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Dnr SBN 2020/209

Detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck, Lidköpings
kommun

Granskningsutlåtande
Hur samråd och granskningen bedrivits
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen för samråd den
6 oktober 2020. Under samrådet har planhandlingarna sänts per post till
sakägare, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Lantmäteriet och Skanova.
Samrådstiden varade fram till och med den 4 december 2020. Totalt inkom 13
stycken skrivelser varav en (Skanova) som inte har någon erinran mot förslaget.
Samrådsredogörelse har upprättats och i denna sammanfattas synpunkterna och
kommenteras synpunkterna. Samrådsredogörelsen bifogas detta
granskningsutlåtande. Planhandlingarna justerades efter samråd och de framgår
i planbeskrivningen i granskningsskedet.
Granskningen av detaljplanen varade t o m den 1 februari 2021. Under
granskningstiden inkom det 19 stycken yttranden.
Underrättelse om granskning har skickats till Länsstyrelsen, Lantmäteriet,
sakägare och berörda. Planhandlingarna har varit tillgängliga på kommunens
webbplats och i kommunens stadshus.
Inkomna yttranden
Nedan redovisas de synpunkter som inkommit. Synpunkterna redovisas i sin
helhet som bilagor till detta utlåtande. Samhällsbyggnads kommentarer och
ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje yttrande.
Länsstyrelsen
Bil. 1
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Post
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Telefon
0510-77 00 00

Org.nr
212000-1694
VATnr
SE212000169401

Internet
www.lidkoping.se
E-post
samhallsbyggnad@lidkoping.se
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Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn
till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion
Bil. 2
Lantmäteriet
Granskning
Lantmäteriet framförde redaktionella synpunkter vilka har beaktats. I
samrådsredogörelsen motiveras varför illustrationen redovisas på plankartan.
Sakägare, berörda
Bil. 3
Boende i Filsbäck
Ett flertal Filsbäcksbor samt Filsbäcks intresseförening anser sig berörda av
planändringen och framför i en likalydande skrivelse (13 st) att detaljplaneförslaget
ska avstyrkas och sammanfattar motivet till det med följande text:
”Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med
Miljöbalken, Plan och bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan
och God bebyggd miljö och inte heller Barnkonventionen eller andra lagar, regler
och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen,
motverkar miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö
och motverkar syftet även med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen
själv har orsakat och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte
användas för att två händerna hos kommunen. Kommunen är en (1) organisation
och en invändning mot en planändring kan inte bortses från genom att en
kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning - förslaget är
fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om
samhällets behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.”
Kommentar
Vid en detaljplaneprövning så prövas föreslagen förändring och vilken påverkan
det kan få för sakägare och eventuella andra berörda. Likaså bedöms om förslaget
påverkar nationella intressen och mål. Länsstyrelsen är de som har att bevaka
frågor som rör lagstridighet, om förslaget motverkar uppsatta miljömål, risk och
säkerhet etc. Ser länsstyrelsen att planförslaget strider mot något av ovanstående
så framgår det av deras samrådsyttrande/granskningsyttrande där de då meddelar
att de kan komma att överpröva ett antagande av planförslaget.
Länsstyrelsen har inte framfört att planförslaget strider mot plan- och bygglagen
(PBL), miljöbalken, barnkonventionen eller motverkar miljökvalitetsmålen.
Lidköpings kommun har i flera nämnder visat på en viljeinriktning att den
verksamhet som tidigare var på fastigheten (fritids) inte längre är aktuell och behov
finns för annan verksamhet (HVB-hem/boende). Detta innebär att om planförslaget
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inte vinner laga kraft så kommer tidigare verksamhet inte automatiskt återupptas.
Det som inträffar är att kommunen har en fastighet som inte kan användas då den
begränsas till daghem/fritids som tillåten markanvändning.
Kommunen har däremot sett ett behov av ett HVB-hem d v s ett hem för vård eller
boende och det är den användningen som nu prövas.
Med hänsyn till ovanstående så är det förslaget att ändra markanvändning som är
det som nu prövas och detta sker utifrån PBL:s riktlinjer.
Synpunkter på direkt påverkan av föreslagen markanvändning är det som kommer
att tas hänsyn till eller kommenteras i detta samrådsyttrande. Beslutet att lägga ned
fritids och följder av detta regleras inte i PBL.
I övrigt anser kommunen att verksamheters olika behov av lämplig mark sker i
demokratisk ordning och det är det som lett fram till föreslagen planändring. Detta
är avgörande i denna fråga och har därför lett fram till en detaljplaneprövning och
inte som det i skrivelsen från fastighetsägarna anges: ”Det spelar ingen roll att
fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat och
råder över och lika väl kan välja att återställa.”
Vad gäller lokaler för fritidsverksamheter så kan det åter bli aktuellt i samband
med planerad utbyggnad av Filsbäck och då kan de lämpligtvis integreras i
planerad bebyggelse.
Skrivelsen kommenteras inte mer än ovanstående och kommunen vidhåller att det
finns ett behov av att ändra markanvändningen. Detta för att ge barn med särskilda
behov en hemlik boendemiljö.
J J (återges i originalversion)
Förslagen planändring förhindrar fritidsverksamhet vilket den nuvarande planen
tillåter och det är INTE i linje med Barnkonventionen.
Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller
ungdomar mot barn. Då blir bara barnen och ungdomarna förlorare. Men det är
tyvärr det som föreslagen plan är med och driver.

Med nuvarande detaljplan så har Bojen kunnat vara Filsbäcksbarnens trygga
fritidshem på gångavstånd från sina egna hem, det har under trygga och
trafiksäkra förhållanden möjliggjort för barnen att lära sig att bli allt
självständigare ju äldre de blir.
Nu måste barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till
längre. Än har inte cykelvägen byggts och vägen är utan belysning. Och barnen
med särskilda behov och deras familjer har drabbats hårdare än andra. En del
Filsbäckbarn har genom detta fått längre ”arbetsdagar” än sina föräldrar. Det är
inte i linje med Barnkonventionen att på detta vis försämra för barnen i Filsbäck
för att tillgodose andra barns behov.
Samtidigt undrar vi var kommunen har gjort av sitt miljötänk?
Hur försvarar ni alla dessa extramilen som föräldrar måste göra för att hämta sin
barn på fritids i Vinninga?
Vi undrar också hur kommunen kan gå ut och rekrytera personal innan allt är
klart?
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Innan det är bestämt att det ens ska bli ett HVB hem i Bojens lokaler?
Det är inte konstigt att vi känner oss överkörda/bortglömda här i Filsbäck.
Vi blir inte lyssnade till överhuvudtaget.
Kommentar
Beträffande nedläggning av fritidsverksamheten så hänvisas till föregående
kommentar. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att pröva markanvändning för
ett HVB-hem i en detaljplan vilket nu sker. Planen ska nu prövas för ett
antagande och först när planen har vunnit laga kraft och bygglov finns för
ändrad användning kan verksamheten starta och därefter bemannas
verksamheten.
MCAH (återges i originalversion)
Politikerna säger att man inte kan ställa barn mot barn.
Men Ni har valt att flytta ut våra barn pga ekonomiska skäl. Och nu vill ni ha
in andras barn pga ekonomiska skäl. Då tycker ju inte ni att våra barn är lika
mycket värda eller prioriterade som andras barn.

Vad händer härnäst....ska ni ändra på bussturerna till skolan också..som i
dagsläget tar ca 35 minuter fast med bil ca 7 minuter, så våra barn får åka över 1
timme varje dag i en buss....ingen ändring pga Corona heller med fler bussar
eller andra åtgärder.
Varför inte göra rätt istället och satsa på invånarna i Filsbäck. Bojen är redan
klar med detaljplanen som finns så den är optimal för både fritids och förskola.
Speciellt nu när förskolan i Filsbäck börjar bli för trång.
Med tanke på den planerade utbyggnaden av Filsbäck så tycker vi att det måste
finnas plats för de barnfamiljer som flyttar hit så de inte behöver skjutsa å hämta
sina barn.
Sen skäms man över att betala skatt i Lidköpings kommun när politikerna bara
har förmedlat via tidningen. Tycker det är extremt dåligt skött från första början
att bara ”köra över” utan att föra en dialog med invånarna. Hade man gjort så på
en vanlig arbetsplats hade man fått sparken direkt.
Förslaget är att istället för att Bojen skall stå tomt i dagsläget så används en del
till förskola, en del till fritids och en del ( när Corona är över ) som
föreningslokal för Filsbäcksborna där tex våra äldre kan träffas och umgås
tillsammans med barn och unga. Låt Filsbäck och Lidköping bli en förebild där
man jobbar aktivt med en mötesplats där åldern inte spelar någon roll, där de
yngre som saknar en farförälder och de äldre som saknar ett barnbarn få umgås
och känna glädje.
Kommentar
Beträffande nedläggning fritidsverksamheten så hänvisas till kommentar under
rubriken ”Boende i Filsbäck”. Möjligheten till att täcka behovet av mark för
boende och ett HVB-hem är det som prövas i denna detaljplan.
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MÅTA (återges i originalversion)
Det finns ett antal punkter som Samhällsbyggnadsnämnden bör beakta innan
beslut om en eventuell ändring av detaljplanen för Filsbäck 2:135 fattas:

•

Har det undersökts hur intresset för att investera och bosätta sig i
Filsbäck påverkas av att tätorten, till skillnad från övriga tätorter i
kommunen, saknar omsorg efter skolan för barn i åldern 6-12 år? Vad
kan det få för effekter på de utvecklingsplaner kommunen har för
Filsbäck?
För i grund och botten handlar det inte om att föräldrarna i Filsbäck fått
några fördelar jämfört med föräldrar i övriga tätorter inom kommunen.
Filsbäck har istället genom en fritidsfilial likställts med övriga tätorter
trots att det saknas skola. Det är nu kommunen valt att skapa en ojämlikhet mellan tätorterna, där föräldrarna i Filsbäck känner att kommunen
inte anser att de är värda god samhällsservice för sina barn på en nivå
som är likställd med övriga tätorter.
Fritidsfilialen i Filsbäck har varit ett starkt argument för att rekommendera barnfamiljer att bosätta sig där eftersom barnomsorgen, både vad
gäller förskola och fritids, varit tillgängligt på orten. Fritidsfilialen har
gjort att Filsbäck varit likställt med övriga tätorter i kommunen vad
gäller samhällsservice för barnfamiljer trots att det saknas en egen skola.
Detta trots att Filsbäck hör till Vinninga upptagningsområde när det,
med tanke på hur Filsbäck och Vinninga ligger i förhållande till varandra
och avsaknaden av bra kommunikationer mellan orterna, vore mer
naturligt att Filsbäck hör till någon av skolorna inne i Lidköping istället.

•

Har det, med hänsyn till de utvecklingsplaner som finns för Filsbäck,
framförts tankar på att driften av ett fritids i Filsbäck skulle kunna inkluderas i investeringskalkylen för utvecklingsplanerna? Detta för att
kunna bibehålla Filsbäcks status som en lika attraktiv tätort för barnfamiljer att bosätta sig i som övriga tätorter i kommunen och därmed
gynna utvecklingsplanerna positivt? I utvecklingsplanerna för Filsbäck
finns en skola med. I samband med byggande av både Majåker skola och
Stenporten har kommunen inte haft några problem med att i investeringskalkylen lägga in finansiering av utökade bussturer för att underlätta familjernas vardagspussel i väntan på de nya skolorna. Varför
förtjänar inte familjerna i Filsbäck samma service i form av ett fritids i
väntan på skolan som kommunen planerar för där?

•

Har alla alternativ för fortsatt drift av ett fritids i Filsbäck beaktats innan
möjligheten att fortsätta bedriva verksamheten i befintliga lokaler tas
bort helt? Har det förts någon som helst dialog avseende hur invånarna i
Filsbäck ställer sig till att eventuellt medfinansiera ett fritids i Filsbäck?
En medfinansiering av lokalerna öppnar också upp för och motiverar
bättre möjligheterna för invånarna i Filsbäck att utnyttja lokalerna till
mer än bara fritids och bli en mötespunkt.
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Denna typ av frågor har ställts till kommunen, men fortfarande saknas svar. Det
tyder på att hur nedläggningen av fritids påverkar Filsbäck som helhet framöver
samt de utvecklingsplaner som finns inte har beaktats i samband med beslut.
Genom att inte bevilja detaljplaneändring för Filsbäck 2:135 kan
Samhällsbyggnadsnämnden ta ställning för en ansvarsfull politik i Lidköpings
kommun och motbevisa vår uppfattning om att Lidköpings kommun saknar
politiker och tjänstemän med förmåga att beakta alla aspekter avseende beslut
som väsentligt påverkar sina kommuninvånare innan det fattas och värdesätter
en god dialog med sina kommuninvånare. Nämnden skulle då även ta ställning
för att Lidköpings kommun inte borde fatta kortsiktiga och ogenomtänkta beslut
för att kunna visa snabba resultat inför kommande val, utan hanterar våra
skattemedel på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt.
Kommentar
Filsbäck är en attraktiv ort med bl a närhet till Lidköping och bra kommunikationer
och det finns planer för utökning av bostäder, möjlighet till verksamheter, service
mm. Detaljplanen bedöms inte motverka en utveckling av Filsbäck.

Justeringar i planhandlingarna
Efter granskning har det i planbeskrivningen gjorts redaktionella ändringar till
följd av Lantmäteriets synpunkter.
Ställningstagande och förslag till beslut
De flesta synpunkter som har framförts har inte berört detaljplaneförslaget utan
det kommunala beslutet om avveckling av fritidsverksamheten och effekter av
detta för de boende i Filsbäck.
De synpunkter som rört föreslagen verksamhet från grannar är att de anser
verksamheten skapar en oro i området för säkerhet och trygghet, då framförallt
för barn men även vuxna. De befarar att föreslagen verksamhet innebär hot,
bråk mm och de menar att den därför inte passar i ett bostadsområde utan bör
ligga avskilt. Flera anser att deras fastighetsvärden kan påverkas negativt.
Verksamheten ska vara ett boende för ungdomar med särskilda behov och
bedömningen är att det kan placeras i ett befintligt bostadsområde. Krav finns
på verksamheten att den ska vara en hemlik, trygg och säker miljö och den
kommer vara bemannad med utbildad personal dygnet runt.
Synpunkter från granne om insynsskydd/plantering i tomtavgränsning har
beaktats och kommer utföras i genomförandeskedet.
Följande bedömda sakägare har framfört synpunkter senast i granskningsskedet:
LTB
FHÖ
TR
EK
MCS
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Övriga boende som känt sig berörda av detaljplaneändringen och lämnat
synpunkter senast granskningsskedet är:
Filsbäcks intresseförening
JJ
LJS
MCAH
MÅTA
TH
ELN
KBR
MKAG
MMH
MB
RS
HS
AD
CPHO
ID
AB
Förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen
och överlämnar den för antagandeprövning till kommunfullmäktige.
Beräknat antagande
Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 26 april 2021.

LIDKÖPINGS KOMMUN
Samhällsbyggnad/Plan-Trafik
Bengt-Göran Nilsson
Planarkitekt
0510-77 00 00

Bil 1

Maria Freiholtz
Planhandläggare
010-2244797

Yttrande

Diarienummer

Sida

2021-01-13

402-817-2021
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Lidköpings kommun
531 88 Lidköping

Granskningsyttrande över detaljplan för Filsbäck 2:135, i
Lidköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade november 2020 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
 Riksintresse kommer att skadas påtagligt


Mellankommunal samordning blir olämplig.



Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs



Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser



Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av planhandläggare Maria Freiholtz.

Maria Freiholtz

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Yttrande

Diarienummer

Sida

2021-01-13

402-817-2021
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

2021-02-01

Bil 2

Lidköpings kommun
samhallsbyggnad@lidkoping.se

LM2021/000307-0002

YTTRANDE I ÄRENDE LM2021/000307
DATUM:

2021-02-01

ERT ÄRENDE:

SBN 2020/209

KOMMUN:

LIDKÖPING

LÄN:

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

SKEDE:

GRANSKNING

Ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade november 2020) har
följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
OTYDLIGHET I PLANBESKRIVNINGEN

Eftersom planen avser ”förslag till ny detaljplan” ska inte skrivelsen ”förslag till
ändring av detaljplan” användas i planbeskrivningen. Detta är för att motverka
otydlighet.

Delar av planen som bör förbättras
OLÄMPLIGT MED ILLUSTRATION AV FÖRESLAGNA BYGGNADER I PLANKARTA

Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor.
Anledningen till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande
planbestämmelserna. I många fall finns det behov av att illustrera möjlig framtida
bebyggelse, men istället bör då antingen en särskild illustrationskarta upprättas
eller illustrationen redovisas i planbeskrivningen.

För Lantmäteriet

Jennifer Nordén
Jennifer Nordén

Kopia till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Lantmäteriet 801 82 Gävle
TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se
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LANTMÄTERIET

Information om hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter går att hitta på
https://www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta
Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

LM2021/000307-0002

2021-02-01

OM PERSONUPPGIFTER
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Bil 3

Yttrande av föreslagen ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135,
Filsbäck, Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2020/209”
Vi inkommer härmed med yttrande över ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck, Lidköpings
kommun. Dnr. SBN 2020/209.
Yttrandet sammanfattar först vår ståndpunkt och anger vårt yrkande. Resten av yttrandet går igenom
skälen till vår ståndpunkt. Det sker på så sätt att rubriker i samrådshandlingen kommenteras så som
dessa följer i samrådshandlingen.

Sammanfattning
Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

Skälen till ställningstaganden
Ofullständig avvägning mot Miljöbalken
Enligt miljöbalken (MB) 3:e kapitel ska marken användas till det ändamål den är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. (Planhandlingen Dnr. SBN
2020/209).
Planförslagets beskrivning av planändringens betydelse miljömässigt är ofullständig då beskrivningen
helt och hållet bortser ifrån den föreslagna planens påverkan på klimatpåverkande utsläpp. Det
spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat och
råder över och lika väl kan välja att återställa. Kommunen är en organisation och en invändning mot
en planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – det är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte
hand om samhällets behov.

”Inom samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter för kommunerna att bidra
positivt. … Andra exempel är … att … förtäta för att minska bilberoende.” (Naturvårdsverket
Begränsad klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Den föreslagna planändringen innebär de facto motsatsen till förtätning i Filsbäck. När det fanns
fritids i Bojen var Filsbäck smart planerat avseende att ”förtäta” för att minska transportbehovet. Det
behövdes inga biltransporter för att hämta eller lämna på fritids eller förskola. Genom att flytta
verksamheten till Vinninga uppnåddes motsatsen till förtätning vilket ökade transportbehovet för att
hämta eller lämna med 100%. Föreslagen ändring av planbestämmelsen låser fast samhället i en
utspridningseffekt och motverkar en förtätningseffekt.
Det finns bevisligen ett behov av fritidsverksamhet och barnomsorg i form av förskola i Filsbäck. Med
de utbyggnadsplaner för fler bostäder som finns för Filsbäck så ökar det behovet. I kommunens
planarbete finns inga ersättningar för sådan verksamhet i Filsbäck inom rimlig tid. Anledning till att
marken är mest lämpad för fritidsverksamhet eller barnomsorg är att en sådan användning minskar
samhällets transportarbete. Fritidsverksamhetens flytt till Vinninga medför ett ökat transportarbete
för familjerna som har barn i verksamheten med mellan 10 – 20 km eller mer varje vardag. Det finns
ingen cykelväg och inga kollektiva bussförbindelser mellan Filsbäck och Vinninga. Föreslagen ändring
av planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Det borde inte behöva
påtalas ytterligare för kommunen den avgörande betydelsen för klimatfrågan som nödvändigheten
av att minska behovet av transportarbete har. Föreslagen ändring av nuvarande planbestämmelse
omöjliggör fritidsverksamhet. Marken är mest lämpad för nuvarande planbestämmelser, det vill säga
fritidsverksamhet.
Genom Parisavtalet har Sverige åtagit sig att arbeta för att den globala medeltemperaturen inte ökar
till mer än 1,5 grader. Senaste rapporter visar att den globala medeltemperaturen är på väg mot över
3 grader. För att nå redan beslutade mål behövs en årlig minskning av klimatpåverkande utsläpp med
mellan 12-15 %. I Sverige går detta inte att nå utan att också minska fossilberoende transportarbete.
Föreslagen planändring motarbetar detta. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål avseende
klimatpåverkan, mål som med nuvarande takt inte nås. Föreslagen planändring motarbetar detta
behov ytterligare. Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. Föreslagen planändring
motarbetar dessa behov.
Den föreslagna planförändringen är inte ändamålsenlig för behoven i Filsbäcks samhälle eller
kommunen i helhet. Den föreslagna ändringen ligger inte i linje med vad marken är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge. Den föreslagna planändringen är motstridigt föreliggande
behov av fritidsverksamhet och barnomsorg till så liten klimatpåverkan som möjligt. Den föreslagna
planförändringen strider därför mot Miljöbalken. Den föreslagna planförändringen strider därför
även mot Plan- och bygglagens syfte med lämplig markanvändning.

Beskrivningen av påverkan på möjligheter att uppnå miljömålen är ofullständig
Under rubriken Miljömål i planförslaget finns endast en beskrivande text av ett av de berörda
miljökvalitetsmålen. Det finns ingen analys om hur miljökvalitetsmålen påverkas. Vi konstaterar att
beskrivningen är ofullständig och inte beskriver hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsmålen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –

förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
Stycket som beskriver miljökvalitetsmålen bortser helt ifrån målet om ”Begränsad klimatpåverkan”
vilket gör beskrivningen ofullständig och inte adekvat. Riksdagens beslutade miljökvalitetsmål
avseende klimatpåverkan, kommer inte nås med nuvarande takt.
”Ansträngningar inom kommunerna är nödvändiga för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna nås.
Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte minst genom
sitt ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. Översiktsplan och detaljplaner hör
till centrala instrument.” Så skriver Naturvårdsverket under miljökvalitetsmålet ( Begränsad
klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) ).
Föreslagen planändring motarbetar möjligheterna att uppnå miljömålet ytterligare genom att en
ändring av nuvarande planbestämmelse omöjliggör fritidsverksamhet. Föreslagen ändring av
planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Att minska behovet av
transportarbete är av avgörande betydelse för klimatfrågan.
Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. På kommunens webb (Miljöplan för
Lidköpings kommun — Lidköpings kommun (lidkoping.se)) står det att kommunfullmäktiges antaga
”Plan för energi och klimat” omfattar sektorer och verksamheter inom kommunen som organisation
men också kommunen som geografisk enhet. Målet är att 2045 ska Lidköping inte längre bidra till
några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. En viljeinriktning är att ”Främja
gemensamhetslösningar som minskar behovet av egen bil” och ”Planera nya bostadsområden så att
det finns alternativ till resor med egen bil”. Föreslagen planändring motarbetar kommunens
klimatmål, plan och syftet med nämnda viljeinriktningar.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
I planförslaget anges att God bebyggd miljö vara det viktigaste miljökvalitetsmålet som planförslaget
påverkar. ”Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö”.
(Naturvårdsverket Preciseringar av God bebyggd miljö - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Bland dessa preciseringar anges:
”Hållbar samhällsplanering. Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och
hälsorelaterade frågor. ” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget har inget hållbart perspektiv
eftersom det bortser från tidigare användning av detaljplanområdet, som var mycket mer både
socialt och miljömässigt hållbart, och hur sådan användning omöjliggörs av förslaget. Vi konstaterar
att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
”Infrastruktur. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering
och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö,
estetik, hälsa och säkerhet.” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget innebär en ökad klimatpåverkan
och energianvändning genom att i övrig fysisk planering leda till ett ökat transportarbete. Vi
konstaterar att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos

kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Barnkonventionen
Detaljplaneförslaget skriver om Barnkonventionen som inkorporerats i svensk lag: Barn har en
grundläggande rättighet att få god omvårdnad, växa upp under trygga förhållanden och få utvecklas i
sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Det är i första hand föräldrarna som har ansvar
för barns uppfostran och välmående men samhället har även ett skyddsansvar att se till att barn och
ungdomar får trygga och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, det vill säga tillförsäkra barn
deras grundläggande mänskliga rättigheter.
Vi konstaterar att en del barn har särskilda behov som samhället måste tillgodose, både för barnens
skull och för att upprätthålla en långsiktigt hållbar social utveckling i samhället. Det måste finnas
verksamheter för detta och de måste ligga någonstans. Men alla barn har behov av en trygg
uppväxtmiljö och behov av dagar som är rimligt långa. Hos oss i Filsbäck finns även barn som har
svårigheter och barn med speciella behov.
Med nuvarande detaljplan så har Bojen kunnat vara Filsbäcksbarnens trygga fritidshem på
gångavstånd från sina egna hem, det har under trygga och trafiksäkra förhållanden möjliggjort för
barnen att lära sig att bli allt självständigare ju äldre de blir. Bojen blev som ett andra hem för många.
Och barnen med särskilda behov av lugn, trygghet nära hemmet och fasta rutiner hade det. Nu
måste barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till längre. Än har inte
cykelvägen byggts och vägen är utan belysning. Och barnen med särskilda behov och deras familjer
har drabbats hårdare än andra. En del Filsbäckbarn har genom detta fått längre ”arbetsdagar” än sina
föräldrar. Det är inte i linje med Barnkonventionen att på detta vis försämra för barnen i Filsbäck för
att tillgodose andra barns behov. Förslagen planändring förhindrar fritidsverksamhet vilket den
nuvarande planen tillåter och det är INTE i linje med Barnkonventionen.
Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Då blir
bara barnen och ungdomarna förlorare. Men det är tyvärr det som föreslagen plan är med och
driver.

Sammanfattning
Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Jag som bor mittemot Bojen, varför räknas inte vi som närma granne?? Det skiljer ju endast en väg
mellan oss, och den vägen måste man ju åka på för att komma till Bojen!
När jag pratade med Lotta Hjoberg sa hon att det var barn upp till 12 år inte från 12-18 år
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet

MCS
Fastighetsägarens, Namn

Fastighetsägarens, Namn

Yttrande av föreslagen ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135,
Filsbäck, Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2020/209”
Vi inkommer härmed med yttrande över ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck, Lidköpings
kommun. Dnr. SBN 2020/209.
Yttrandet sammanfattar först vår ståndpunkt och anger vårt yrkande. Resten av yttrandet går igenom
skälen till vår ståndpunkt. Det sker på så sätt att rubriker i samrådshandlingen kommenteras så som
dessa följer i samrådshandlingen.

Sammanfattning
Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

Skälen till ställningstaganden
Ofullständig avvägning mot Miljöbalken
Enligt miljöbalken (MB) 3:e kapitel ska marken användas till det ändamål den är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. (Planhandlingen Dnr. SBN
2020/209).
Planförslagets beskrivning av planändringens betydelse miljömässigt är ofullständig då beskrivningen
helt och hållet bortser ifrån den föreslagna planens påverkan på klimatpåverkande utsläpp. Det
spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat och
råder över och lika väl kan välja att återställa. Kommunen är en organisation och en invändning mot
en planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – det är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte
hand om samhällets behov.

”Inom samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter för kommunerna att bidra
positivt. … Andra exempel är … att … förtäta för att minska bilberoende.” (Naturvårdsverket
Begränsad klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Den föreslagna planändringen innebär de facto motsatsen till förtätning i Filsbäck. När det fanns
fritids i Bojen var Filsbäck smart planerat avseende att ”förtäta” för att minska transportbehovet. Det
behövdes inga biltransporter för att hämta eller lämna på fritids eller förskola. Genom att flytta
verksamheten till Vinninga uppnåddes motsatsen till förtätning vilket ökade transportbehovet för att
hämta eller lämna med 100%. Föreslagen ändring av planbestämmelsen låser fast samhället i en
utspridningseffekt och motverkar en förtätningseffekt.
Det finns bevisligen ett behov av fritidsverksamhet och barnomsorg i form av förskola i Filsbäck. Med
de utbyggnadsplaner för fler bostäder som finns för Filsbäck så ökar det behovet. I kommunens
planarbete finns inga ersättningar för sådan verksamhet i Filsbäck inom rimlig tid. Anledning till att
marken är mest lämpad för fritidsverksamhet eller barnomsorg är att en sådan användning minskar
samhällets transportarbete. Fritidsverksamhetens flytt till Vinninga medför ett ökat transportarbete
för familjerna som har barn i verksamheten med mellan 10 – 20 km eller mer varje vardag. Det finns
ingen cykelväg och inga kollektiva bussförbindelser mellan Filsbäck och Vinninga. Föreslagen ändring
av planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Det borde inte behöva
påtalas ytterligare för kommunen den avgörande betydelsen för klimatfrågan som nödvändigheten
av att minska behovet av transportarbete har. Föreslagen ändring av nuvarande planbestämmelse
omöjliggör fritidsverksamhet. Marken är mest lämpad för nuvarande planbestämmelser, det vill säga
fritidsverksamhet.
Genom Parisavtalet har Sverige åtagit sig att arbeta för att den globala medeltemperaturen inte ökar
till mer än 1,5 grader. Senaste rapporter visar att den globala medeltemperaturen är på väg mot över
3 grader. För att nå redan beslutade mål behövs en årlig minskning av klimatpåverkande utsläpp med
mellan 12-15 %. I Sverige går detta inte att nå utan att också minska fossilberoende transportarbete.
Föreslagen planändring motarbetar detta. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål avseende
klimatpåverkan, mål som med nuvarande takt inte nås. Föreslagen planändring motarbetar detta
behov ytterligare. Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. Föreslagen planändring
motarbetar dessa behov.
Den föreslagna planförändringen är inte ändamålsenlig för behoven i Filsbäcks samhälle eller
kommunen i helhet. Den föreslagna ändringen ligger inte i linje med vad marken är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge. Den föreslagna planändringen är motstridigt föreliggande
behov av fritidsverksamhet och barnomsorg till så liten klimatpåverkan som möjligt. Den föreslagna
planförändringen strider därför mot Miljöbalken. Den föreslagna planförändringen strider därför
även mot Plan- och bygglagens syfte med lämplig markanvändning.

Beskrivningen av påverkan på möjligheter att uppnå miljömålen är ofullständig
Under rubriken Miljömål i planförslaget finns endast en beskrivande text av ett av de berörda
miljökvalitetsmålen. Det finns ingen analys om hur miljökvalitetsmålen påverkas. Vi konstaterar att
beskrivningen är ofullständig och inte beskriver hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsmålen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –

förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
Stycket som beskriver miljökvalitetsmålen bortser helt ifrån målet om ”Begränsad klimatpåverkan”
vilket gör beskrivningen ofullständig och inte adekvat. Riksdagens beslutade miljökvalitetsmål
avseende klimatpåverkan, kommer inte nås med nuvarande takt.
”Ansträngningar inom kommunerna är nödvändiga för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna nås.
Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte minst genom
sitt ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. Översiktsplan och detaljplaner hör
till centrala instrument.” Så skriver Naturvårdsverket under miljökvalitetsmålet ( Begränsad
klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) ).
Föreslagen planändring motarbetar möjligheterna att uppnå miljömålet ytterligare genom att en
ändring av nuvarande planbestämmelse omöjliggör fritidsverksamhet. Föreslagen ändring av
planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Att minska behovet av
transportarbete är av avgörande betydelse för klimatfrågan.
Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. På kommunens webb (Miljöplan för
Lidköpings kommun — Lidköpings kommun (lidkoping.se)) står det att kommunfullmäktiges antaga
”Plan för energi och klimat” omfattar sektorer och verksamheter inom kommunen som organisation
men också kommunen som geografisk enhet. Målet är att 2045 ska Lidköping inte längre bidra till
några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. En viljeinriktning är att ”Främja
gemensamhetslösningar som minskar behovet av egen bil” och ”Planera nya bostadsområden så att
det finns alternativ till resor med egen bil”. Föreslagen planändring motarbetar kommunens
klimatmål, plan och syftet med nämnda viljeinriktningar.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
I planförslaget anges att God bebyggd miljö vara det viktigaste miljökvalitetsmålet som planförslaget
påverkar. ”Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö”.
(Naturvårdsverket Preciseringar av God bebyggd miljö - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Bland dessa preciseringar anges:
”Hållbar samhällsplanering. Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och
hälsorelaterade frågor. ” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget har inget hållbart perspektiv
eftersom det bortser från tidigare användning av detaljplanområdet, som var mycket mer både
socialt och miljömässigt hållbart, och hur sådan användning omöjliggörs av förslaget. Vi konstaterar
att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
”Infrastruktur. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering
och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö,
estetik, hälsa och säkerhet.” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget innebär en ökad klimatpåverkan
och energianvändning genom att i övrig fysisk planering leda till ett ökat transportarbete. Vi
konstaterar att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos

kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Barnkonventionen
Detaljplaneförslaget skriver om Barnkonventionen som inkorporerats i svensk lag: Barn har en
grundläggande rättighet att få god omvårdnad, växa upp under trygga förhållanden och få utvecklas i
sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Det är i första hand föräldrarna som har ansvar
för barns uppfostran och välmående men samhället har även ett skyddsansvar att se till att barn och
ungdomar får trygga och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, det vill säga tillförsäkra barn
deras grundläggande mänskliga rättigheter.
Vi konstaterar att en del barn har särskilda behov som samhället måste tillgodose, både för barnens
skull och för att upprätthålla en långsiktigt hållbar social utveckling i samhället. Det måste finnas
verksamheter för detta och de måste ligga någonstans. Men alla barn har behov av en trygg
uppväxtmiljö och behov av dagar som är rimligt långa. Hos oss i Filsbäck finns även barn som har
svårigheter och barn med speciella behov.
Med nuvarande detaljplan så har Bojen kunnat vara Filsbäcksbarnens trygga fritidshem på
gångavstånd från sina egna hem, det har under trygga och trafiksäkra förhållanden möjliggjort för
barnen att lära sig att bli allt självständigare ju äldre de blir. Bojen blev som ett andra hem för många.
Och barnen med särskilda behov av lugn, trygghet nära hemmet och fasta rutiner hade det. Nu
måste barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till längre. Än har inte
cykelvägen byggts och vägen är utan belysning. Och barnen med särskilda behov och deras familjer
har drabbats hårdare än andra. En del Filsbäckbarn har genom detta fått längre ”arbetsdagar” än sina
föräldrar. Det är inte i linje med Barnkonventionen att på detta vis försämra för barnen i Filsbäck för
att tillgodose andra barns behov. Förslagen planändring förhindrar fritidsverksamhet vilket den
nuvarande planen tillåter och det är INTE i linje med Barnkonventionen.
Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Då blir
bara barnen och ungdomarna förlorare. Men det är tyvärr det som föreslagen plan är med och
driver.

Sammanfattning
Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet Filsbäck
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Yttrandet sammanfattar frst vr stndpunkt och anger vrt yrkande. Resten av yttrandet gr igenom
sklen till vr stndpunkt.
Det sker p s stt att rubriker i samrdshandlingen kommenteras s som
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Sammanfattning
Nuvarande gllande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljbalken, Planoch bygglagen, miljkvalitetsmlen
Begrnsad klimatpverkan och God bebyggd milj och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhlleliga ml.
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Enligt miljbalken (MB) 3:e kapitel ska marken anvndas
till beskaffenhet och lge samt freliggande

med hnsyn

till det ndaml
den r mest lmpad
behov. (Planhandlingen Dnr. SBN

fr

2020/209).
Planfrslagets beskrivning av planndringens betydelse miljmssigt
r ofullstndig
d
beskrivningen
helt och hllet bortser ifrn den freslagna planens pverkan p klimatpverkande utslpp. Det
spelar ingen roll att fritids p Bojen r flyttat, det r en frutsttning
kommunen sjlv har orsakat och
rder ver och lika vl kan vlja att terstlla.
Kommunen r en organisation och en invndning mot
en planndring kan inte bortses frn genom att en kommunal frvaltning hnvisar till en annan
kommunal frvaltning — det r fortfarande lika olmplig markanvndning och tar fortfarande inte
hand om samhllets behov.

”lnom samhlls- och transportplanering finns srskilt stora mjligheter fr kommunerna att bidra
positivt. Andra exempel r
att frtta
fr att minska bilberoende.” (Naturvrdsverket
Begrnsad klimatpverkan
saker kommuner kan gra
Sveriges miliml
(sverigesmiliomalsel)
—

—

de facto motsatsen till frttning
i Filsbck.
Nr det fanns
fritids i Bojen var Filsbck smart planerat avseende att "frtta”
fr att minska transportbehovet. Det
behvdes inga biltransporter fr att hmta eller lmna p fritids eller frskola. Genom att flytta
Den freslagna

planndringen

innebr

verksamheten till Vinninga uppnddes motsatsen till frttning
vilket kade tra nsportbehovet fr att
hmta eller lmna med 100%. Freslagen ndring av planbestmmelsen
lser fast samhllet
i en
utspridningseffekt och motverkar en frttningseffekt.
Det finns bevisligen ett behov av fritidsverksamhet och barnomsorg i form av frskola i Filsbck. Med
de utbyggnadsplaner fr fler bostder som finns fr Filsbck s kar det behovet. kommunens
planarbete finns inga ersttningar fr sdan verksamhet i Filsbck inom rimlig tid. Anledning till att
marken r mest lmpad fr fritidsverksamhet eller barnomsorg r att en sdan anvndning minskar
samhllets transportarbete. Fritidsverksamhetens flytt till Vinninga medfr ett kat transportarbete
fr familjerna som har barn i verksamheten med mellan 10 — 20 km eller mer varje vardag. Det finns
|

ingen cykelvg och inga kollektiva bussfrbindelser mellan Filsbck och Vinninga. Freslagen ndring
av planbestmmelsen lser fast samhllet i ett ohllbart transportmnster. Det borde inte behva
ptalas ytterligare fr kommunen den avgrande betydelsen fr klimatfrgan som ndvndigheten
av att minska behovet av transportarbete har. Freslagen ndring av nuvarande planbestmmelse
fritidsverksamhet. Marken r mest lmpad fr nuvarande planbestmmelser, det vill sga
omjliggr
fritidsverksamhet.
sig att arbeta fr att den globala medeltemperaturen inte kar
1,5 grader. Senaste rapporter visar att den globala medeltemperaturen r p vg mot ver
3 grader. Fr att n redan beslutade ml behvs en rlig minskning av klimatpverkande
utslpp med
mellan 12-15 %. Sverige gr detta inte att n utan att ocks minska fossilberoende transportarbete.

Genom Parisavtalet har Sverige tagit
till mer n

|

motarbetar detta. Riksdagen har antagit miljkvalitetsml
avseende
klimatpverkan, ml som med nuvarande takt inte ns. Freslagen planndring motarbetar detta
behov ytterligare. Kommunen har antagit ml om att minska klimatpverkan. Freslagen planndring
motarbetar dessa behov.
Freslagen

planndring

inte ndamlsenlig
fr behoven i Filsbcks
samhlle eller
ndringen ligger inte i linje med vad marken r mest lmpad fr
med hnsyn till beskaffenhet och lge. Den freslagna planndringen r motstridigt freliggande
behov av fritidsverksamhet och barnomsorg till s liten klimatpverkan som mjligt. Den freslagna
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ofullstndig

finns endast en beskrivande text av ett av de berrda
miljkvalitetsmlen.
Det finns ingen analys om hur miljkvalitetsmlen
pverkas. Vi konstaterar att
beskrivningen r ofullstndig och inte beskriver hur detaljplanen pverkar miljkvalitetsmlen.
i
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och tar fortfarande inte hand om samhllets
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trafiken.

Miljkvalitetsmlet
Begrnsad
klimatpverkan
Stycket som beskriver miljkvalitetsmlen
bortser helt ifrn mlet om ”Begrnsad klimatpverkan”
vilket gr beskrivningen ofullstndig och inte adekvat. Riksdagens beslutade miljkvalitetsml
avseende klimatpverkan, kommer inte ns med nuvarande takt.
”Anstrngningar

inom kommunerna r ndvndiga
fr att Begrnsad
klimatpverkan ska kunna ns.
Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte minst genom
sitt ansvar fr fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. versiktsplan och detaljplaner hr
till centrala instrument.” S skriver Naturvrdsverket under miljkvalitetsmlet(
Begrnsad
klimatpverkan - saker kommuner kan gra
Sveriges miliml
(sverigesmiliomalse) ).
—

planndring motarbetar mjligheterna att uppn miljmlet
ytterligare genom att en
av nuvarande planbestmmelse omjliggr
fritidsverksamhet. Freslagen ndring av
planbestmmelsen lser fast samhllet i ett ohllbart transportmnster. Att minska behovet av
transportarbete r av avgrande betydelse fr klimatfrgan.

Freslagen

ndring

Kommunen har antagit ml om att minska klimatpverkan. P kommunens webb (Miljplan fr
Lidkpings kommun —- Lidkpings kommun (lidkoping.se)) str det att kommunfullmktiges antaga
”Plan fr energi och klimat" omfattar sektorer och verksamheter inom kommunen som organisation
kommunen som geografisk enhet. Mlet r att 2045 ska Lidkping inte lngre bidra till
av koldioxid till atmosfren. En viljeinriktning r att "Frmja
gemensamhetslsningar som minskar behovet av egen bil” och "Planera nya bostadsomrden s att
det finns alternativ till resor med egen bil”. Freslagen planndring motarbetar kommunens
men ocks
ngra

nettoutslpp

klimatml,

plan och syftet med nmnda

lVIinkvaIitetsmlet

viljeinriktningar.

God bebyggd milj

anges att God bebyggd milj vara det viktigaste miljkvalitetsmlet
som planfrslaget
”Regeringen
har faststllt tio preciseringar av miljkvalitetsmlet
pverkar.
God bebyggd milj".
(Naturvrdsverket Preciseringar av God bebyggd milj
Sveriges miliml
(sverigesmiliomal.se))
Bland dessa preciseringar anges:
l

planfrslaget

—

"Hllbar

samhllsplanering. Stder och ttorter samt sambandet mellan ttorter och landsbygd r
planerade utifrn ett sammanhllet och hllbart perspektiv p sociala, ekonomiska samt milj— och
hlsorelaterade frgor. " (Naturvrdsverket som ovan.) Frslaget har inget hllbart perspektiv

eftersom det bortser frn tidigare anvndning av detaljplanomrdet, som var mycket mer bde
socialt och miljmssigt
hllbart, och hur sdan anvndning omjliggrs
av frslaget. Vi konstaterar
att planfrslaget inte lever upp till denna precisering av miljkvalitetsmlet.

"Infrastruktur. Infrastruktur fr energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsfrsrjning
r
integrerade i stadsplaneringen och i vrig fysisk planering samt att lokalisering
utformning
av
och
infrastrukturen r anpassad till mnniskors behov, fr att minska resurs och
energianvndning samt klimatpverkan, samtidigt som hnsyn r tagen till natur— och kulturmilj,
estetik, hlsa och skerhet.” (Naturvrdsverket som ovan.) Frslaget innebr en kad klimatpverkan
och energianvndning genom att i vrig fysisk planering leda till ett kat transportarbete. Vi
konstaterar att planfrslaget inte lever upp till denna precisering av miljkvalitetsmlet.
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Barnkonventionen
skriver om Ba rnkonventionen som inkorporerats i svensk lag: Barn har en
grundlggande rttighet att f god omvrdnad, vxa upp under trygga frhllanden
och f utvecklas i
sin egen takt och utifrn sina egna frutsttningar.
Det r i frsta hand frldrarna
som har ansvar
men samhllet har ven ett skyddsansvar att se till att barn och
fr barns uppfostran och vlmende
ungdomar fr trygga och i vrigt gynnsamma uppvxtfrhllanden,
det vill sga tillfrskra
barn
deras grundlggande mnskliga rttigheter.
Detaljplanefrslaget

Vi konstaterar att en del barn har srskilda behov som samhllet mste tillgodose, bde fr barnens
en lngsiktigt hllbar social utveckling i samhllet. Det mste finnas
skull och fr att upprtthlla
verksamheter fr detta och de mste ligga ngonstans. Men alla barn har behov av en trygg
uppvxtmilj
och behov av dagar som r rimligt lnga. Hos oss i Filsbck finns ven barn som har
svrigheter och barn med speciella behov.
Med nuvarande detaljplan s har Bojen kunnat vara Filsbcksbarnens trygga fritidshem p
frn sina egna hem, det har under trygga och trafikskra
frhllanden
mjliggjort fr
barnen att lra sig att bli allt sjlvstndigare
ju ldre de blir. Bojen blev som ett andra hem fr mnga.
Och barnen med srskilda behov av lugn, trygghet nra hemmet och fasta rutiner hade det. Nu
mste barnen kras till och frn Vinninga dr fritidslokalerna inte rcker till lngre. n har inte
cykelvgen byggts och vgen r utan belysning. Och barnen med srskilda behov och deras familjer
har drabbats hrdare n andra. En del Filsbckbarn har genom detta ftt lngre ”arbetsdagar" n sina
gngavstnd

Det r inte i linje med Barnkonventionen att p detta vis frsmra
fr barnen i Filsbck
att tillgodose andra barns behov. Frslagen planndring frhindrar fritidsverksamhet vilket den
nuvarande planen tillter och det r INTE i linje med Barnkonventionen.

frldrar.

Vr
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att vuxna inte ska stlla barn mot barn, eller ungdomar mot barn. D blir
Men det r tyvrr det som freslagen plan r med och

bara barnen och ungdomarna frlorare.

driver.

Sammanfattning
detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljbalken, Planoch bygglagen, miljkvalitetsmlen
Begrnsad klimatpverkan och God bebyggd milj och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhlleliga ml.
Nuvarande gllande

detaliglan motverkar syftet med Miljbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
Begrnsad klimatpverkan och God bebyggd milj och motverkar syftet
med Barnkonventionen.
Freslagen

miljkvalitetsmlen
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r

kommunen sjlv

ven
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ver och lika vl kan vlja att terstlla.
Det kan inte anvndas fr att tv hnderna hos
kommunen. Kommunen r en (1) organisation och en invndning mot en planndring kan inte
bortses frn genom att en kommunal frvaltning hnvisartill en annan kommunal frvaltning —

och rder

r fortfarande lika olmplig
markanvndning
behov av fritidslokaler och minskade klimatpverkan

frslaget

och tar fortfarande inte hand om samhllets
frn
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Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.
Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet Filsbäck
HS

Yttrande av föreslagen ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135,
Filsbäck, Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2020/209”
Vi inkommer härmed med yttrande över ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck, Lidköpings
kommun. Dnr. SBN 2020/209.
Yttrandet sammanfattar först vår ståndpunkt och anger vårt yrkande. Resten av yttrandet går igenom
skälen till vår ståndpunkt. Det sker på så sätt att rubriker i samrådshandlingen kommenteras så som
dessa följer i samrådshandlingen.

Sammanfattning

Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

Skälen till ställningstaganden
Ofullständig avvägning mot Miljöbalken

Enligt miljöbalken (MB) 3:e kapitel ska marken användas till det ändamål den är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. (Planhandlingen Dnr. SBN
2020/209).
Planförslagets beskrivning av planändringens betydelse miljömässigt är ofullständig då beskrivningen
helt och hållet bortser ifrån den föreslagna planens påverkan på klimatpåverkande utsläpp. Det
spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat och
råder över och lika väl kan välja att återställa. Kommunen är en organisation och en invändning mot
en planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – det är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte
hand om samhällets behov.

”Inom samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter för kommunerna att bidra
positivt. … Andra exempel är … att … förtäta för att minska bilberoende.” (Naturvårdsverket
Begränsad klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Den föreslagna planändringen innebär de facto motsatsen till förtätning i Filsbäck. När det fanns
fritids i Bojen var Filsbäck smart planerat avseende att ”förtäta” för att minska transportbehovet. Det
behövdes inga biltransporter för att hämta eller lämna på fritids eller förskola. Genom att flytta
verksamheten till Vinninga uppnåddes motsatsen till förtätning vilket ökade transportbehovet för att
hämta eller lämna med 100%. Föreslagen ändring av planbestämmelsen låser fast samhället i en
utspridningseffekt och motverkar en förtätningseffekt.
Det finns bevisligen ett behov av fritidsverksamhet och barnomsorg i form av förskola i Filsbäck. Med
de utbyggnadsplaner för fler bostäder som finns för Filsbäck så ökar det behovet. I kommunens
planarbete finns inga ersättningar för sådan verksamhet i Filsbäck inom rimlig tid. Anledning till att
marken är mest lämpad för fritidsverksamhet eller barnomsorg är att en sådan användning minskar
samhällets transportarbete. Fritidsverksamhetens flytt till Vinninga medför ett ökat transportarbete
för familjerna som har barn i verksamheten med mellan 10 – 20 km eller mer varje vardag. Det finns
ingen cykelväg och inga kollektiva bussförbindelser mellan Filsbäck och Vinninga. Föreslagen ändring
av planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Det borde inte behöva
påtalas ytterligare för kommunen den avgörande betydelsen för klimatfrågan som nödvändigheten
av att minska behovet av transportarbete har. Föreslagen ändring av nuvarande planbestämmelse
omöjliggör fritidsverksamhet. Marken är mest lämpad för nuvarande planbestämmelser, det vill säga
fritidsverksamhet.
Genom Parisavtalet har Sverige åtagit sig att arbeta för att den globala medeltemperaturen inte ökar
till mer än 1,5 grader. Senaste rapporter visar att den globala medeltemperaturen är på väg mot över
3 grader. För att nå redan beslutade mål behövs en årlig minskning av klimatpåverkande utsläpp med
mellan 12-15 %. I Sverige går detta inte att nå utan att också minska fossilberoende transportarbete.
Föreslagen planändring motarbetar detta. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål avseende
klimatpåverkan, mål som med nuvarande takt inte nås. Föreslagen planändring motarbetar detta
behov ytterligare. Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. Föreslagen planändring
motarbetar dessa behov.
Den föreslagna planförändringen är inte ändamålsenlig för behoven i Filsbäcks samhälle eller
kommunen i helhet. Den föreslagna ändringen ligger inte i linje med vad marken är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge. Den föreslagna planändringen är motstridigt föreliggande
behov av fritidsverksamhet och barnomsorg till så liten klimatpåverkan som möjligt. Den föreslagna
planförändringen strider därför mot Miljöbalken. Den föreslagna planförändringen strider därför
även mot Plan- och bygglagens syfte med lämplig markanvändning.

Beskrivningen av påverkan på möjligheter att uppnå miljömålen är ofullständig

Under rubriken Miljömål i planförslaget finns endast en beskrivande text av ett av de berörda
miljökvalitetsmålen. Det finns ingen analys om hur miljökvalitetsmålen påverkas. Vi konstaterar att
beskrivningen är ofullständig och inte beskriver hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsmålen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –

förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Stycket som beskriver miljökvalitetsmålen bortser helt ifrån målet om ”Begränsad klimatpåverkan”
vilket gör beskrivningen ofullständig och inte adekvat. Riksdagens beslutade miljökvalitetsmål
avseende klimatpåverkan, kommer inte nås med nuvarande takt.
”Ansträngningar inom kommunerna är nödvändiga för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna nås.
Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte minst genom
sitt ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. Översiktsplan och detaljplaner hör
till centrala instrument.” Så skriver Naturvårdsverket under miljökvalitetsmålet ( Begränsad
klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) ).
Föreslagen planändring motarbetar möjligheterna att uppnå miljömålet ytterligare genom att en
ändring av nuvarande planbestämmelse omöjliggör fritidsverksamhet. Föreslagen ändring av
planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Att minska behovet av
transportarbete är av avgörande betydelse för klimatfrågan.
Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. På kommunens webb (Miljöplan för
Lidköpings kommun — Lidköpings kommun (lidkoping.se)) står det att kommunfullmäktiges antaga
”Plan för energi och klimat” omfattar sektorer och verksamheter inom kommunen som organisation
men också kommunen som geografisk enhet. Målet är att 2045 ska Lidköping inte längre bidra till
några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. En viljeinriktning är att ”Främja
gemensamhetslösningar som minskar behovet av egen bil” och ”Planera nya bostadsområden så att
det finns alternativ till resor med egen bil”. Föreslagen planändring motarbetar kommunens
klimatmål, plan och syftet med nämnda viljeinriktningar.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

I planförslaget anges att God bebyggd miljö vara det viktigaste miljökvalitetsmålet som planförslaget
påverkar. ”Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö”.
(Naturvårdsverket Preciseringar av God bebyggd miljö - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Bland dessa preciseringar anges:
”Hållbar samhällsplanering. Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och
hälsorelaterade frågor. ” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget har inget hållbart perspektiv
eftersom det bortser från tidigare användning av detaljplanområdet, som var mycket mer både
socialt och miljömässigt hållbart, och hur sådan användning omöjliggörs av förslaget. Vi konstaterar
att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
”Infrastruktur. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering
och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö,
estetik, hälsa och säkerhet.” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget innebär en ökad klimatpåverkan
och energianvändning genom att i övrig fysisk planering leda till ett ökat transportarbete. Vi
konstaterar att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos

kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Barnkonventionen

Detaljplaneförslaget skriver om Barnkonventionen som inkorporerats i svensk lag: Barn har en
grundläggande rättighet att få god omvårdnad, växa upp under trygga förhållanden och få utvecklas i
sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Det är i första hand föräldrarna som har ansvar
för barns uppfostran och välmående men samhället har även ett skyddsansvar att se till att barn och
ungdomar får trygga och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, det vill säga tillförsäkra barn
deras grundläggande mänskliga rättigheter.
Vi konstaterar att en del barn har särskilda behov som samhället måste tillgodose, både för barnens
skull och för att upprätthålla en långsiktigt hållbar social utveckling i samhället. Det måste finnas
verksamheter för detta och de måste ligga någonstans. Men alla barn har behov av en trygg
uppväxtmiljö och behov av dagar som är rimligt långa. Hos oss i Filsbäck finns även barn som har
svårigheter och barn med speciella behov.
Med nuvarande detaljplan så har Bojen kunnat vara Filsbäcksbarnens trygga fritidshem på
gångavstånd från sina egna hem, det har under trygga och trafiksäkra förhållanden möjliggjort för
barnen att lära sig att bli allt självständigare ju äldre de blir. Bojen blev som ett andra hem för många.
Och barnen med särskilda behov av lugn, trygghet nära hemmet och fasta rutiner hade det. Nu
måste barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till längre. Än har inte
cykelvägen byggts och vägen är utan belysning. Och barnen med särskilda behov och deras familjer
har drabbats hårdare än andra. En del Filsbäckbarn har genom detta fått längre ”arbetsdagar” än sina
föräldrar. Det är inte i linje med Barnkonventionen att på detta vis försämra för barnen i Filsbäck för
att tillgodose andra barns behov. Förslagen planändring förhindrar fritidsverksamhet vilket den
nuvarande planen tillåter och det är INTE i linje med Barnkonventionen.
Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Då blir
bara barnen och ungdomarna förlorare. Men det är tyvärr det som föreslagen plan är med och
driver.

Sammanfattning

Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet Filsbäck -fastighetsnummer, adress
AB
________________________________
Fastighetsägare, namnteckning, namnförtydligande

________________________________
Fastighetsägare, namnteckning, namnförtydligande

Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet Filsbäck -fastighetsnummer, adress
ELN

Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet Filsbäck -fostighetsnummer, adress

Fastighetsägare, namnteckning, namnförtydligande

KBR

Fastighetsägare, namnteckning, namnförtydligande

Yttrande av föreslagen ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135,
Filsbäck, Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2020/209”
Vi inkommer härmed med yttrande över ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck, Lidköpings
kommun. Dnr. SBN 2020/209.
Yttrandet sammanfattar först vår ståndpunkt och anger vårt yrkande. Resten av yttrandet går igenom
skälen till vår ståndpunkt. Det sker på så sätt att rubriker i samrådshandlingen kommenteras så som
dessa följer i samrådshandlingen.

Sammanfattning

Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

Skälen till ställningstaganden
Ofullständig avvägning mot Miljöbalken

Enligt miljöbalken (MB) 3:e kapitel ska marken användas till det ändamål den är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. (Planhandlingen Dnr. SBN
2020/209).
Planförslagets beskrivning av planändringens betydelse miljömässigt är ofullständig då beskrivningen
helt och hållet bortser ifrån den föreslagna planens påverkan på klimatpåverkande utsläpp. Det
spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat och
råder över och lika väl kan välja att återställa. Kommunen är en organisation och en invändning mot
en planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – det är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte
hand om samhällets behov.

”Inom samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter för kommunerna att bidra
positivt. … Andra exempel är … att … förtäta för att minska bilberoende.” (Naturvårdsverket
Begränsad klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Den föreslagna planändringen innebär de facto motsatsen till förtätning i Filsbäck. När det fanns
fritids i Bojen var Filsbäck smart planerat avseende att ”förtäta” för att minska transportbehovet. Det
behövdes inga biltransporter för att hämta eller lämna på fritids eller förskola. Genom att flytta
verksamheten till Vinninga uppnåddes motsatsen till förtätning vilket ökade transportbehovet för att
hämta eller lämna med 100%. Föreslagen ändring av planbestämmelsen låser fast samhället i en
utspridningseffekt och motverkar en förtätningseffekt.
Det finns bevisligen ett behov av fritidsverksamhet och barnomsorg i form av förskola i Filsbäck. Med
de utbyggnadsplaner för fler bostäder som finns för Filsbäck så ökar det behovet. I kommunens
planarbete finns inga ersättningar för sådan verksamhet i Filsbäck inom rimlig tid. Anledning till att
marken är mest lämpad för fritidsverksamhet eller barnomsorg är att en sådan användning minskar
samhällets transportarbete. Fritidsverksamhetens flytt till Vinninga medför ett ökat transportarbete
för familjerna som har barn i verksamheten med mellan 10 – 20 km eller mer varje vardag. Det finns
ingen cykelväg och inga kollektiva bussförbindelser mellan Filsbäck och Vinninga. Föreslagen ändring
av planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Det borde inte behöva
påtalas ytterligare för kommunen den avgörande betydelsen för klimatfrågan som nödvändigheten
av att minska behovet av transportarbete har. Föreslagen ändring av nuvarande planbestämmelse
omöjliggör fritidsverksamhet. Marken är mest lämpad för nuvarande planbestämmelser, det vill säga
fritidsverksamhet.
Genom Parisavtalet har Sverige åtagit sig att arbeta för att den globala medeltemperaturen inte ökar
till mer än 1,5 grader. Senaste rapporter visar att den globala medeltemperaturen är på väg mot över
3 grader. För att nå redan beslutade mål behövs en årlig minskning av klimatpåverkande utsläpp med
mellan 12-15 %. I Sverige går detta inte att nå utan att också minska fossilberoende transportarbete.
Föreslagen planändring motarbetar detta. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål avseende
klimatpåverkan, mål som med nuvarande takt inte nås. Föreslagen planändring motarbetar detta
behov ytterligare. Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. Föreslagen planändring
motarbetar dessa behov.
Den föreslagna planförändringen är inte ändamålsenlig för behoven i Filsbäcks samhälle eller
kommunen i helhet. Den föreslagna ändringen ligger inte i linje med vad marken är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge. Den föreslagna planändringen är motstridigt föreliggande
behov av fritidsverksamhet och barnomsorg till så liten klimatpåverkan som möjligt. Den föreslagna
planförändringen strider därför mot Miljöbalken. Den föreslagna planförändringen strider därför
även mot Plan- och bygglagens syfte med lämplig markanvändning.

Beskrivningen av påverkan på möjligheter att uppnå miljömålen är ofullständig

Under rubriken Miljömål i planförslaget finns endast en beskrivande text av ett av de berörda
miljökvalitetsmålen. Det finns ingen analys om hur miljökvalitetsmålen påverkas. Vi konstaterar att
beskrivningen är ofullständig och inte beskriver hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsmålen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –

förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Stycket som beskriver miljökvalitetsmålen bortser helt ifrån målet om ”Begränsad klimatpåverkan”
vilket gör beskrivningen ofullständig och inte adekvat. Riksdagens beslutade miljökvalitetsmål
avseende klimatpåverkan, kommer inte nås med nuvarande takt.
”Ansträngningar inom kommunerna är nödvändiga för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna nås.
Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte minst genom
sitt ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. Översiktsplan och detaljplaner hör
till centrala instrument.” Så skriver Naturvårdsverket under miljökvalitetsmålet ( Begränsad
klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) ).
Föreslagen planändring motarbetar möjligheterna att uppnå miljömålet ytterligare genom att en
ändring av nuvarande planbestämmelse omöjliggör fritidsverksamhet. Föreslagen ändring av
planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Att minska behovet av
transportarbete är av avgörande betydelse för klimatfrågan.
Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. På kommunens webb (Miljöplan för
Lidköpings kommun — Lidköpings kommun (lidkoping.se)) står det att kommunfullmäktiges antaga
”Plan för energi och klimat” omfattar sektorer och verksamheter inom kommunen som organisation
men också kommunen som geografisk enhet. Målet är att 2045 ska Lidköping inte längre bidra till
några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. En viljeinriktning är att ”Främja
gemensamhetslösningar som minskar behovet av egen bil” och ”Planera nya bostadsområden så att
det finns alternativ till resor med egen bil”. Föreslagen planändring motarbetar kommunens
klimatmål, plan och syftet med nämnda viljeinriktningar.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

I planförslaget anges att God bebyggd miljö vara det viktigaste miljökvalitetsmålet som planförslaget
påverkar. ”Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö”.
(Naturvårdsverket Preciseringar av God bebyggd miljö - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Bland dessa preciseringar anges:
”Hållbar samhällsplanering. Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och
hälsorelaterade frågor. ” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget har inget hållbart perspektiv
eftersom det bortser från tidigare användning av detaljplanområdet, som var mycket mer både
socialt och miljömässigt hållbart, och hur sådan användning omöjliggörs av förslaget. Vi konstaterar
att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
”Infrastruktur. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering
och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö,
estetik, hälsa och säkerhet.” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget innebär en ökad klimatpåverkan
och energianvändning genom att i övrig fysisk planering leda till ett ökat transportarbete. Vi
konstaterar att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos

kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Barnkonventionen

Detaljplaneförslaget skriver om Barnkonventionen som inkorporerats i svensk lag: Barn har en
grundläggande rättighet att få god omvårdnad, växa upp under trygga förhållanden och få utvecklas i
sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Det är i första hand föräldrarna som har ansvar
för barns uppfostran och välmående men samhället har även ett skyddsansvar att se till att barn och
ungdomar får trygga och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, det vill säga tillförsäkra barn
deras grundläggande mänskliga rättigheter.
Vi konstaterar att en del barn har särskilda behov som samhället måste tillgodose, både för barnens
skull och för att upprätthålla en långsiktigt hållbar social utveckling i samhället. Det måste finnas
verksamheter för detta och de måste ligga någonstans. Men alla barn har behov av en trygg
uppväxtmiljö och behov av dagar som är rimligt långa. Hos oss i Filsbäck finns även barn som har
svårigheter och barn med speciella behov.
Med nuvarande detaljplan så har Bojen kunnat vara Filsbäcksbarnens trygga fritidshem på
gångavstånd från sina egna hem, det har under trygga och trafiksäkra förhållanden möjliggjort för
barnen att lära sig att bli allt självständigare ju äldre de blir. Bojen blev som ett andra hem för många.
Och barnen med särskilda behov av lugn, trygghet nära hemmet och fasta rutiner hade det. Nu måste
barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till längre. Än har inte cykelvägen
byggts och vägen är utan belysning. Och barnen med särskilda behov och deras familjer har drabbats
hårdare än andra. En del Filsbäckbarn har genom detta fått längre ”arbetsdagar” än sina föräldrar.
Det är inte i linje med Barnkonventionen att på detta vis försämra för barnen i Filsbäck för att
tillgodose andra barns behov. Förslagen planändring förhindrar fritidsverksamhet vilket den
nuvarande planen tillåter och det är INTE i linje med Barnkonventionen.
Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Då blir
bara barnen och ungdomarna förlorare. Men det är tyvärr det som föreslagen plan är med och driver.

Sammanfattning

Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

Vi anser att Filsbäck överhuvudtaget inte är lämpligt för hvb-hem.

CPHO

Föreslagendetaljplan måste därför avstyrkas.
Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet Filsbäck - adress

Fastighetsägare, namn

ID

Yttrande av föreslagen ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135,
Filsbäck, Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2020/209”
Vi inkommer härmed med yttrande över ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck, Lidköpings
kommun. Dnr. SBN 2020/209.
Yttrandet sammanfattar först vår ståndpunkt och anger vårt yrkande. Resten av yttrandet går igenom
skälen till vår ståndpunkt. Det sker på så sätt att rubriker i samrådshandlingen kommenteras så som
dessa följer i samrådshandlingen.

Sammanfattning

Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

Skälen till ställningstaganden
Ofullständig avvägning mot Miljöbalken

Enligt miljöbalken (MB) 3:e kapitel ska marken användas till det ändamål den är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. (Planhandlingen Dnr. SBN
2020/209).
Planförslagets beskrivning av planändringens betydelse miljömässigt är ofullständig då beskrivningen
helt och hållet bortser ifrån den föreslagna planens påverkan på klimatpåverkande utsläpp. Det
spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat och
råder över och lika väl kan välja att återställa. Kommunen är en organisation och en invändning mot
en planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – det är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte
hand om samhällets behov.

”Inom samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter för kommunerna att bidra
positivt. … Andra exempel är … att … förtäta för att minska bilberoende.” (Naturvårdsverket
Begränsad klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Den föreslagna planändringen innebär de facto motsatsen till förtätning i Filsbäck. När det fanns
fritids i Bojen var Filsbäck smart planerat avseende att ”förtäta” för att minska transportbehovet. Det
behövdes inga biltransporter för att hämta eller lämna på fritids eller förskola. Genom att flytta
verksamheten till Vinninga uppnåddes motsatsen till förtätning vilket ökade transportbehovet för att
hämta eller lämna med 100%. Föreslagen ändring av planbestämmelsen låser fast samhället i en
utspridningseffekt och motverkar en förtätningseffekt.
Det finns bevisligen ett behov av fritidsverksamhet och barnomsorg i form av förskola i Filsbäck. Med
de utbyggnadsplaner för fler bostäder som finns för Filsbäck så ökar det behovet. I kommunens
planarbete finns inga ersättningar för sådan verksamhet i Filsbäck inom rimlig tid. Anledning till att
marken är mest lämpad för fritidsverksamhet eller barnomsorg är att en sådan användning minskar
samhällets transportarbete. Fritidsverksamhetens flytt till Vinninga medför ett ökat transportarbete
för familjerna som har barn i verksamheten med mellan 10 – 20 km eller mer varje vardag. Det finns
ingen cykelväg och inga kollektiva bussförbindelser mellan Filsbäck och Vinninga. Föreslagen ändring
av planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Det borde inte behöva
påtalas ytterligare för kommunen den avgörande betydelsen för klimatfrågan som nödvändigheten
av att minska behovet av transportarbete har. Föreslagen ändring av nuvarande planbestämmelse
omöjliggör fritidsverksamhet. Marken är mest lämpad för nuvarande planbestämmelser, det vill säga
fritidsverksamhet.
Genom Parisavtalet har Sverige åtagit sig att arbeta för att den globala medeltemperaturen inte ökar
till mer än 1,5 grader. Senaste rapporter visar att den globala medeltemperaturen är på väg mot över
3 grader. För att nå redan beslutade mål behövs en årlig minskning av klimatpåverkande utsläpp med
mellan 12-15 %. I Sverige går detta inte att nå utan att också minska fossilberoende transportarbete.
Föreslagen planändring motarbetar detta. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål avseende
klimatpåverkan, mål som med nuvarande takt inte nås. Föreslagen planändring motarbetar detta
behov ytterligare. Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. Föreslagen planändring
motarbetar dessa behov.
Den föreslagna planförändringen är inte ändamålsenlig för behoven i Filsbäcks samhälle eller
kommunen i helhet. Den föreslagna ändringen ligger inte i linje med vad marken är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge. Den föreslagna planändringen är motstridigt föreliggande
behov av fritidsverksamhet och barnomsorg till så liten klimatpåverkan som möjligt. Den föreslagna
planförändringen strider därför mot Miljöbalken. Den föreslagna planförändringen strider därför
även mot Plan- och bygglagens syfte med lämplig markanvändning.

Beskrivningen av påverkan på möjligheter att uppnå miljömålen är ofullständig

Under rubriken Miljömål i planförslaget finns endast en beskrivande text av ett av de berörda
miljökvalitetsmålen. Det finns ingen analys om hur miljökvalitetsmålen påverkas. Vi konstaterar att
beskrivningen är ofullständig och inte beskriver hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsmålen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –

förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Stycket som beskriver miljökvalitetsmålen bortser helt ifrån målet om ”Begränsad klimatpåverkan”
vilket gör beskrivningen ofullständig och inte adekvat. Riksdagens beslutade miljökvalitetsmål
avseende klimatpåverkan, kommer inte nås med nuvarande takt.
”Ansträngningar inom kommunerna är nödvändiga för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna nås.
Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte minst genom
sitt ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. Översiktsplan och detaljplaner hör
till centrala instrument.” Så skriver Naturvårdsverket under miljökvalitetsmålet ( Begränsad
klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) ).
Föreslagen planändring motarbetar möjligheterna att uppnå miljömålet ytterligare genom att en
ändring av nuvarande planbestämmelse omöjliggör fritidsverksamhet. Föreslagen ändring av
planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Att minska behovet av
transportarbete är av avgörande betydelse för klimatfrågan.
Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. På kommunens webb (Miljöplan för
Lidköpings kommun — Lidköpings kommun (lidkoping.se)) står det att kommunfullmäktiges antaga
”Plan för energi och klimat” omfattar sektorer och verksamheter inom kommunen som organisation
men också kommunen som geografisk enhet. Målet är att 2045 ska Lidköping inte längre bidra till
några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. En viljeinriktning är att ”Främja
gemensamhetslösningar som minskar behovet av egen bil” och ”Planera nya bostadsområden så att
det finns alternativ till resor med egen bil”. Föreslagen planändring motarbetar kommunens
klimatmål, plan och syftet med nämnda viljeinriktningar.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

I planförslaget anges att God bebyggd miljö vara det viktigaste miljökvalitetsmålet som planförslaget
påverkar. ”Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö”.
(Naturvårdsverket Preciseringar av God bebyggd miljö - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Bland dessa preciseringar anges:
”Hållbar samhällsplanering. Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och
hälsorelaterade frågor. ” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget har inget hållbart perspektiv
eftersom det bortser från tidigare användning av detaljplanområdet, som var mycket mer både
socialt och miljömässigt hållbart, och hur sådan användning omöjliggörs av förslaget. Vi konstaterar
att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
”Infrastruktur. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering
och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö,
estetik, hälsa och säkerhet.” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget innebär en ökad klimatpåverkan
och energianvändning genom att i övrig fysisk planering leda till ett ökat transportarbete. Vi
konstaterar att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos

kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Barnkonventionen

Detaljplaneförslaget skriver om Barnkonventionen som inkorporerats i svensk lag: Barn har en
grundläggande rättighet att få god omvårdnad, växa upp under trygga förhållanden och få utvecklas i
sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Det är i första hand föräldrarna som har ansvar
för barns uppfostran och välmående men samhället har även ett skyddsansvar att se till att barn och
ungdomar får trygga och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, det vill säga tillförsäkra barn
deras grundläggande mänskliga rättigheter.
Vi konstaterar att en del barn har särskilda behov som samhället måste tillgodose, både för barnens
skull och för att upprätthålla en långsiktigt hållbar social utveckling i samhället. Det måste finnas
verksamheter för detta och de måste ligga någonstans. Men alla barn har behov av en trygg
uppväxtmiljö och behov av dagar som är rimligt långa. Hos oss i Filsbäck finns även barn som har
svårigheter och barn med speciella behov.
Med nuvarande detaljplan så har Bojen kunnat vara Filsbäcksbarnens trygga fritidshem på
gångavstånd från sina egna hem, det har under trygga och trafiksäkra förhållanden möjliggjort för
barnen att lära sig att bli allt självständigare ju äldre de blir. Bojen blev som ett andra hem för många.
Och barnen med särskilda behov av lugn, trygghet nära hemmet och fasta rutiner hade det. Nu måste
barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till längre. Än har inte cykelvägen
byggts och vägen är utan belysning. Och barnen med särskilda behov och deras familjer har drabbats
hårdare än andra. En del Filsbäckbarn har genom detta fått längre ”arbetsdagar” än sina föräldrar.
Det är inte i linje med Barnkonventionen att på detta vis försämra för barnen i Filsbäck för att
tillgodose andra barns behov. Förslagen planändring förhindrar fritidsverksamhet vilket den
nuvarande planen tillåter och det är INTE i linje med Barnkonventionen.
Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Då blir
bara barnen och ungdomarna förlorare. Men det är tyvärr det som föreslagen plan är med och driver.

Sammanfattning

Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken, Planoch bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och inte heller
Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet även
med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har orsakat
och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två händerna hos
kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en planändring kan inte
bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan kommunal förvaltning –
förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar fortfarande inte hand om samhällets
behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från trafiken.

Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

Jag anser att Filsbäck överhuvudtaget inte är lämpligt för hvb-hem.
AD

fortsätta gälla oförändrad.
För fastighet Filsbäck -fastighetsnummer, adress
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Från:
Till:
Ärende:
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Lid Samhällsbyggnad
Yttrande av föreslagen ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck, Lidköpings kommun. Dnr. SBN
2020/209"
den 21 januari 2021 19:40:11

Hej,
Här skriver jag mitt yrkande och synpunkter i samband med granskning av följande fastighet:

Filsbäck 2:135.
Yttrande av föreslagen ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135,
Filsbäck, Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2020/209”
Vi inkommer härmed med yttrande över ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Filsbäck,
Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2020/209.
Yttrandet sammanfattar först vår ståndpunkt och anger vårt yrkande. Resten av yttrandet går
igenom skälen till vår ståndpunkt. Det sker på så sätt att rubriker i samrådshandlingen
kommenteras så som dessa följer i samrådshandlingen.

Sammanfattning

Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken,
Plan- och bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och
inte heller Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet
även med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har
orsakat och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två
händerna hos kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en
planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar
fortfarande inte hand om samhällets behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från
trafiken.
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

Skälen till ställningstaganden
Ofullständig avvägning mot Miljöbalken

Enligt miljöbalken (MB) 3:e kapitel ska marken användas till det ändamål den är mest lämpad för
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. (Planhandlingen Dnr. SBN
2020/209).
Planförslagets beskrivning av planändringens betydelse miljömässigt är ofullständig då
beskrivningen helt och hållet bortser ifrån den föreslagna planens påverkan på klimatpåverkande
utsläpp. Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen
själv har orsakat och råder över och lika väl kan välja att återställa. Kommunen är en organisation

och en invändning mot en planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning
hänvisar till en annan kommunal förvaltning – det är fortfarande lika olämplig markanvändning
och tar fortfarande inte hand om samhällets behov.
”Inom samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter för kommunerna att bidra
positivt. … Andra exempel är … att … förtäta för att minska bilberoende.” (Naturvårdsverket
Begränsad klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) )
Den föreslagna planändringen innebär de facto motsatsen till förtätning i Filsbäck. När det fanns
fritids i Bojen var Filsbäck smart planerat avseende att ”förtäta” för att minska transportbehovet.
Det behövdes inga biltransporter för att hämta eller lämna på fritids eller förskola. Genom att
flytta verksamheten till Vinninga uppnåddes motsatsen till förtätning vilket ökade
transportbehovet för att hämta eller lämna med 100%. Föreslagen ändring av planbestämmelsen
låser fast samhället i en utspridningseffekt och motverkar en förtätningseffekt.
Det finns bevisligen ett behov av fritidsverksamhet och barnomsorg i form av förskola i Filsbäck.
Med de utbyggnadsplaner för fler bostäder som finns för Filsbäck så ökar det behovet. I
kommunens planarbete finns inga ersättningar för sådan verksamhet i Filsbäck inom rimlig tid.
Anledning till att marken är mest lämpad för fritidsverksamhet eller barnomsorg är att en sådan
användning minskar samhällets transportarbete. Fritidsverksamhetens flytt till Vinninga medför
ett ökat transportarbete för familjerna som har barn i verksamheten med mellan 10 – 20 km
eller mer varje vardag. Det finns ingen cykelväg och inga kollektiva bussförbindelser mellan
Filsbäck och Vinninga. Föreslagen ändring av planbestämmelsen låser fast samhället i ett
ohållbart transportmönster. Det borde inte behöva påtalas ytterligare för kommunen den
avgörande betydelsen för klimatfrågan som nödvändigheten av att minska behovet av
transportarbete har. Föreslagen ändring av nuvarande planbestämmelse omöjliggör
fritidsverksamhet. Marken är mest lämpad för nuvarande planbestämmelser, det vill säga
fritidsverksamhet.
Genom Parisavtalet har Sverige åtagit sig att arbeta för att den globala medeltemperaturen inte
ökar till mer än 1,5 grader. Senaste rapporter visar att den globala medeltemperaturen är på väg
mot över 3 grader. För att nå redan beslutade mål behövs en årlig minskning av
klimatpåverkande utsläpp med mellan 12-15 %. I Sverige går detta inte att nå utan att också
minska fossilberoende transportarbete. Föreslagen planändring motarbetar detta. Riksdagen har
antagit miljökvalitetsmål avseende klimatpåverkan, mål som med nuvarande takt inte nås.
Föreslagen planändring motarbetar detta behov ytterligare. Kommunen har antagit mål om att
minska klimatpåverkan. Föreslagen planändring motarbetar dessa behov.
Den föreslagna planförändringen är inte ändamålsenlig för behoven i Filsbäcks samhälle eller
kommunen i helhet. Den föreslagna ändringen ligger inte i linje med vad marken är mest lämpad
för med hänsyn till beskaffenhet och läge. Den föreslagna planändringen är motstridigt
föreliggande behov av fritidsverksamhet och barnomsorg till så liten klimatpåverkan som möjligt.
Den föreslagna planförändringen strider därför mot Miljöbalken. Den föreslagna
planförändringen strider därför även mot Plan- och bygglagens syfte med lämplig
markanvändning.

Beskrivningen av påverkan på möjligheter att uppnå miljömålen är ofullständig

Under rubriken Miljömål i planförslaget finns endast en beskrivande text av ett av de berörda
miljökvalitetsmålen. Det finns ingen analys om hur miljökvalitetsmålen påverkas. Vi konstaterar
att beskrivningen är ofullständig och inte beskriver hur detaljplanen påverkar
miljökvalitetsmålen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har
orsakat och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två

händerna hos kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en
planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar
fortfarande inte hand om samhällets behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från
trafiken.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Stycket som beskriver miljökvalitetsmålen bortser helt ifrån målet om ”Begränsad
klimatpåverkan” vilket gör beskrivningen ofullständig och inte adekvat. Riksdagens beslutade
miljökvalitetsmål avseende klimatpåverkan, kommer inte nås med nuvarande takt.
”Ansträngningar inom kommunerna är nödvändiga för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna
nås. Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte
minst genom sitt ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. Översiktsplan och
detaljplaner hör till centrala instrument.” Så skriver Naturvårdsverket under miljökvalitetsmålet (
Begränsad klimatpåverkan - saker kommuner kan göra - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)
).
Föreslagen planändring motarbetar möjligheterna att uppnå miljömålet ytterligare genom att en
ändring av nuvarande planbestämmelse omöjliggör fritidsverksamhet. Föreslagen ändring av
planbestämmelsen låser fast samhället i ett ohållbart transportmönster. Att minska behovet av
transportarbete är av avgörande betydelse för klimatfrågan.
Kommunen har antagit mål om att minska klimatpåverkan. På kommunens webb (Miljöplan för
Lidköpings kommun — Lidköpings kommun (lidkoping.se)) står det att kommunfullmäktiges
antaga ”Plan för energi och klimat” omfattar sektorer och verksamheter inom kommunen som
organisation men också kommunen som geografisk enhet. Målet är att 2045 ska Lidköping inte
längre bidra till några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. En viljeinriktning är att ”Främja
gemensamhetslösningar som minskar behovet av egen bil” och ”Planera nya bostadsområden så
att det finns alternativ till resor med egen bil”. Föreslagen planändring motarbetar kommunens
klimatmål, plan och syftet med nämnda viljeinriktningar.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

I planförslaget anges att God bebyggd miljö vara det viktigaste miljökvalitetsmålet som
planförslaget påverkar. ”Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö”. (Naturvårdsverket Preciseringar av God bebyggd miljö - Sveriges miljömål
(sverigesmiljomal.se) ) Bland dessa preciseringar anges:
”Hållbar samhällsplanering. Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd
är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljöoch hälsorelaterade frågor. ” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget har inget hållbart
perspektiv eftersom det bortser från tidigare användning av detaljplanområdet, som var mycket
mer både socialt och miljömässigt hållbart, och hur sådan användning omöjliggörs av förslaget.
Vi konstaterar att planförslaget inte lever upp till denna precisering av miljökvalitetsmålet.
”Infrastruktur. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att
lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska
resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och
kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.” (Naturvårdsverket som ovan.) Förslaget innebär en ökad
klimatpåverkan och energianvändning genom att i övrig fysisk planering leda till ett ökat
transportarbete. Vi konstaterar att planförslaget inte lever upp till denna precisering av
miljökvalitetsmålet.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har
orsakat och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två
händerna hos kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en

planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar
fortfarande inte hand om samhällets behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från
trafiken.

Barnkonventionen

Detaljplaneförslaget skriver om Barnkonventionen som inkorporerats i svensk lag: Barn har en
grundläggande rättighet att få god omvårdnad, växa upp under trygga förhållanden och få
utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Det är i första hand föräldrarna
som har ansvar för barns uppfostran och välmående men samhället har även ett skyddsansvar
att se till att barn och ungdomar får trygga och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, det vill
säga tillförsäkra barn deras grundläggande mänskliga rättigheter.
Vi konstaterar att en del barn har särskilda behov som samhället måste tillgodose, både för
barnens skull och för att upprätthålla en långsiktigt hållbar social utveckling i samhället. Det
måste finnas verksamheter för detta och de måste ligga någonstans. Men alla barn har behov av
en trygg uppväxtmiljö och behov av dagar som är rimligt långa. Hos oss i Filsbäck finns även barn
som har svårigheter och barn med speciella behov.
Med nuvarande detaljplan så har Bojen kunnat vara Filsbäcksbarnens trygga fritidshem på
gångavstånd från sina egna hem, det har under trygga och trafiksäkra förhållanden möjliggjort
för barnen att lära sig att bli allt självständigare ju äldre de blir. Bojen blev som ett andra hem för
många. Och barnen med särskilda behov av lugn, trygghet nära hemmet och fasta rutiner hade
det. Nu måste barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till längre. Än
har inte cykelvägen byggts och vägen är utan belysning. Och barnen med särskilda behov och
deras familjer har drabbats hårdare än andra. En del Filsbäckbarn har genom detta fått längre
”arbetsdagar” än sina föräldrar. Det är inte i linje med Barnkonventionen att på detta vis
försämra för barnen i Filsbäck för att tillgodose andra barns behov. Förslagen planändring
förhindrar fritidsverksamhet vilket den nuvarande planen tillåter och det är INTE i linje med
Barnkonventionen.
Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Då
blir bara barnen och ungdomarna förlorare. Men det är tyvärr det som föreslagen plan är med
och driver.

Sammanfattning

Nuvarande gällande detaljplan ligger i linje med och motverkar inte syftet med Miljöbalken,
Plan- och bygglagen, miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och
inte heller Barnkonventionen eller andra lagar, regler och samhälleliga mål.
Föreslagen detaljplan motverkar syftet med Miljöbalken, Plan- och bygglagen, motverkar
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö och motverkar syftet
även med Barnkonventionen.
Det spelar ingen roll att fritids på Bojen är flyttat, det är en förutsättning kommunen själv har
orsakat och råder över och lika väl kan välja att återställa. Det kan inte användas för att två
händerna hos kommunen. Kommunen är en (1) organisation och en invändning mot en
planändring kan inte bortses från genom att en kommunal förvaltning hänvisar till en annan
kommunal förvaltning – förslaget är fortfarande lika olämplig markanvändning och tar
fortfarande inte hand om samhällets behov av fritidslokaler och minskade klimatpåverkan från
trafiken.
Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet Filsbäck -fastighetsnummer, adress

Filsbäck 2:135, Bojen 1 531 70 Lidköping
__________________________________________
Fastighetsägare, namnteckning, namnförtydligande

MB

Föreslagen detaljplan måste därför avstyrkas.

Yrkande
Föreslagen detaljplan ska avstyrkas. Nuvarande detaljplan ska fortsätta gälla oförändrad.

För fastighet Filsbäck

MMH
Fastighetsägare,

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Lid Samhällsbyggnad
Filsbäck 2:135
den 29 januari 2021 12:10:03

 Yttrande av föreslagen ändring av detaljplan för Filsbäck 2:135, Lidköpings kommun.
Förslagen planändring förhindrar fritidsverksamhet vilket den nuvarande planen tillåter och det är INTE i linje
med Barnkonventionen.
Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Då blir bara
barnen och ungdomarna förlorare. Men det är tyvärr det som föreslagen plan är med och driver.
Med nuvarande detaljplan så har Bojen kunnat vara Filsbäcksbarnens trygga fritidshem på gångavstånd från
sina egna hem, det har under trygga och trafiksäkra förhållanden möjliggjort för barnen att lära sig att bli allt
självständigare ju äldre de blir.
Nu måste barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till längre. Än har inte cykelvägen
byggts och vägen är utan belysning. Och barnen med särskilda behov och deras familjer har drabbats
hårdare än andra. En del Filsbäckbarn har genom detta fått längre ”arbetsdagar” än sina föräldrar. Det är inte i
linje med Barnkonventionen att på detta vis försämra för barnen i Filsbäck för att tillgodose andra barns
behov.
Samtidigt undrar vi var kommunen har gjort av sitt miljötänk?
Hur försvarar ni alla dessa extramilen som föräldrar måste göra för att hämta sin barn på fritids i Vinninga?
Vi undrar också hur kommunen kan gå ut och rekrytera personal innan allt är klart?
Innan det är bestämt att det ens ska bli ett HVB hem i Bojens lokaler?
Det är inte konstigt att vi känner oss överkörda/bortglömda här i Filsbäck.
Vi blir inte lyssnade till överhuvudtaget.

JJ

Bojens framtid.
Politikerna säger att man inte kan ställa barn mot barn....
Men Ni har valt att flytta ut våra barn pga ekonomiska skäl. Och nu vill ni ha in andras
barn pga ekonomiska skäl. Då tycker ju inte ni att våra barn är lika mycket värda eller
prioriterade som andras barn.
Vad händer härnäst....ska ni ändra på bussturerna till skolan också..som i dagsläget tar
ca 35 minuter fast med bil ca 7 minuter, så våra barn får åka över 1 timme varje dag i
en buss....ingen ändring pga Corona heller med fler bussar eller andra åtgärder.
Varför inte göra rätt istället och satsa på invånarna i Filsbäck. Bojen är redan klar med
detaljplanen som finns så den är optimal för både fritids och förskola. Speciellt nu när
förskolan i Filsbäck börjar bli för trång.
Med tanke på den planerade utbyggnaden av Filsbäck så tycker vi att det måste finnas
plats för de barnfamiljer som flyttar hit så de inte behöver skjutsa å hämta sina barn.
Sen skäms man över att betala skatt i Lidköpings kommun när politikerna bara har
förmedlat via tidningen. Tycker det är extremt dåligt skött från första början att bara
”köra över” utan att föra en dialog med invånarna. Hade man gjort så på en vanlig
arbetsplats hade man fått sparken direkt.
Förslaget är att istället för att Bojen skall stå tomt i dagsläget så används en del till
förskola, en del till fritids och en del ( när Corona är över ) som föreningslokal för
Filsbäcksborna där tex våra äldre kan träffas och umgås tillsammans med barn och
unga. Låt Filsbäck och Lidköping bli en förebild där man jobbar aktivt med en mötesplats
där åldern inte spelar någon roll, där de yngre som saknar en farförälder och de äldre
som saknar ett barnbarn få umgås och känna glädje.
MvH
MCAH

Synpunkter detaljplaneändring Filsbäck 2:135
Det finns ett antal punkter som Samhällsbyggnadsnämnden bör beakta innan beslut om en eventuell
ändring av detaljplanen för Filsbäck 2:135 fattas:


Har det undersökts hur intresset för att investera och bosätta sig i Filsbäck påverkas av att
tätorten, till skillnad från övriga tätorter i kommunen, saknar omsorg efter skolan för barn i
åldern 6-12 år? Vad kan det få för effekter på de utvecklingsplaner kommunen har för
Filsbäck?
För i grund och botten handlar det inte om att föräldrarna i Filsbäck fått några fördelar
jämfört med föräldrar i övriga tätorter inom kommunen. Filsbäck har istället genom en
fritidsfilial likställts med övriga tätorter trots att det saknas skola. Det är nu kommunen valt
att skapa en ojämlikhet mellan tätorterna, där föräldrarna i Filsbäck känner att kommunen
inte anser att de är värda god samhällsservice för sina barn på en nivå som är likställd med
övriga tätorter.
Fritidsfilialen i Filsbäck har varit ett starkt argument för att rekommendera barnfamiljer att
bosätta sig där eftersom barnomsorgen, både vad gäller förskola och fritids, varit tillgängligt
på orten. Fritidsfilialen har gjort att Filsbäck varit likställt med övriga tätorter i kommunen
vad gäller samhällsservice för barnfamiljer trots att det saknas en egen skola. Detta trots att
Filsbäck hör till Vinninga upptagningsområde när det, med tanke på hur Filsbäck och
Vinninga ligger i förhållande till varandra och avsaknaden av bra kommunikationer mellan
orterna, vore mer naturligt att Filsbäck hör till någon av skolorna inne i Lidköping istället.



Har det, med hänsyn till de utvecklingsplaner som finns för Filsbäck, framförts tankar på att
driften av ett fritids i Filsbäck skulle kunna inkluderas i investeringskalkylen för
utvecklingsplanerna? Detta för att kunna bibehålla Filsbäcks status som en lika attraktiv
tätort för barnfamiljer att bosätta sig i som övriga tätorter i kommunen och därmed gynna
utvecklingsplanerna positivt? I utvecklingsplanerna för Filsbäck finns en skola med. I
samband med byggande av både Majåker skola och Stenporten har kommunen inte haft
några problem med att i investeringskalkylen lägga in finansiering av utökade bussturer för
att underlätta familjernas vardagspussel i väntan på de nya skolorna. Varför förtjänar inte
familjerna i Filsbäck samma service i form av ett fritids i väntan på skolan som kommunen
planerar för där?



Har alla alternativ för fortsatt drift av ett fritids i Filsbäck beaktats innan möjligheten att
fortsätta bedriva verksamheten i befintliga lokaler tas bort helt? Har det förts någon som
helst dialog avseende hur invånarna i Filsbäck ställer sig till att eventuellt medfinansiera ett
fritids i Filsbäck? En medfinansiering av lokalerna öppnar också upp för och motiverar
bättre möjligheterna för invånarna i Filsbäck att utnyttja lokalerna till mer än bara fritids och
bli en mötespunkt.

Denna typ av frågor har ställts till kommunen, men fortfarande saknas svar. Det tyder på att hur
nedläggningen av fritids påverkar Filsbäck som helhet framöver samt de utvecklingsplaner som
finns inte har beaktats i samband med beslut.
Genom att inte bevilja detaljplaneändring för Filsbäck 2:135 kan Samhällsbyggnadsnämnden ta
ställning för en ansvarsfull politik i Lidköpings kommun och motbevisa vår uppfattning om att
Lidköpings kommun saknar politiker och tjänstemän med förmåga att beakta alla aspekter avseende
beslut som väsentligt påverkar sina kommuninvånare innan det fattas och värdesätter en god dialog
med sina kommuninvånare. Nämnden skulle då även ta ställning för att Lidköpings kommun inte
borde fatta kortsiktiga och ogenomtänkta beslut för att kunna visa snabba resultat inför kommande
val, utan hanterar våra skattemedel på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt.

MÅTA
_______________________

_______________________

