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1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Dagordning
Byahusets framtid diskuteras under punkten övrigt. Dagordningen godkänns.
3. Avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande har haft en diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag
till upplägg för Fokus Södra Sandby. Arbetsutskottet gjorde följande medskick:
•
•
•
•
•
•
•

Samla in den allmänna meningen – återkom till KS,
Vad vill de boende och verksamma förändra/stärka eller addera?
Syftet är att lyssna,
Vara kommunstyrelsens ”öra” – sammanställa
Prioritera – lyfta upp viktigaste förslagen
Vara sparsamma med löften,
Överlämna slutrapport till KS.
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4. Fokus Södra Sandby
- projektförslag
Ett förslag till upplägg har varit utskickat. Kommunkontoret redovisade förslag
till tid- och arbetsplan enligt följande:
Juni
Augusti
September

Beslut i kommunstyrelsen
Kommunkontoret tar fram förslag till
aktivitetsplan
Dialogaktiviteter

Styrgruppen diskuterade upplägget, - tid- och arbetsplan, Vilka grupper i
Sandby vill vi nå, hur och när?, - Förslag på frågor kan vi plocka ur frågorna ni
använde i Genarp med anpassning till Sandby, samt övrigt att tänka på inför
projektstart
Styrgruppen lämnade ett antal medskick.
- fundera på mål och uppdrag
- flera olika metoder för att samla in, försöka nå nya grupper?
- Open Space – en bra metod.
- hur att aktivera grupper som vanligtvis inte engagerar sig?
- utnyttja idrottsevenemang för att fånga in synpunkter.
- kan man uttrycka ett fortsatt deltagande på annat sätt än att.. delta i
arbetsgrupp?
- hur hanterar vi frågor som ligger utanför kommunens kontroll/
ansvar/rådighet
- anta ett tydligt framtidsperspektiv:
- hur vill du att Södra Sandby ska utvecklas/vara om 10 år?
- hur ser din vision om Södra Sandby ut (10 år)?
- fråga trivs du? , vad gör att du trivs?
- Vilka värden är viktiga, vilka saknar du? (inte bara service)
Styrgruppen beslutar att ställa sig bakom förslaget och överlämna det till
kommunstyrelsen för beslut.
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5. Uppföljning Fokus Veberöd

Fokus Veberöd, genomfördes 2014-2016 i syfte att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd
och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten.
Projektet har strävat efter stor delaktighet och utformats i samverkan med
veberödsborna, föreningar och det lokala näringslivet. Resultatet bildar underlag för
fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd. Samrådsversion beräknas vara klar
sommaren 2019.
Kommunkontoret har träffat byarådet i Veberöd vid två tillfällen, senast tillsammans
med stadsbyggnadskontoret som nu påbörjat arbetet med fördjupningen av
översiktsplanen som planeras vara klar i slutet av 2020.
Byarådet vill träffa styrgruppen senare i vår.

6. Uppföljning Fokus Genarp

Fokus Genarp hade till syfte att Utveckla orten Genarp och Genarps omland tillsammans
med boende och verksamma i området. Målsättningen har varit att Genarp ska vara en
attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett
varierat utbud av olika aktiviteter. Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang har
varit vägledande för Fokus Genarp.
Byalaget i Genarp har i skrivelser till styrgruppen samt vid möten efterfrågat vilka resultat
som åstadkommits utifrån vad som framkommit i Fokus Genarp. Kommunkontoret har
gjort en förfrågan till berörda förvaltningar som ska sammanställas och presenteras för
styrgruppen samt översändas till Byalaget.
Byalaget för fram vikten av utveckling av Medborgarhuset.

Styrgruppen beslutar att bjuda in servicenämndens presidium för ett möte kring

Medborgarhuset.

Styrgruppen beslutar att genomföra ett uppföljningsmöte i Genarp under hösten.
7. övriga frågor

a) Byahusets framtid. Byahuset har bjudit in till möte kring sin framtid. Styrgruppen
diskuterade sin roll och funktion på mötet.
b) utvecklingen i samtliga tätorter ska redovisas på nästa sammanträde.

8. Nästa sammanträde
11 september kl 17-19.
9. Avslutning
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.
/ Britt Steiner
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