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KALLELSE 

Tid: 17:00 
Plats: Björnekullasalen, kommunhuset 
Datum: 2021-03-09 

Kommunfullmäktiges Samhällsberedning 
Samhällsberedningens sammanträden är tillsvidare stänga för allmänheten 
på grund av coronaviruset. 

DAGORDNING 

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Information från näringslivsutvecklare gällande projekt ”Destination

Söderåsen”
4. Fortsatt planering för 2021
5. Information från förvaltningen
6. Övriga ärenden

Martina Engberg Linda Tholén 
Ordförande  Sekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 

 
Samhällsberedningens 
ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga N

är
va

ro
 

Ledamöter Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Martina Engberg (S) 
Maria Gottschalk (-) 
Camilla Olsson (M) 

Hans Sundström (KD) 
Gunilla Pellinen (V) 

            Mina Kandi (C)  
Bodil Hellberg (L) 

 NÄRVAROLISTA 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 
 

KfSb §  
 
Val av justerare 
 
Samhällsberedningens beslut 
X utses att justera dagens protokoll. 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 
 

KfSb §  
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att dagordningen godkänns. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Samhällsberedningens beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 
 

KfSb §  
 
Information från näringslivsutvecklare gällande projekt Destination 
Söderåsen 
 
Sammanfattning 
Samhällsberedningen beslutade vid sitt sammanträde 2021-01-19 att bjuda 
in näringslivsutvecklarenäringslivsutvecklaren för att prata om ”Destination 
Söderåsen”, ”Tingvalla en port till Söderåsen” och ”naturturism Rönne å 
och Ringsjön.” 
 
Näringslivsutvecklaren är inbjuden till dagens sammanträde. 
 
Samhällsberedningens beslut 
Samhällsberedningen beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras till: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 
 

KfSb §  
 
Fortsatt planering inför 2021 
 
Sammanfattning 
På samhällsberedningens sammanträde i januari 2021 sattes en planering för 
2021 upp.  
 
Samhällsberedningen ges tillfälle att diskutera det fortsatta upplägget under 
året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktiges samhällsberedning 2021-01-19 § 3 
 
Samhällsberedningens beslut 
Samhällsberedningen beslutar att  
 
Expedieras till: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021 -01 -l 9

KfSb§3

Planering av samhällsberedningens verksamhet 2021

Sammanfattning
Samhällsberedningen diskuterar lämpliga teman och arbetssätt under våren.

Folkhälsofrågor -I nuläget när många arbetar hemma vore det
lämpligt att marknadsföra vilka aktiviteter som finns att göra i
kommunen, exempelvis motionsslingor, pulkabackar och annat som
kan sysselsätta kommuninvånaren för att främja folkhälsan. Det
framkommer förslag på att näringslivsutvecklaren bjuds in till ett
sammanträde för att prata om "Destination Söderåsen", "Tingvalla
en port till Söderåsen" och "Naturturism Ränne å och Ringsjön."
Folkhälsotemat är väldigt stort och om arbetet ska mynna ut i något
som går att verkställa, bör området brytas ner i mindre delar så att
samhällsberedningen kan arbeta bättre med temat.
Samhällsberedningen diskuterar hur man kan kommunicera ut
information som berör kommuninvånarna i dessa tider. Där kan man

exempelvis kommunicera ut information om skyldighet att skotta sin
uppfart och att man får hämta sand av kommunen och sanda för att
undvika halka.

Trygghetsfrågor. Trygghetsmätningen visar att det finns en skillnad
mellan den faktiska otryggheten och den upplevda otryggheten.
Bodil Hellberg (L) lägger förslag på att tekniska chefen bjuds in till
ett sammanträde för att informera om trygghet med kameror
belysning och åtgärder under vintern gällande snöröjning.
Den medborgardialog som skulle hållas i november 2020 föreslås att
hållas i juni 2021.
Det gjordes en medborgardialog 2019. Samhällsberedningen önskar
en uppföljning på denna.
Till hösten kan ungdomsrådet bjudas in för att samhällsberedningen
och ungdomsrådet kan föra en dialog över hur de kan arbeta
tillsammans.

Beslutsunderlag
Beslut från Samhällsberedningen 2020-11-17 § 41

Yrkande

Bodil Hellberg (L) yrkar
att tekniska chefen bjuds in till sammanträdet i februari för att informera om
trygghet med kameror belysning och åtgärder under vintern gällande
snöröjning.

Justerandes signatur

-^) ^
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-01 -l 9

Forts. KfSb § 3

att näringslivsutvecklaren bjuds in till sammanträdet i mars för att prata om
"Destination Söderåsen", "Tingvalla en port till Söderåsen" och
"naturturism Ränne å och Ringsjön."
att fältsekreteraren bjuds in under året för att informera om sina erfarenheter
av vad ungdomarna i kommunen sysslar med och hur de mår.

Proposition
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.

Samhällsberedningens beslut
Samhällsberedningen beslutar att
att tekniska chefen bjuds in till sammanträdet i februari för att informera om
trygghet med kameror belysning och åtgärder under vintern gällande
snöröjnmg.
att näringslivsutvecklaren bjuds in till sammanträdet i mars för att prata om
"Destination Söderåsen", "Tingvalla en port till Söderåsen" och
"naturturism Ränne å och Ringsjön."
att fältsekreteraren bjuds in under året för att informera om sina erfarenheter
av vad ungdomarna i kommunen sysslar med och hur de mår.

Expedieras till:
Akten

Justerandes signatur

02
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 
 

KfSb §  
 
Information från förvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
 
Samhällsberedningens beslut 
Noterar informationen. 
 
Expedieras till: 
Akten 
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