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Datum:

2018-03-26

Grupp:

Miljö- och samhällsberedningen

Tid och plats:

13:00, Gron, Kommunhuset

Ledamöter:

Ingrid Ahlström (MP, ordförande), Stig Jansson
(M, vice ordförande), Tommy Jacobson (L), Anna
Creutz (C.), Birgit Svärd (S), Bo Allard (S), och
Leila Marttila (V).
Per-Olof Hårsmar (KD), Kai Hallgren (SD)
Lina Alm

Frånvarande:
Övriga deltagare:

Miljö- och samhällsberedningen
Ny ledamot
Leif Gustafsson (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
Miljö- och samhällsberedningen. Kommunfullmäktige har utsett
Kai Hallgren (SD) som ny ledamot. Kai hade förhinder att delta vid dagens
möte på grund av sjukdom.

Föregående möte
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet i februari.

Bostadspolitiska mål, bostadsförsörjningsprogram
De senaste justeringar i målen gicks igenom ytterligare ett par mindre justeringar önskades av beredningen. Detta omfattade främst mål 3, åtgärd 2, där
omformulering ska göras. Lina gör dessa innan remissen skickas ut.

Remissomgång bostadsförsörjningsprogram
Miljö- och samhällsberedningen beslutade att, med de sista justeringar som
önskats i ovanstående punkt, skicka ut Bostadsförsörjningsprogrammet på
bred remissrunda i minst 2 månader.
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Medborgardialoger
En generall reflektion över de hitintills genomföra medborgardialogerna
gjordes. En allmän uppfattning var att det är god uppslutning från medborgarna, god stämning och modiga medborgare som kommer och delar med
sig av sina tankar. Beredningens ledamöter upplever det intressant och
mycket bra att gå ut och lyssna i ett så tidigt skede, det skapar en förståelse
för vad som behöver göras. Tillvästmålet om 30´000 invånare 2035 och vad
det innebär börjar bli allt mer konkret.
Bemanningen fram över diskuterades då det av olika anledningar har varit
lite tunt med politiker med på dialogerna. Det gäller både från beredingen
och från centrumgruppen.
Ett mycket gott tecken på intresse är den stora närvaron som varit på mötena, runt 40-talet deltagare på varje genomfört möte hitintills.

ÖP
Lina redogjorde om vad som händer i det övriga ÖP arbetet. Bland annat så
har Lina och Mats varit inbjudan till Vallonbygdens styrelse för information
och diskussion. Förhoppningsvis kommer inbjudan även från FTV. Arbetsgruppen arbetar med de allmänna strategierna, den så kallade kappan, samråd har skett med Länsstyrelsen om MKB (miljökonsekvensbeskrivningen)
samt ett möte med elevråd på Bergska är bokat för att väva in ungdomarna.
Stort fokus och kraft ligger nu på att genomföra utvecklingsdialogerna på ett
bra sätt.

Övrigt
Ingrid lyfte önskemål om att även höstadisets elevråd skulle bjudas in i arbetet på lämpligt sätt.

Kommande möten
Kommande möten är 23/4, 25/4 kl. 13,30-15,30 i Gron samt 28/5 och 18/6
2018. Ordinarie mötestider är kl. 14,30-16,30 i Gron. Höstens första fullmäktigemöte är planerat så beredningen skulle kunna ses 24/9.
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Nästa möte hela politikergruppen är nu bokat och ett utskick om detta har
gjorts till hela politikergruppen. Boka hela dagen den 7/6.

Nästa möte
Nästa möte måndagen den 25/4, mötet är kl. 13,30-15.30 i konferensrum
Gron. OBS! Ny dag och tid!

Utvecklings- och näringslivsavdelningen

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering

