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Minnesanteckningar från ÖP Beredningen 2017-06-21 
 

1. Förutsättningar för kommande arbete 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning har gett förutsättningar för arbetet i form att ange att 

arbetet bör avslutas under innevarande mandatperiod. Det påverkar hur omfattande arbete som 

beredningen kan genomföra. En hel del av det som finns i nuvarande ÖP är fortfarande aktuellt, 

vilket påverkar hur omfattande arbetet behöver vara. Översiktsplanen är ett övergripande 

styrdokument vilket betyder att beredningens arbete främst bör ta sikte på helheter och stora 

sammanhang snarare än detaljer och enskildheter. 

 

2. Presentation av grovskiss till projektplan 

Tomas (SPU) redogör för förslag till projektplan. Projektplanen är främst ett redskap för 

beredningen att planera sitt arbete så att uppdraget klaras av inom angiven tid och inom 

de övriga ramar som gäller för det. Projektplanen tas fram i samråd med fullmäktiges 

planeringsberedning med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen som inte är förhand-

lingsbar. 

 

3. Workshop kring projektbeskrivningen 

Beredningen diskuterar i mindre grupper innehållet i projektbeskrivningen. 

Gruppdiskussionerna fokuserar på följande delar av projektbeskrivningen: 

 Projektets syfte 

 Projektets mål 

 Projektets avgränsningar 

 Vilka områden skall vi jobba med? 

 Skall något område tas bort från nuvarande ÖP? 

 Skall något område läggas till nuvarande ÖP? 

http://www.ostragoinge.se/
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Grupperna redovisar resultatet av sina diskussioner enligt följande: 

 Syfte: 

- Texten i nuvarande ÖP är bra (sid7) men bör innehålla dimensionerna ekolo-

giskt, jämlikt, socialt och ekonomiskt. 

- Skapa goda levnadsförhållanden för nuvarande och framtida Göingar 

- Syftet i uppdragshandlingen är bra men bör formuleras enklare, mer folkligt. 

 Mål: 

- Nuvarande mål är bra i uppdragsbeskrivningen men den bör brytas isär i 

punktform. Att bevara (jobba för) Skånes Gröna hjärta ska då vara en egen 

punkt. 

- Texten under 3.7 i uppdragsbeskrivningen är bra men den bör skrivas en-

klare. 

- Målet bör knyta an till visionen 15 000 stolta Göingar, men kanske bör man 

ändra visionen nu, skruva upp ett snäpp, när vi nu är på väg att uppnå 

15 000. 

- Skrivningen i uppdragsbeskrivningen i avsnitt 3.7 under rubriken ”Resultat” 

är bra. 

- Verka för goda kommunikationer/transportmöjligheter. Fiber är en viktig del 

av kommunikationer. 

 Projektets avgränsningar: 

- ÖP:n behandlar en övergripande nivå, det är en viktig avgränsning. 

 Områden att jobba med, ta bort eller lägga till: 

- Alla befintliga fokusområden skall finnas med och jobbas igenom 

- Viktiga områden att jobba med: 
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i. Boende och ortsstruktur 

ii. Arbete, kompetens och företagande 

iii. Kommunikation 

iv. Se över fokusområde Boende 

v. Hur gör vi med fokusområde kommunikationer? Kanske behålla 

det kapitlet (uppdatera). Annars måste det inkluderas i övriga 

utmaningsområdens texter. Vi kan behålla ett kapitel om 

kommunikationer men inte som fokusområde. 

vi. Arbete och företagande, uppdatera textmassan. 

vii. Lyfta det faktum att vi har hög andel företagare 

viii. Uppdatera info kring näringslivsarenan, Göinge Näringsliv 

ix. Är det viktigt att stenproduktionen kan leva vidare? Statistik och 

siffror tack 

x. Teknisk försörjning, sid 119. 

xi. Vatten till hushåll med egen brunn? 

xii. Tankstationer för elbilar i kommunen 

xiii. Integration. Lyfta in slutsatser från Nyinflyttad till stolt Göing. 

xiv. Lyft frågan om bredbandsutbyggnad inom många kapitel. Främst 

Arbete och företagande samt kunskap och kompetens. 

xv. Krishantering, eget kapitel. 

xvi. Miljö 

xvii. Torka, vattenbrist, översvämning 

xviii. Konflikt 

xix. Strömlöst 

- Inget område skall tas bort 

- Förslag på områden att lägga till: 

i. Eventuellt kultur och fritid 
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ii. Övriga byar, t.ex. Gryt, Bivaröd, Värestorp 

iii. Landsbygd eller ren landsbygd 

iv. Små byar och landsbygd 

v. Kultur och fritid 

vi. Bredband-Fiber 

vii. Det goda åldrandet 

viii. Socialt fokusområde; kultur, nöje, idrott, marknader (d.v.s. andra 

typer av mötesplatser än fasta platser i varje by), rekreation, fri-

luftsliv, föreningsverksamhet, Wanås. Ett samlat fokusområde 

kring detta tema. 

ix. Under byarna lägga till övriga byar som Gryt, Hylta m.fl. 

x. Under miljö- och riskfaktorer lägga till vattentillgången vid t.ex. 

torka 

xi. Under ekonomiskt hållbar utveckling lägga till underlättande för 

”grön el” som vind och laddningsstationer för elbilar m.m. 

xii. Utveckling av strandskyddet 

xiii. Vindbruk 

xiv. Göingemodellen 

xv. Krishantering 

xvi. Nationella och regionala planer, mål och styrande dokument 

xvii. Agenda 2030 

1. Jämställdhet 

2. Social hållbarhet 

3. Bredband/fiber 

4. Aktualiserad omvärldsbeskrivning 
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4. Fortsatt arbete 

Beredningen beslutar följande avseende det fortsatta arbetet: 

Augusti  Redaktionella ändringar.  

Tillägg till existerande texter.  

Ta bort texter. 

Ett dokument sammanställs där vi för in alla redaktionella ändrings-

förslag. 

Idéer från de politiska företrädarna, vad tycker de är viktigt, vad vill 

de ha med. Ett dokument sammanställs med ledamöternas politiska 

idéer.  

Det förvaltningen redan vet behöver ändras kommer att ändras till 

augustimötet. 

 

September Andra mötet. Gå igenom byarna. Heldag 

Oktober-No-

vember 

Två möten behövs för att hantera alla tillägg. 

 

5. Mötestider 2017 

Föreslagna mötestider fastställs enligt följande: 
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6. Utdelning av iPads 

Ipads till ledamöter som inte redan har sådana delas ut. Ledamöterna får låna plattorna 

under den tid som beredningen arbetar och de skall därefter lämnas tillbaka till kommu-

nen. Andreas Sjölin går kort igenom hur man använder dem. Ledamöterna har fått 

kommunal epostadress som kan användas på plattorna. Kallelser, minneanteckningar 

och annat underlag kommer att distribueras via Dropbox. Tomas skickar en länk med 

inbjudan till Dropbox. 

 

7. Seminarium med Jan Jörnmark 

På eftermiddagen deltar beredningen vid ett seminarium med anledning av en rapport 

om Östra Göinge kommun som Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia vid 

Göteborgs universitet, skrivit om utvecklingen i Östra Göinge kommun och de 

utmaningar som kommunen har att möta. 

 

 

 

 

Vid pennan 

 

Tomas 

SPU 
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