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Minnesanteckningar från ÖP Beredningen 2017-12-15 

1. Presentation av utmaningsområde Kunskap och kompetens 
VO chef Ulla Wram presenterar utmaningsområde Kunskap och kompetens med fokus 

på förskola och skola; verksamhetens nuläge och de utmaningar som vi måste förhålla 

oss till.  

2. Presentation av utmaningsområde Åldrande 
VO chef Monika Dahl presenterar utmaningsområde Åldrande; verksamhetens nuläge 

och utmaningar som vi måste förhålla oss till. 

3. Jämställdhet i översiktsplaneringen 
Charlotta Lundberg, SPU, informerar om hur jämställdhetsperspektivet kan hanteras i 

översiktplanearbetet. Genomgången avslutas med en workshop då ledamöterna får 

reflektera över hur jämställdhetsperspektivet kan beaktas i vårt eget arbete med ÖP:n.  

4. Lägesrapport, exempel från pågående arbete och ställningstaganden 
Förvaltningen har ställt samman alla synpunkter som inkommit från beredningen och 

vid workshops och förändringanalyser i en synpunktskatalog. Den finns på dropbox.  

Anders Siversson redovisar exempel från pågående arbete med ÖP:n och sammanfattar 

övergripande de synpunkter som kommit in.  

 

Projektgruppen har identifierat ett antal frågeställningar som måste besvaras för att 

gruppen ska komma vidare i sitt arbete. Beredningen diskuterar dessa i grupper och re-

dovisar vad de kommit fram till. Följande framförs: 

 

 Vindbruksplan: Vi bör inte ha någon vindbruksplan som eget dokument. Den 

bör upphävas, det har ju visat sig att den inte är användbar. Man kan istället lyfta 

http://www.ostragoinge.se/
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in en del mer övergripande skrivningar i ÖP:n kring hur kommunen ser på vid-

bruksfrågan med bland annat hänvisningar till tysta områden etc. där vi vill und-

vika vindkraft. Man bör också ha skrivningar kring olika energislag i övergri-

pande ordalag (t.ex. i avsnittet om teknisk försörjning) och sen välja att jobba 

med vindbruket på annat sätt, t.ex. genom krav på detaljplan i samband med 

uppförande av större vindkraftverk. 

 Varsamhetsområden: Vi bör beskriva varsamhetsområdet bättre än idag. – 

Varsamhetsområdet ska långsiktigt ha starka värden för attraktionen i Östra Gö-

inge kommun. Det måste beskrivas än mer i ÖP:n för att stärka betydelsen. 

 Prioriteringar: Det är rätt att prioritera tillväxt i Helgeådalen där förutsättning-

arna finns och efterfrågan på bostäder är störst. Men vi måste ändå vårda de 

andra områdena och beskriva vilka värdens som finns i övriga byar på något 

sätt. Det är viktigt att låta det synas att Östra Göinge är en kommun med byar. 

Det unika med Östra Göinge är byarna.  Men vi kan inte blunda för att Hel-

geådalen är pulsådern som också ger ”spill over” effekter på andra byar” Det är 

viktigt att fundera över och beskriva kopplingarna till småbyarna. Vi bör nämna 

övriga byar med namn och på så sätt markera att vi sär stolta över dem.  

 LIS områden: Vi bör besluta att särskilt utreda möjligheten att skapa LIS områ-

den. Kan vara ett förslag från ÖP beredningen att utreda det separat. 

 Säkerhet och skydd: Frågor kring säkerhet och skydd bör beaktas i ÖP:n på 

lämpligt sätt. Miljö- och riskfaktorer bör behandlas i ett avsnitt, där man eventu-

ellt redovisar trygghetspunkter vid större kris och händelse. 

 Översiktsplanens struktur: Vi bör behålla nuvarande ÖP:s struktur och upp-

lägg i stort. Igenkänningsfaktorn är ett plus. Vi bör hålla planen på en mer strate-

gisk nivå än idag bland annat på grund av att det finns antagna FÖP:ar för flera 

av byarna. Det finns ingen anledning att upprepa samma sak i ÖP dokumentet 

som redan finns i FÖP:arna.  

http://www.ostragoinge.se/
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 Jordbruksmark: ÖP:n bör uttrycka en vilja att handskas försiktigt med åker-

mark. 

 Se över och uppdatera planer: Vi bör se över planläggningen av områden i 

kommunen och uppdatera och modifiera efter behov så att vi enbart har realist-

iska planer. Bastholmen är ett område där planläggningen bör ses över så att den 

medger flera olika verksamheter. Eventuellt ha ett industrihotell. 

 Möjliggöra flexibilitet: Bygga förändringsbara/flexibla lokaler. Varje by kom-

mer ha dragspelslokaler (Lina). 

 

 

Vid pennan 

 

Tomas och Rebecca 

SPU 
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