Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 14 januari 2010 i
Höganäslokalen, Figeholm kl. 09.30 – 12.00
Närvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Anders Stenberg, (m)
Kerstin Åbinger, Samhällsbyggnadskontoret
Anders Svalin, Regionförbundet
Bengt-Åke Persson, Misterhultsföretagarna
Roger Gunnarsson, Misterhultsbygdens intresseförening
Karl-Gunnar Karlsson, Misterhults församling
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare LKO
Lena Andersson, sekreterare, LKO
Frånvarande:
Elisabeth Englund, (kd)
Catharina Lihnell Järnhester, Döderhults Naturskyddsförening
1. Mötets öppnande
Charlotte hälsar de närvarande välkomna till första mötet med Granskningsgruppen och
förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes med tillägg under övriga frågor,
Frågor att ta upp kring MKB:n, Bo Carlsson
3. Presentation av gruppen medlemmar
Projektgruppsdeltagarna presenterade sig.
En diskussion uppstod kring vad man som projektgruppsdeltagare representerar och man
kom fram till att man sitter som individ i första hand, inte som föreningsrepresentant, dock
utan att driva respektive förenings ärenden.
En av de frågor som ställdes var om valet i höst kan förändra representationen av politiker
i gruppen. Den ordning som tillämpats hittills innebär att de politiska representanter som
kommunstyrelsen utsett behåller sin plats i gruppen till dess att uppdraget är slut eller
kommunstyrelsen beslutar något annat. Idag finns det ingen anledning att anta att detta
inte kommer att gälla fortsättningsvis.
4. Genomgång av den nya organisationen och det nya uppdraget.
Rolf gick igenom den nya organisationen och dess uppdrag från kommunfullmäktige.
Granskningsgruppen är den enda arbetsgruppen inom LKO och har ett samlat uppdrag
kring miljö och säkerhetsfrågor vid Clab och byggandet av en inkapslingsanläggning. Den
nya gemensamma anläggningen kommer att heta Clink.
Utvecklingsgruppen har ett övergripande ansvar. Gruppen har färre ledamöter än tidigare
och kommer att ha färre möten. Utvecklingsgruppen bereder ärenden inför
kommunstyrelsen.
LKO-projektet är minskat och budgeten halverad. 2 experter är kopplade till projektet mot
tidigare 4 stycken.
Projektledaren arbetar nu 75% i projektet.
Den nya organisationen ska vara verksam till kommunfullmäktige fattar beslut ca år 20142015.
5. Planering för det kommande året.

Följande sammanträdestider fastställdes för våren 2010.Rolf gör en lista över mötestiderna
och sänder ut per mail till alla gruppdeltagare.
25 januari 13.00-16.00
Stadshuset, Döderhultsrummet
OBS!! Flyttat från den 26 januari
9 februari12.00-15.30

Fårbo, Marsöfiskaren, inleder med lunch

9 februari16.00.21.00
Figeholm, Hägnad, SKB:s samråd om preliminär
MKB (Vi ser gärna att granskningsgruppens medlemmar deltar)
1 mars

09.00-12.00

Stadshuset, Kristdalarummet

26 mars 09.00-12.00

Stadshuset, Döderhultsrummet

23 april 09.00-12.00

Stadshuset, Döderhultsrummet

27 maj

09.00-12.00

Plats ej fastställd

17 juni

09.00-12.00

Plats ej fastställd

6. Förberedelser inför SKB:s presentation av den preliminära MKB:n.
Bo C. gick igenom en del frågor kring MKB:n. Bo har skrivit ner några punkter och sänder
dem per mail för att bifogas minnesanteckningarna.
Utöver arbetet med att granska och lämna synpunkter på den preliminära MKB:n
beslutade gruppen att ägna något av vårens möten åt en genomgång av de synpunkter
som säkerhetsgruppen lämnat i samband med INKA-ansökan. Vi kommer också att
behöva förbereda oss inför kommande Fud-rapport 2010 samt den ansökan som SKB
planerar att lämna in i slutet av 2010.

7. Mötets avslutande.
Charlotte tackade alla och avslutade mötet för lunch. Efter lunch fortsatte mötet med
SKB:s presentation av den preliminära MKB:n.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Lena Andersson

