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Datum:

2018-08-21

Grupp:

Miljö- och samhällsberedningen

Tid och plats:

14:30, Regnaren, Kommunhuset

Ledamöter:

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

Frånvarande:
Övriga deltagare:

Miljö- och samhällsberedningen
Föregående möte
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet i juni.
Remissomgång bostadsförsörjningsprogram
Lina hade skickat ut nya underlag utifrån de diskussioner som fördes på mötet innan sommaren. Beredningen och Lina gick tillsamman igenom saltiga
svar på alla yttranden samt de förändringar som gjorts i målen och åtgärderna. En korrekturläsning ska genomföras och vid mötet den 27/8 ska beslut
tas om att skicka Bostadsförsörjningsprogrammet till KF för antagande.
ÖP
Lina informerar om arbetet med ÖP. Flera nya möten med tätare intervaller
bokades in, se kommande möten, för att beredningen ska få information om
olika teman i ÖPn i processen fram till att samrådsförslaget är klart.
Övrigt
Nästa möte kommer att handla om LIS-utredning och nya LIS-områden.
Nya underlag delades ut under mötet. Lina frågade om det fanns intresse för
en rundtur på landsbygden tillsammans för att se områdena. Beredningen sa
ja. Stig har pratat med Berit och kostnaden för buss med mera tas av beredningen/kommunfullmäktige. Lina samordnar och bjuder även in centrumgruppen.
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Kommande möten
27 augusti 14,30-16,30 i Bönnern, plan 6, LIS
10 september 13,00-16,30 i Gron, plan 6, Utvecklingsstrategi samt
Naturplan.
13 september 14,30-16,30 i Gron på plan 6, planförslag tätort med omland.
17 september 13,00-16,30 i Gron på plan 6, planförslag landsbygd samt ev.
klimatanpassning i ÖP.
21 september rundtur på landsbygden, heldag. Mer info kommer.
10 oktober 13,00-16,30 i Gron på plan 6, samrådsförslag.
23 oktober, heldag med båda grupperna om samrådsförslaget. 08,30-16,30,
Glan.

Nästa möte
Kommande möte är 27/8 kl. 14,30-16,30 i Bönnern, plan 6

Utvecklings- och näringslivsavdelningen

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering

