 



Däremot är det intressant att notera att tjänsteutlåtandet med stor emfas betonar  flera gånger på samma sida: ” … 

finns inga juridiska hinder för att exploatera området …. finns inga juridiska hinder  för en försäljning av 

marken och i en förlängning exploatering av densamma.”. 

Jag kan inte bedöma om det inte finns sådana hinder. Sådant prövas när ett beslut överklagas innan beslutet har 

vunnit laga kraft. Min uppgift begränsar sig till en politisk bedömning av beslutsförslaget och där vet jag hur jag 

ställer mig. 

Jag kan inte heller anse att underlaget är bra i andra avseenden. Tittar man på bifogade skisser så tycks tillkommande 

hus mycket väl kunna ”passa in” i området utan att inkräkta på någon annan. Men jag föredrar en annan illustration, 

som är tydlig. På sidan ”hitta.se” kan man söka ”sig själv”, sedan kan man klicka under rubriken Boende på länken 

Tomten, därefter ”flyger” man över till det aktuella området och så får man en bild av ett litet grönområde, ett av få 

på Blåsut, som angränsar till bakgården av ett tjugofemtal hus från mitten av förra seklet. 

Dessutom tycker jag att det skulle funnits i våra underlag ”Skissförslaget nya bostäder” från det aktuella företaget, 

kommunfullmäktiges ledamöter kunde då bilda sig en uppfattning hur åtta småhus byggda som fyra parhus passar in 

en miljö som har utvecklats i lugn takt under dem åttio år sedan detaljplanen fastställdes.  

Jag har också en klar minnesbild av den stora betydelsen som 2012 tillmättes ett anförande från nuvarande 

ordföranden i kommunstyrelsen, Marie Dahlin, där hon betonade vikten av tillkommande hyreshus på Blåsut, så att 

äldre invånare kunde sälja sina villor och bo kvar på Blåsut. Vad gäller nu? Den tilltänkte entreprenören skriver: 

”Prisidé för kv Fiolen Kindblomsvägen Blåsut Vänersborg: Bostadsrätt – En och ett halvplanshus med förhöjt väggliv, 

yta 115 kvm, pris cirka 2 400 000 kr, månadskostnad cirka 5400 kr”.  

Hyresrätt? Pensionärer? Det är åtta hus för unga familjer med tio, tolv eller fler barn för en skola på Blåsut som inte 

idag och på ett antal år framöver har plats för alla som bor i närområdet. 

Miljö- och naturvårdsfrågor är inte mitt specialintresse, men jag kommer inte ifrån tanken att ”kommunen” brister i 

förståelsen vad som egentligen står i länsstyrelsens dispensbesked. Men den frågan kommer också att prövas av 

kompetenta instanser som har som uppgift att ta ställning i överklagningsärenden. 

Jag skriver min reservation efter dess att mitt yrkande om återremiss föll och efter dess att jag även förlorade när jag 

yrkade på avslag. Därför kommenterar jag också kort vad som kom fram i kommunstyrelsen. Att ”inlagan” från de 

berörda invånarna kring skogsdungen inte uppmärksammades i någon större utsträckning kan förklaras med att 

förvaltningen hade lagt ut en A4 med rubriken ”Svar på inkommen skrivelse”. Allt var sagt redan, tolkade jag 

ledamöternas återhållsamhet i debattlusten.  

Men byggnadsnämndens ordförande gjorde ett undantag. Han yttrade att man alltid kan se och höra samma sak – 

bygg gärna, men bygg inte där jag bor. Jag blev bestört. Kommunstyrelsen hade för bara någon månad sedan fått 

föredragningen om arbetet med planprogrammet för Onsjö. Nu är det 2015, nu finns en dialog med invånarna på 

riktigt, nu fanns det besked om ”inte här, för den plätten använder vi eller våra barn för det och det …”, men o.k., om 

ni måste ”förtäta”, kan ni kika om det här skulle kunna vara lämpliga områden? Tänk om våra egna arkitekter skulle få 

frågan om vad man anser om Blåsut 2:2 och Fiolen 3. Om ärendet inte bara skulle drivas av 

samhällsbyggnadsförvaltningens personal med ansvar för mark- och exploateringsfrågor? 

Det kunde ju varit fallet. För ett år sedan biföll kommunfullmäktige en motion som syftade till att kommunen äntligen 

skulle ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i enlighet med lagstiftningen. Det skulle bli en temadag kring boende. 

Då kunde vi titta på helheten, inordna stora och mindre projekt, prioritera, tidsbestämma, bli klara med vad som leder 

oss fram till önskade och nödvändiga målbeskrivningar. Sannolikt skulle dagens ärende inordnas på rätt plats i 

tågordningen. Som det nu är, kan man i underlaget läsa sig fram till att försäljningen av Blåsut 2:2 samt Fiolen 3 är av 

avgörande betydelse för att råda bot på bostadsbristen i Vänersborg. 

Jag skriver min reservation i förhoppning om att kommunfullmäktiges ledamöter läser mina tankar. Jag ser fram 

emot att höra frågor kring mina tankar och jag är införstådd med att det kan hända att andra kommer med bättre 

insikter och argument som talar för att vi ska sälja. Men låt det bli debatt och inte bara en omröstning. Våra invånare 

engagerar sig, visa respekt och låt inte prestige vara ledmotiv i denna fråga. 

 

Lutz Rininsland   2015-11-02 

Vänsterpartiet 


