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Uppdrag att genomföra medborgardialog för området
öster om Eneby torg
Ärende
Utredningar för utveckling av området öster om Eneby torg har
kontinuerligt bedrivits sedan 2012. Behovet av att förnya och utveckla
området kvarstår sedan planarbetet avbröts 2018. Kommunledningskontoret
föreslår därför att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag att genomföra en
medborgardialog kring områdets framtid. Genom en medborgardialog kan
kommunlednings-kontoret ta fram ett beslutsunderlag som bygger på lokal
förankring och som tillgodoser behov hos dagens och framtidens befolkning
och samtidigt bedöms genomförbart av exploatörerna. För detta behövs
både breda aktiviteter som är öppna för allmänheten och riktade aktiviteter
för utvalda grupper eller aktörer.
Uppdraget avses i nästa steg leda fram till ett uppdrag för en ny detaljplan
där den geografiska avgränsningen inom och invid kvarteren Rödbetan,
Snödroppen och Klövern bestäms utifrån dialogens resultat. Dialogen kan
genomföras under senare delen av 2020.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en
medborgardialog för området öster om Eneby torg som underlag för fortsatt
planering.
Yrkanden
Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Siv Sahlström (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
1. Området ska begränsas till Rödbetan 1 samt Snödroppen 8 och 10-12.
2. Innan medborgardialogen påbörjas ska det föreligga dels ett program för
hur den ska genomföras dels en kostnadsberäkning.
3. Arbetet med medborgardialogen ska ledas av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Proposition
Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på lagda yrkanden och
finner att kommunstyrelsen bifaller hennes eget yrkande.
Votering och omröstningsresultat
Votering begärs.
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Följande voteringsordning godkänns: JA för bifall till Hanna Bocanders (M)
yrkande och NEJ för bifall till Siv Sahlströms (C) yrkande.
Följande JA-röster avges: Bengt Sylvan (L), Johanna Hornberger (M),
Ulla Hurtig Nielsen (M), Ludvig Waldenström (M), Torsten Sjögren (M),
Birgitta Lindgren (L), Milles Lindgren (KD) och Hanna Bocander (M).
Följande NEJ-röster avges: Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C),
Patrik Nimmerstam (C), Jenny Åkervall (S) och Christer Erestål (SD).
Ordförande Hanna Bocander (M) finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla hennes eget yrkande med 8 JA-röster mot 5 NEJ-röster.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en
medborgardialog för området öster om Eneby torg som underlag för fortsatt
planering.
Reservationer
Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C), Patrik Nimmerstam (C), Jenny
Åkervall (S) och Christer Erestål (SD) reserverar sig till förmån för Siv
Sahlströms yrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.
__________
Expedieras
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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