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Datum: 2018-01-29 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 13:00, Gron, Kommunhuset 

Ledamöter: Ingrid Ahlström (MP, ordförande), Stig Jansson 

(M, vice ordförande), Birgit Svärd (S), Bo Allard 
(S), Per-Olof Hårsmar (KD) och Leila Marttila (V). 

Frånvarande:  Tommy Jacobson (L), Anna Creutz (C), Leif  

Gustafsson (SD)  

Övriga deltagare: Lina Alm 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet den 18 december.  

Reflektion gemensamt arbetsmöte med centrumgrup-

pen  

Mycket bra möte och bra diskussioner. Nyttigt att få fler perspektiv, det gör 

att man får sig en tankeställare, det är inte så enkelt att göra en ny översikts-

plan och växa så mycket. Vissa frågeställningar blir allt viktigare, som att 

köpa mer mark, hur vi ska kunna ge landsbygden möjlighet att växa på de-

ras villkor? Hur vi ska få ihop allt runt tätorten som efterfrågas och behövs? 

Vissa frågor behöver tas omhand, men läggas lite på vänt till senare. Tanke-

väckande möte. 

 

Medborgardialoger 

Lina presenterade ett dialogkoncept som beredningen diskuterade kring. 

Förslaget finns med som bilaga. Lina fick i uppdrag att jobba vidare med 

förslaget, boka datum och lokaler, samt annonser.  

Lina berätta om förfrågningar om ÖP-dialoger från olika intressegrupper. 

Tillsammans kom beredningen fram till att de grupperna ska bjudas in till de 

ordinarie planerade dialogerna, men att markägare som exempelvis LRF ska 

hanteras utanför ordinarie dialoger. Även skolorna förslåshanteras utanför 

de ordinarie dialogerna. Lina får i uppdrag att kontakta de som ställt frågan 

och hantera detta vidare när datumen för de planerade dialogerna är fast-

ställda. 
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Bostadspolitiska mål, bostadsförsörjningsplan. 

En lång och bra diskussion fördes om vilka möjligheter kommunen har att 

påverka bostadssituationen samt vilka mål och återgärder som är genomför-

bara och/eller mycket viktiga att ta upp. 

 

Lina återkommer innan kommande möte med ett första förslag på mål och 

åtgärder grundat i beredningens diskussioner.  

 

Kommande möten 

Kommande möten är 26/2, 26/3, 23/4, 28/5 samt 18/6 2018. Samtliga möten 

kl. 14,30-16,30 i Gron. Höstens första fullmäktigemöte är planerat så bered-

ningen skulle kunna ses 24/9. Tiden för de planerade mötena är 14,30-16,30 

om inget annat anges i kallelsen. 

 

Inget nytt möte med hela politikergruppen är ännu bokat, men det blir troli-

gen i maj. 

 

Nästa möte 

Nästa möte måndagen den 26/2 är tidigarelagt, mötet är kl. 13.00-15.00 i 

konferensrum Gron. 

 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


