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2017-10-16, Östra Göinge 
Minnesanteckningar 

 

 

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen 2017-10-13 
 

1. Presentation av trafikstrategin och bredbandsstrategin 
Tommy Johansson presenterar förslag till trafikstrategi som ska fastställas av 

kommunstyrelsen och Pia Vingestråhle berättar om bredbandsstrategin. 

 

2. Genomgång av framtidsberedningens förslag 

Tommy Johansson gör en kort genomgång av framtidsberedningens förslag och dess 

betydelse för arbetet med översiktsplanen. 

 

3. Kommunens utmaningsområden och översiktsplanen 

Fokusområden finns inte längre i kommunens styrmodell. I och med mål- och 

resultatplan 2016 ersattes de med utmaningsområden. Vi gör en kort genomgång av 

utmaningsområdena inför punkt 4 på dagordningen. 

 

4. Workshop framtidsspaning 

Beredningen gör en framtidsspaning inom kommunen fyra utmaningsområden under 

ledning av Anders Siversson. Utmaningsområdena är: 

- Boende 

- Kunskap och kompetens 

- Arbete och företagande 

- Åldrande 

 

Vi går igenom kopplingen mellan utmaningsområden och översiktsplan. 

 

 

 

http://www.ostragoinge.se/
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5. Redovisning och diskussion 

 

Steg 1. Framtidsbilden 2035 

Grupp 1 (Daniel mfl): 

- Fiber överallt  

- Bra företagsmiljö i vacker miljö, mycket hushållsnära tjänster 

- Stor valfrihet mellan olika boendeformer, åldrande. Olika typer av 

kollektivboende så att de inte är ensamma 

- Naturnära boende 

- Möjligheten till självhushållning  

- Fantastiska boendemiljöer för alla åldrar utefter behov 

- En fantastisk skola med engagerade lärare  

 

Grupp 2 (Emma mfl): 

- Vi har utmärkta studieresultat och utbildningsmöjligheter i alla dess former, 

grund, gymnasium men även seniorutbildning 

- Behålla kompetensen i kommunen 

- Arbetstillfällen till alla, varierat utbud. Vi kommer trilla tillbaka till mer 

hantverksyrken och lärling osv men samtidigt digitalisering. Något typ av Scania 

utvecklas och Haki blir större.  

- Fungerande kollektivtrafik på något sätt från alla orter och byar. Zipline från 

Hylta till Hjärsås, självkörande bussar osv. Flygplats i Bivaröd 

- Det ska vara bra att bli gammal i Östra Göinge då det är valbart. Studentkorridor 

fast för äldre. De boende ska kunna teleportera sig till Spanien vintertid och 

samtidigt utbilda sig i spanska 

- Vi har behållit mycket grönstruktur. Vi har rekreationsytor för alla 

- Utmärkta familjecentraler. Vi har behållit möjligheten som har tagits fram nu 

med En bra start i livet. Vi har kompetenta läkare på plats.  

http://www.ostragoinge.se/
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Grupp 3 (Sven m.fl.): 

- Östra Göinge har Sveriges bästa skola 2035 och eleverna har den bästa grunden 

inför gymnasium  

- Snabba och enkla processer vad gäller bygglov. Attraktivt att flytta hit 

- Kontorshotell som man knyter ihop med kommunala byggnader. Om man ska 

jobba ska man inte behöva åka långt för att hämta sina barn på dagis 

- Service och industri utvecklas kring väg 19.  

 

Steg 2. Nuläget 

 

Grupp 3: 

- Vi behöver motivera för bättre studieresultat 

- Bostadsbrist, svårt att få äldre att flytta på sig 

- Svårt att få tillbaka pengarna vid nybyggnation 

- Bruksmentalitet. Dåliga kommunikationer med fiber och vägar 

 

Grupp 1: 

- Brist på seniorboende och marklägenheter. Lång kö för de äldre. Trög rörlighet 

på bostadsmarknaden 

- Bra boendemiljö överlag  

- Duglig kollektivtrafik som kan bli bättre med högre turtäthet osv. 

- Fler bostäder krävs. För lågt utbud på lägenheter till bra priser. Högt tryck på de 

villor som är till salu då de säljs snabbt 

- Förbättra skolmiljön både för lärare och elever. Den är bristfällig idag med för 

många elever och för få lärare 

- För låg andel behöriga lärare. Småkommuner har svårt att attrahera lärare. Dock 

inte unikt för ÖG. Det är för stora klasser 

- Det finns för få lokaler för företag som vill etablera sig här. Många vill ha en 

http://www.ostragoinge.se/
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lokal i attraktivt läge, vilket saknas 

 

Grupp 2: 

- Stora utmaningar i skolorna. Mycket nyanlända. Resursbrist. Det har dock gjorts 

ett stort arbete, t.ex. sju sjundeklasser istället för fem. Mindre klasser men 

samtidigt är det trångbott. Resultat på nationella prov har blivit bättre. Vi är 

också bra på SFI. Det finns en större beredskap i kommunen idag för att ta emot 

människor  

- Hur får vi igång flyttkedjan? Snabb hantering idag hos kommunen för att 

invånare ska få tillgång till tomt för att bygga nytt 

- Alla våra äldre får inte plats var de vill på boende. Ombyggnad av Västanvid, 

det är mycket på gång 

- Hög arbetslöshet i Östra Göinge. Dock är kommunen ofta ett gott exempel kring 

hur vi har tagit fram strategier och arbetet sedan krisen. Vi har tagit fram en 

egen arbetsmarknadsenhet mm. Vi är på väg!  

 

Steg3. Förändring 

Grupp 2: 

- Attrahera personal till skolan utan att använda lönekuvertet. Det är inte enbart 

lönen som bestämmer om de ska trivas. Friskvård, Jojo-kort eller liknande är 

andra bra exempel på förmåner.  

- Föräldrautbildning är viktigt vad gäller kunskap och kompetens. 

Attitydförändring. Varför har våra barn så hög sjuknärvaro, jo för föräldrar 

sjukanmäler dem. Vi behöver ändra förändrarna för de fostrar barnen 

- Fortsätta arbetet med kultur. Wanås, Vita skolan (Richard Söderberg) och andra 

event kopplat till kultur 

- Mer kommunala anrättningar när det kommer till fritid. Vi har en konstgräsplan 

och den äger Glimåkra IF. Utomhusgympa och liknande kan också använda 

konstgräs som kan användas året runt. Konstgräsen i Glimåkra är dyr att hyra 

http://www.ostragoinge.se/
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- Vi behöver fler sporthallar och simhall. Stort tryck på att hyra. Många 

föreningar vill kunna använda hallarna. Andra planer också. Vi har någon plan 

för beachsoccer. Någon anläggning för olika aktiviteter behövs 

- Trygghet i byarna är viktigt vad gäller boende. Mer säkerhet i byn. I Broby är 

det inte särskilt tryggt, t.ex. vad gäller trafik. Fartbula eller vägkruka behövs 

t.ex. vid Helgeå i Broby för där håller bilister inte hastigheten.  

- Åldrande – studentkorridor för äldre 

- Bättre vägnät. Få bort den tunga trafiken i byarna. Bredda vägen mot Glimåkra 

för cyklister då det är tung trafik där 

- Snabbare, enklare hantering vid etablering av företag 

 

Grupp 3:  

- Lärling och mer praktik i skolan. Möjligheter till sommarjobb för att lära mer i 

praktiken 

- Breda bra skyltlägen längs väg 19 

- Fler anpassade boenden i varje by. Man ska kunna bo kvar i centralorten där 

man bott 

 

Grupp 1:  

- Planlägga mark för industri i alla byar. I Immeln vill de kanske starta, i Hjärsås? 

De ska ha möjligheten. Vad är möjligheten för dem som vill starta ett företag 

utanför planlagd mark utanför byarna? 

- Bostäder även anpassat för dem med särskilt behov, t.ex. om man har rullator. 

Alla ska ha möjlighet 

- Bättre bostadsutbud överlag 

- Tillåta spridd bebyggelse. Den som vill bygga i skogen ska få tillåtelse till det.  

- Skollokaler även anpassade för att ha mindre klasser. Det ska vara flexibelt att 

kunna bygga ut skolor för att få plats 

- Viktigt att kunna fortsätta med sina snabba 

http://www.ostragoinge.se/
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Kritik på övningen: 

- Ha några pratbubblor där en sammanställning kan ske kopplat till helheten 

- Eventuellt byta ordning, Nutid, Framtid, Förändring 

 

 

 

Vid pennan 

 

Rebecca 

SPU 
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