Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 19 januari 2012
kl. kl 09:00 -12:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamn
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Englund (kd)
Karl-Gunnar Karlsson, Misterhults församling
Bengt-Åke Persson, Misterhultsföretagarna
Kerstin Åbinger
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Kaj Nilsson, sekreterare
Frånvarande:
Anders Svalin
Catharina Lihnell Järnhester
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
1. Mötets öppnande
Charlotte hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
En mening i anteckningarna under punkt 4: ”Vår synpunkt i… att MLA bör ingå i
ansökan ….” ska strykas. I övrigt godkändes anteckningarna från föregående möte.
4. Fortsatt genomgång av förslaget till yttrande
Ett nytt förslag till yttrande, daterat 2012-01-08, var utsänt inför dagens sammanträde.
Catharina kunde inte medverka vid dagens möte men hade lämnat sina synpunkter via
e-post.
Texter i förslaget justerades under genomgången av yttrandet och ett nytt förslag
kommer att skickas ut till deltagarna.
Samhällsbyggnadskontoret/nämnden kommer att yttra sig över ansökan. Det yttrandet
kommer bl a att innefatta synpunkter som återvinning och energiutnyttjande av avfall.
Kerstin och Rolf bevakar så att yttrandena för respektive samhällsbyggnadskontoret
och granskningsgruppen samordnas.
Efter granskningsgruppens möte träffas ULKO för att bereda och granska yttrandet.
(ULKO bereder yttranden till kommunstyrelsen.)
Ärendets fortsatta, politiska handläggning diskuterades. Det är ett mycket omfattande
material som ligger till grund för yttrandet. Vi bör därför underlätta
fullmäktigeledamöternas inläsning genom att skicka ut handlingar i god tid och ge
läshänvisningar. Hanteringen tas upp i ULKO.

5. Arbetsplan för 2012
Aktiviteter för 2012 diskuterades:
Först och främst ska vårt eget förslag till yttrande göras klart och beredas för den
politiska behandlingen. Gruppen behöver ta del av andra och parters yttrande, t ex
länsstyrelsen, SSM och miljöorganisationerna.
Ett förslag är ett studiebesök i Östhammar, SFR, samt ett möte med kommunens
organisation och utbyte av synpunkter. Preliminär tidpunkt 30 -31 maj.
En information till allmänheten diskuterades. Det bör ske efter kommunfullmäktiges
beslut om yttrande. Lämplig tidpunkt ät till hösten.
Presidiet fick i uppdrag att göra ett förslag till arbetsplan till nästa möte.

Mötesplan
-

22 februari kl 13-17
13 mars kl 9-12 Johan Swahn är inbjuden att redovisa sitt yttrande
19 april kl 9-12
15 maj prel 9-12

6. Mötet avslutas
Charlotte tackar och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Kaj Nilsson

