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Datum: 2018-05-28 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 13:30, Gron, Kommunhuset 

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

(M, vice ordförande), Tommy Jacobson (L), Kai 
Hallgren (SD), Birgit Svärd (S), Leila Marttila (V), 
Per-Olof Hårsmar (KD), Anna Creutz (C.) 

Frånvarande:  Bo Allard (S) 

Övriga deltagare: Lina Alm 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet i april.  

Remissomgång bostadsförsörjningsprogram 

Hitintills har 3 unika svar inkommit, två kommuner och från en sektor. Till 

mötet i juni förbereder Lina en sammanställning på synpunkter. 

ÖP 

Lina redogjorde vad som händer i det övriga ÖP arbetet. Fortsatt fokus att 

forma de allmänna strategierna i den så kallade kappan, utgångspunkter och 

strategier. Det befintliga arbetsmaterialet kommer att skickas ut i inbjudan 

till mötet den 7/6. Utgångspunkterna och strategierna kommer att fortsätta 

utvecklas parallellt som planförslagen arbetas fram. Just nu är det tekniska 

utmaningar som bromsar arbetet med GIS/Kartor. 

De utvecklingsområden som arbetsgruppen arbetat fram för bostäder är 

större områden för att hitta möjliga volymer. En utbyggnad/expansion görs 

senare i etapper. Tanken med stora områden är att det alltid faller bort delar 

av områden på grund av bland annat markförutsättningar och behovet av att 

spara natur för rekreationsområden. 

Mats har haft en utvecklingsdialog med Bergska som gav många bra insik-

ter. Lina kommer att använda e-panelen och bjuda in unga (under 30 år) och 

tjejer till separata dialoger då dessa grupper har varit underrepresenterade i 

utvecklingsdialogerna. 

Lina presenterade ett förslag på förändrad tidplan för samrådshandlingen. 

Beredningens mening är att samrådet vid behov kan senareläggas ytterligare 

om det innebär att samrådshandlingen är digital. Lina återkommer. 
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Lina och Marika jobbar med att ta fram en utredning/bedömning av LIS-

områden. Planen är att presentera den till mötet i augusti.  

Lina visade ett översiktligt förslag på hur hon skulle vilja presentera plan-

förslaget för Landsbygden och orterna. Hennes förslag är att utgå från prin-

cipen i ÖP2011 och de områden som utvecklingsdialogerna gjordes i. Det 

för att sätta större fokus på områdenas samlade utvecklingsmöjligheter. Lina 

jobbar vidare med det upplägget. 

Lina visade en digital ÖP där upplägget är ungefär vad arbetsgruppen tänker 

sig, 

http://kartor.helsingborg.se/stadsplan/src/index.html?appid=8d8be12f83ee4

3408e834ceab5634b67 

 

Övrigt 

Inget övrigt. 

Kommande möten 

Kommande möten är 18/6 14,30-16,30 i Gron, samt den 27/8 2018.  

Höstens första fullmäktigemöte är planerat så beredningen skulle kunna ses 

24/9.  

 

Nästa möte hela politikergruppen är den 7/6 kl. 0840-12 och en kallelse är 

skickad till hela politikergruppen.   

 

Nästa möte 

Nästa möte måndagen den 18/6 14,30-16,30 i Gron, 

 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 
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