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Minnesanteckningar från möte med Översiktsplane-
beredningen 2017-05-23 
 

1. Alla presenterar sig 

Ordföranden hälsar välkommen till beredningens första möte. Alla ges tillfälle till en 

kort presentation av sig själv. 

 

2. Formalia etc. 

Tomas Carvonen (SPU) går igenom rutiner för anmälan av förlorad arbetsinkomst etc. 

 

3. Tillfälliga beredningar – hur fungerar det? 

Tomas Carvonen (SPU) berättar om beredningsarbete i Östra Göinge kommun; historik, 

rättslig reglering, reglering i våra egna styrdokument, arbetsätt, arbetsredskap, tjänste-

mannastöd och övriga resurser m.m. 

 

Beredningarna dokumenterar sitt arbete genom minnesanteckningar med undantag av då 

man efter avslutat uppdrag beslutar om att överlämna sitt förslag för fastställande i 

fullmäktige. Det beslutet dokumenteras i form av ett beslutsprotokoll som följer med 

ärendet när det vandrar i beslutsprocessen via kommunstyrelsen till fullmäktige. 

Beredningarna arbetar elektroniskt i så stor utsträckning som möjligt. De av beredning-

ens ledamöter som inte har tillgång till iPad i dag kommer att få det under den tid man 

har sitt uppdrag som ledamot i beredningen. Minnesanteckningar och annat underlag 

görs löpande tillgängligt för beredningens ledamöter på Dropbox. 
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4. Genomgång av uppdragsbeskrivning för beredningen 

Ordföranden går igenom den uppdragsbeskrivning för beredningens arbete som kom-

munfullmäktige fastställde i juni 2015. Ledamöterna diskuterar därefter hur man ser på 

uppdraget och vilka förväntningar man har på vad som skall uppnås. 

 

5. Vad är en översiktsplan? 

Anders Siversson (SBA) går igenom vad en översiktsplan är och beskriver processen att 

ta fram en sådan i stort. 

 

6. Genomgång av vår nuvarande ÖP 

Lina Rosenstråle (SBA) leder en övning där ledamöterna får besvara ett antal frågor 

genom att söka svaren i vår nuvarande ÖP. 

 

7. Genomgång av vår nuvarande ÖP 

Beredningen gör några nedslag i verkligheten för att studera hur kommunen planerat 

centrummiljöerna i Knislinge, Hanaskog och Broby under ledning av Lina Rosenstråle 

och Anders Siversson. 

 

8. Summering och fortsatt arbete 

Beredningen summerar dagens inryck och går översiktligt igenom det fortsatta arbetet. 

 

Vid pennan 

 

 

Tomas 

SPU 
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