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Val av sekreterare: Helena von Bothmer justerare Lars-Ove Loo
Dagordning fastställs
Genomgång av protokoll KN112.
VA-projektet, läge och §6-träff i Stockholm den 1 juni.
Torbjörn informerar: Hela mötet i Stockholm kretsar kring §6. Hur saker
avgörs i kommunerna är helt beroende på hur §6 ev förändras och hur
tolkning/förarbetet görs. En statlig utredning pågår under 2017 om att
mjuka upp §6. Denna utredning kommer dock att ta tid vilket påverkar
beslutsprocessen på lokal nivå. Särtaxereglerna är också avgörande för
vilket alternativ som är ekonomiskt mest hållbart för kommunen. Det är
inte möjligt att ta ut investeringskostnad för de som redan är anslutna.
Vår plan/önskan och mål är att man officiellt lättar på ”vattenstopp”
upphör inom FÖP:en och att vi arbetar för att kommunen (politiskt) tar
ett beslut i vår riktning även om §6 utredningen inte är klar.

5. Den första samhällsnivån inget nytt denna gång.
6. Workshop den 17e maj – Kunskapscentrum. Kort referat och försöka se
hur vi kan vara den resurs vi kan för att lösa VA frågor lokalt och vara
länk till kommunala organisationen. Hur kan ett kompetenscentrum växa
till att bli mer än bara kring vatten och avlopp.
7. Avstämning Öråd 20 juli: Inför mötet vill vi möjliggöra för allmänheten att
ge synpunkter på remissen och remissvar via Samhällsföreningens
hemsidas gästbok som Olle Ekström öppnar.
8. LEA analys (För denna punkt har Ulla Herlitz bjudits in för att kort
presentera analysen, samt Ulf Nankler som har erfarenheter av LEA). Ulla:
LEA har funnits sedan 80-talet på inspiration från Skottland. En metod för
att jobba med lokal utveckling. Mångfunktionell, kan mobilisera
befolkningen och synliggör resurser och behov i ett geografiskt område.
Man samlar fakta och har möjlighet att visa detta inför beslut på politisk
nivå. De sammanställda fakta används vidare inom olika projekt och
organisationer som vill skapa en positiv utveckling. Idén är att få koll på
läget, vad gäller ekonomiska flöden, för att kunna utveckla och förvalta
sin miljö, bygd, lokalsamhälle. Handbok: http://friametoder.se.
Möjligheter för oss är att förankra LEA och brygga över kunskaperna till
FÖP-arbetet och den kommunala verksamheten. Ulla menar att just nu är
en bra möjlighet för detta.
Ulf N.: Förtydligar att vi bör vara på det klara över att vi genom att göra
en LEA utför arbete som är mycket viktigt för kommunen, så att Std

kommun ska stå för en del av/hela kostnaden för analysen. Dessutom
sätta upp tydliga mål efter att analysen av basfakta är framtagen.
Ekonomi: Processledning och lokal projektledare (270 tim). Dessa ska
sköta den lokala processen med mobilisering lokalt och vara resurs för
lokal arbetsgrupp. Omfattar: statistik från SCB, och arbets/processledning.
Ulf N. Uppmanar oss i KN att läsa Metodboken LEA och därefter samlar till
möte och diskuterar fram mål.
Ulla H. Uppmanar oss att ha nära kontakt med Hven som har mycket av
samma struktur, möjligheter och problem.
Den nya metodboken kommer att finnas uppdaterad till i början av
september som även innehåller ekosystemtjänster och mer fokus på
naturresurser. Vi enas i att arbeta vidare med denna. I september
återsamlas vi i KN och har då läst den nya metodboken. Då får vi möjlighet
till gemensamma målbilder.
Vi föreslår att Std kommun är med genom att projektledaren är en person
som har knytning till kommunen gärna, Maria Kvarnbäck.
9. Övriga frågor: Information från Kilesandsstrandens vänner. Man anser att
det inte finns vare sig förutsättningar rent geografiskt eller ekonomiskt
att etablera camping på Kilesandsstranden. I FÖP-en vill man ha en slags
naturcamping men detta kommer inte att vara det som Kostergården vill
driva. En studie kommer att göras kring ett kustlandskap i förändring,
inom Centrum för hav o samhälle. Hans Arén tar kontakt med dessa.
http://gri.gu.se/aktuellt/nyheter/n//nytt-forskningsprojekt--attforvalta-ett-europeiskt-kustlandskap.cid1477846
10. Inkomna skrivelser: Roffes på nord, - marken är avsatt som parkmark
enligt FÖP. Ett antal av befintliga hus på marken har inte längre bygglov,
endast ett har riktigt bygglov. En namninsamling finns på Strandkanten
och stämningen tycks vara sådan att man vill ha kvar byggnaderna. I
nämnden vill vi lyssna av Kosterborna om man är positiv till att ”Roffes”
skall vara kvar och om det visar sig så, vill vi föreslå till kommunen att
ändrar i detaljplan.
11. Nästa möte: Öråd 20 juli kl. 18.30.

