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Datum: 2020-05-11 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 08:30, Gron, plan 6,  

Ledamöter: Mats Annerfeldt (S, ordförande) Stig Jansson (M, 

vice ordförande), Bo Allard (S), Leila Marttila (V),  
Lars Svensson (SD),  

Frånvarande:  Stefan Ackeryd (KD), Tommy Jacobson (L), Kris-

tina Karlsson (C.), Camilla Broström (MP), 
 

Övriga deltagare: Lina Alm, Marika Östemar 

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Minnesanteckningarna från den 25 mars och 14 april lades till handlingarna. 

 

Översiktsplanen, inför granskning 

Lina och Marika kommenterade det jobb som gjorts fram till nu och vad 

som återstår. Det är detaljer i kartor, korrektur och annat ”smått” kvar, men 

allt tar sin tid. MKB har levererats av konsulten och en sammanfattning ska 

in i Översiktsplanen, självfallet med länkar till hela. 

 

Lina visade runt i flikarna och förklarade lite vad som är justerat i relation 

till samrådshandlingen. 

 

De som deltog i mötet hade inga synpunkter eller kommentarer på föränd-

ringar nu. 

 

 

Granskningsprocess 

Beslutsmöte för granskning 26 maj kl. 0830 i Lillskiren (deltagande via 

Skype kommer vara möjligt)  

 

OBS! Detta är enbart ett beslutsmöte, inga ändringar eller generella diskuss-

ioner om ställningstagande kan tas vid detta tillfälle. Det har erbjudits 

många tillfällen under våren för inspel och generella vägledande diskussion-

er. Eventuella korrektur, synpunkter på felaktigheter eller bekymmer med 

tekniken tas direkt till Lina senast den 20 maj.  

 

Granskningstiden är Måndag vecka 24, den 8 juni, till måndag vecka 38, 14 

september (14 veckor, lagstadgat 8 veckor) 
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Planerade aktiviteter under granskningstiden är: 

22/6 drop-in i sessionssalen, kl. 10,00-11,30. Deltar gör: Lina, Marika, Mats 

A samt Stig J. 

 

25/8 drop-in i sessionssalen, kl. 16,00-17,30. Deltar gör: Lina, Marika (?), 

samt två ur beredningen 

 

Lina visar och berättar om översiktsplanen på kommunfullmäktige den 17/6. 

  

25/6 Publikt TEAMS-möte kl. 17,30-18,00. Deltar gör: Lina 

 

26/8 Publikt TEAMS-möte kl. 09,00-09,30. Deltar gör: Lina 

 

 

Övrigt 

En allmän diskussion fördes om det gemensamma mötet med centrumgrup-

pen och KS-preside. Uppfattningen är att det inte finns några motstående in-

tressen/åsikter utan att översiktsplanen är väl genomarbetad och ska ut på 

granskning. 

 

Plan- och bygglagen förändas från och med den 1 april 2020 avseende över-

siktsplanering. Lina återkommer längre fram med förändringarna, men i 

stort inget som påverkar vårt arbete nu. 

 

 

Kommande möten 

KFs möten 2020 är: 29/1, 26/2, 25/3, 15/4, 13/5, 17/6, 16/9, 21/10, 18/11, 

16/12 

 

2020 års möten för miljö- och samhällsberedningen planeras enligt följande: 

23/1 kl 1330-15,30 Gron  

25/2 kl 08,30-10,30 Glan 

26/3 08,30-12 Gron (långt möte) 

14/4 08,30-12 Glan (långt möte, inklusive Centrumgruppen) 

11/5 830-10,30 Gron 

9/6 1300-1500 Gron  

 

Beslutsmöte för granskning 26 maj kl. 0830 i Lillskiren (deltagande via 

Skype kommer vara möjligt) 

 

Inställt. 9/6 (för den som missat ändringen kan det stå 12/6) Inställt. 

 

Slutet av Augusti, möte med Bolagens styrelser, återkommer med datum. 
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Nästa möte 

Beslutsmöte för granskning 26 maj kl. 0830 i Lillskiren (deltagande via 

Skype kommer vara möjligt) 

 

OBS! Detta är enbart ett beslutsmöte, inga ändringar eller generella diskuss-

ioner om ställningstagande kan tas vid detta tillfälle. Det har erbjudits 

många tillfällen under våren för inspel och generella vägledande diskussion-

er. Eventuella korrektur, synpunkter på felaktigheter eller bekymmer med 

tekniken tas direkt till Lina senast den 20 maj.  

 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg Översiktlig planering 


