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Datum: 2018-09-17 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 14:30, Gron, Kommunhuset 

Ledamöter: Stig Jansson (M, vice ordförande), Per-Olof 

Hårsmar (KD), Birgit Svärd (S), Bo Allard (S) Kai 
Hallgren (SD), Tommy Jacobson (L) 

Frånvarande:  Ingrid Ahlström (MP, ordförande), Leila Marttila 

(V), Anna Creutz (C.) 

Övriga deltagare: Lina Alm,  

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet 13 september.  

ÖP 

Det finns fortsatt bekymmer med det digitala kartsystemet och det innebär 

att det är svårt att få ihop helheten för arbetsgruppen, oavsett hur hårt dom 

än jobbar. Lina ber om mer tid för att få fram samrådshandlingen. 

Planförslag Landsbygd med orter 

Lina visade med hjälp av den digitala ÖPn hur planförslaget är uppbyggt. 

Hon visade de delar av den digitala kartan som fanns tillgänglig för tillfället. 

Det fördes diskussioner kring orternas utbredning 2035 i förhållande till 

brukningsvärd jordbruksmark samt främst riksväg 51s dragning vid orterna. 

Lina kommer att göra justeringar i kartan när den är tillgänglig igen utefter 

bredningens önskemål. 

 

Övrigt 

Tiden för att samrådshandlingen ska vara klar och hanteras av beredningen 

flyttas fram till november.  OBS! Titta igenom de kommande mötena nedan 

då flera är ändrade och flyttade. 
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Kommande möten 

21 september rundtur på landsbygden, heldag.  

10 oktober 14,30-16,30 i Gron på plan 6, Inbjudna gäster är ordföranden till 

de kommunala bolagen. Uppföljning processer. 

30/10 kl 13,30-15,30 i Bönnern (Till vänster i korridoren, plan 6) 

12/11 kl. 13.00-1630 i Gron, samrådshandling inför möte med båda politi-

kergrupperna 

23/11 kl 13.00-1630, i Gron på plan 6, Båda politikergrupperna inför sam-

rådsbeslut 

27/11 kl. 13,30-15,30 i Skiren, (Bortanför Glan, plan 4) Beslut samråd. 

18/12 kl. 13,30-15,30 i Gron (Plan 6) 

 

Nästa möte 

10 oktober 14,30-16,30 i Gron på plan 6, uppföljning processer. 

 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


