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Falun och Borlänges väg till en ny översiktsplan 

Folkinitiativ för en hållbar Framtid i Falun och Borlänge  

(Projekt FFFB) 

 

Falun och Borlänge håller på att göra en ny gemensam översiktsplan. I planen framför man visionen 

att ”FalunBorlänge är aktiva i omställningen till ett hållbart samhälle och vågar gå före”. Men det 

finns få konkreta tankar om hur det ska gå till och kommunen har hittills gjort väldigt lite för att 

informera medborgarna om vad planen innehåller.  

I planen formas de riktlinjer som kommer att ligga fast under många år framöver. Planen handlar om 

hur man ser på framtida mark- och vattenanvändning och hur våra gemensamma resurser ska 

hanteras. Men det är framför allt en strategisk framtidsplan. Som grund för övervägandena finns den 

fysiska verkligheten, lagar och regelverk och för resultatet en mycket betydelsefull omvärldsanalys. 

Trots de fina orden riskerar den att ge legitimitet för "business as usual". 

 En folkomröstning om planen skulle kunna lösa det demokratiska underskottet och bli ett väsentligt 

bidrag i kommande valrörelse. 

Vi samlas på Stadsbiblioteket i Falun för att diskutera en eventuell kampanj den 4 juni 2013 kl. 

18.30 

En ny start. 

I teorin ska en översiktsplan kunna förnyas rullande. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta 

ställning till om planen är aktuell eller inte. Det har inte fungerat i praktiken. I Falun och Borlänge har 

man inte gjort det på 25 år. Istället har kortsiktiga krav (läs marknadskrafterna) styrt kommunernas 

beslut. I de fall som översiktplanen inte har stämt försöker hittar man argument för att kringgå 

intentionerna.  

Men nu görs en ny start och en gemensam översiktplan för Falun och Borlänge är just nu överlämnad 

till medborgarna för synpunkter. Medborgarna har fått två månader på sig att sätta sig in de 

komplicerade frågor som översiktplanen innehåller. Det är för lite tid för att genomföra det 

nödvändiga samrådet med alla berörda samtidigt som det är viktigt att många är delaktiga.  

Som ett sätt att försöka upprätthålla ett tryck i frågan bad Naturskyddsföreningen 

kommunledningarna att intensifiera medborgardialogen och öka samrådstiden till september. Men 

troligen kommer man inte att gå med på en förlängd samrådstid. Och även om så sker räcker det inte 

för att vi ska skapa den nya inriktning för ett resursbevarande samhälle som är nödvändig.  

En stor utmaning. 



2 
 

Vi är några som försökt tränga bakom den tillrättalagda problematiken, de knapphändiga 

beskrivningarna och de urvattnade rekommendationerna. Och vi har funnit att planen lämnar 

avgörande frågor obesvarade. Avgöranden om hur vi ska hantera energikrisen, en kommande 

ekologisk kollaps, hur vi ska försörja oss i framtiden och kanske möjligheterna att få mat. Och man 

tycker fortfarande att det är helt i sin ordning att exploatera åkermark. 

Kommunerna menar att FalunBorlänges välstånd ska skapas genom så kallad grön tillväxt. Den ska 

ersätta den konventionella tillväxten enligt neoklassisk ekonomisk teori. I praktiken innebär det dock 

att tillväxten sker genom ökad konsumtion. Med en tillväxt på 3% kommer vi de närmaste 20 åren att 

fördubbla resursuttaget i ena änden och skapa ett växande avfalls- och miljöproblem i den andra 

änden. På vägen skapar vi bland annat allvarliga hot mot vår reproduktiva hälsa genom kemikalierna i 

vår vardag. Trots att man i en tidigare och 15 år gammal plan (Samordnad översiktsplan för 

landskapet mellan Falun och Borlänge, SÖP 97) var väl medveten om problemen och hoppades att vi 

skulle slå in på en säkrare kurs så har de framtida trenderna överskridits på en rad områden. I Falu 

kommun fördubblades mängden grovsopor mellan 2005 och 2011, energianvändningen i bostads- 

och servicesektorn ökade med 17-19 % bara sedan 2006. Det finns många lokala exempel på att vi 

inte respekterar jordens gränser. Vi är i högsta grad delaktiga i vår lilla del av världen.  

Du kan från 14 maj på Naturskyddsföreningens hemsida ta del av föreningens remissvar på 

översiktsplanen och redan nu se publicerat material i frågan.  

Att lyfta frågan. 

För att kunna ge översiktsplansfrågan den dignitet och bredd den förtjänar finns det för närvarande 

tankar och funderingar att förbereda och lansera ett folkinitiativ för Faluns framtid, som skulle kunna 

lyfta hela beredningen och beslutsprocessen till en ny kvalitet.  

Det förstärkta folkinitiativet infördes 2011 med en ny grundlag som säger att en folkomröstning ska 

genomföras om minst 10 % av de röstberättigade invånarna begär detta. På kommunal nivå kan 

omröstning begäras i en fråga som rör det kommunala beslutsområdet. Efter en lansering har 

initiativtagarna sex månader på sig att samla in namnunderskrifter. I praktiken handlar det om 

omkring 5000 underskrifter i Falu kommun och omkring 4000 i Borlänge. Därefter ska 

kommunfullmäktige behandla begäran. Om inte minst 2/3 av fullmäktige aktivt motsätter sig 

initiativet genomförs en folkomröstning. Enligt lagen är den rådgivande men i praktiken är det 

mycket svårt att gå mot ett sådant ”medborgarbeslut”.  Läs artikel i Newsmill om folkomröstningar 

som instrument för demokrati.  

Folkinitiativet för en hållbar Framtid i Falun och Borlänge skulle kunna gå ut på att översiktsplanen 

läggs fram till alla röstberättigade i samband med det allmänna valet i september 2014. Det finns 

också en möjlighet att formulera ett alternativt förslag som skulle leda till en folkomröstning om två 

olika alternativ.  

Vägen en del av målet. 

Genom folkinitiativet utnyttjar vi den grundlagsfästa rätten att återta den politiska makten över 

sakfrågor även mellan allmänna val. Vägen dit är själva poängen med det hela eftersom redan på 

namninsamlingsstadiet den politiska temperaturen om våra framtidsfrågor kommer att öka. När väl 

http://www.borlange.se/templates/BlgPage____68260.aspx
http://www.borlange.se/templates/BlgPage____68260.aspx
http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/dalarna/falubygden/
http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/04/folkomr-stningar-ett-v-lkommet-inslag
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folkinitiativet är godkänt kommer många av de som skrivit på att bli aktiva i diskussionen om de 

sakfrågor som planen handlar om.  

Människor kommer att skriva under av olika anledningar. Många därför att de är oroliga för 

utvecklingen och här ser en möjlighet att bryta passiviteten. Andra kommer att skriva på av mer 

allmänt demokratiska skäl. Frågan kommer att bli diskuterad i stor omfattning bara av den enkla 

anledningen att så många är delaktiga i processen. Allmänhetens delaktighet är ett sätt att ge 

politikerna både mod och ett mandat för en resursbevarande handlingslinje som går utöver det 

dilemma som ställer jakten på arbetstillfällen i motsats till en god livsmiljö. Ett tydligt mandat stärker 

politikernas position i det förhandlingsspel som vanligtvis bedrivs med näringslivet inför politiskt 

beslutsfattande.  

Att skriva lite historia 

En folkomröstning av det här slaget har inte tidigare gjorts i Sverige och i media kommer processen 

att följas noga. Även internationell uppmärksamhet kan väntas. Den brittiska tidningen ”The 

Guardian” följer redan idag Faluns planer att förstärka den deltagande demokratin. Läs artikel om 

Falun. 

Vi kan troligen också vänta oss stöd från exempelvis SNF centralt, från kända debattörer och politiska 

personligheter. Genom demokratiplan 2015 kommer även kommunen att stödja arbetet på många 

sätt och bidra till en bred och djup debatt. En bra tidpunkt att presentera och lansera folkinitiativet 

skulle vara Falu Demokrativecka som äger rum i slutet av september och kommer att samla många 

krafter från både Falun, Dalarna, Sverige och Europa 

Frågor att ta upp i en kampanj. 

Vad innebär hög delaktighet, bred samverkan och medvetet ledarskap för att lyckas med arbete för 

hållbar utveckling? Hur ska vi ge politikerna ett folkligt stöd för nödvändiga förändringar? 

Hur tillämpar vi i planen en omvärldsanalys som beaktar klimatförändringen med dess konsekvenser, 

de humanitära och ekonomiska kriser som åtminstone indirekt kommer att drabba även vår region.  

Vad menas med att tillräckligt bevara den biologiska mångfalden. Hur drabbas våra 

försörjningsmöjligheter genom utarmningen av ekosystemtjänsterna?  

Hur ser en strategi för mat- och energiförsörjning ut i händelse av globala kriser? Vad gör vi för att 

stärka lokalsamhället? 

Hur undviker vi att satsa på handel som innebär att omlandets servicenivå försämras samtidigt som 

transporterna och konsumtionen ökar? 

Hur får vi kontroll över kemikalierna som förgiftar vår omgivning och sätter ner vår reproduktiva 

förmåga? 

En möjlig tidtabell. 

http://www.guardian.co.uk/local-government-network/2013/apr/09/swedish-town-democracy-city
http://www.guardian.co.uk/local-government-network/2013/apr/09/swedish-town-democracy-city
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Våren 2013 Påverkan i ÖP-frågan genom seminarium om ÖP, insändare, brev om förlängning av 

samrådstiden mm till kommunledningarna, direktöverläggning med kommunledningen, diskussion 

om eventuellt folkinitiativ. Remissvar till översiktsplanen. 

Juni 2013 Bildande av folkinitiativkommittén. Fortsatt påverkan i ÖP-frågan. Öppna föreläsningar om 

ÖP-förslaget och om direktdemokrati på Stadsbiblioteket. Påbörja värvning av aktiva i en 

namninsamling, göra hemsida, mm. 

Juli-augusti 2013. Fortsatt värvning av aktivister parat med ÖP-diskussion. Sondera och söka 

allianser. Besök på partimöten, församlingar etc. 

September 2013 Utbildning av aktivister, Slutlig formulering av medborgarinitiativet, 

sakfrågefokusering och lanseradet av folkinitiativet under Falu Demokrativecka. Översättning av 

initiativet och grunddokumentet till engelska.  

25 September 2013- 25 mars 2014 Insamling och inlämnandet av folkinitiativet. Förberedelse  för 

folkomröstningskampanjen.  

Mars 2014 Slutversionen av planförslaget färdigt. 

April 2014 Beslut om folkomröstning i fullmäktige. 

(Maj 2014 Det blev ingen folkomröstning men debatten gjorde att kommunfullmäktige antar en plan 

som ändå blev bättre än den skulle varit utan ett folkinitiativ.)  

April 2014-september 2014. Debatt och kampanj. 

14 september 2014: Folkomröstning om ÖP i samband med det allmänna valet. 

Låt oss ta chansen! 

Att förbereda och genomföra ett folkinitiativ och sedan en folkomröstning är ett stort arbete men 

skulle i detta fall ge bra utdelning oavsett utgången. Genom att lyfta frågan från medborgarhållet till 

ett ”samråd plus” om den nya översiktsplanen tar Falun nya steg till en kommun med stark 

medborgardialog och aktiva medborgare.  

Nu har vi chansen att tillsammans göra något stort för Faluns, Dalarnas, Sveriges, Europas och 

världens framtid. Låt oss ta den! Och vi gör det för att vi vill förbättra utsikterna för våra barn och 

barnbarn. 

 

Anders Gottberg 

Medlem i Naturskyddsföreningen och deltagare i nätverket Omställning Falun 

Du är välkommen att e-posta synpunkter. Jag är dock bortrest med svag internetmöjlighet fram till 

den 15:e maj. Du kan också lägga ut kommentarer på Facebook-sidan ”Konsumindre” 


