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Svar till Claes-Göran Borg (V) på interpellation
”Hur fungerar dialogen om Framnäsområdet?”
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 har Claes-Göran Borg (V)
ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) med två
frågor. Som svar på interpellationen vill jag Jonas Sundström (S) anföra följande:
1. Har arbetsgrupper bildats där föreningar och andra berörda har inbjudits?
Någon arbetsgrupp är inte bildad. Däremot för vi kontinuerligt samtal med föreningen
Folkets park. Vi har också träffat företrädare för berört företag i området. Ett nytt badhus
samt ett hotell planeras till området vid Folkets Park. För att planera det nya badhuset
kommer en styrgrupp att bildas. Styrgruppen kommer att bestå av kommunstyrelsens
arbetsutskott samt presidierna för kultur- och fritidsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden. I styrgruppen kommer vi att bjuda in berörda intressenter
för samtal om det nya badhuset. Arbetet, inklusive dialogerna, kommer att avrapporteras
löpande till berörda nämnder och till kommunstyrelsen.
2. Hur arbetar kommunen med den dialog med berörda utifrån de intentioner som
fanns enligt kommunfullmäktiges beslut strategisk plan och budget 18 juni 2018?
Samtalen med berörda kommer att ske på olika sätt men i huvudsak genom två dialoger.
Den ena dialogen bygger vidare på de samtal vi haft med berörda i Framnäsområdet. Här
vill vi vidga gruppen ytterligare och föra samtal med alla föreningar och företag som har
intressen i Framnäsområdet. Syftet är att skapa ett forum för bredare dialog och underlag
för kommande beslut gällande aktuellt område. Ansvariga är Intern Service tillsammans
med Samhällsbyggnad och Kultur & Fritid uppstart beräknas kunna ske under vintern
2019 våren 2020. Den andra dialogen sker inom arbetet med Stadsutvecklingsplan för
Lidköpings stad, tillika fördjupad översiktsplan. Stadsutvecklingsplanen tar sikte på
stadens utveckling på längre sikt, tiden fram till år 2050. Samhällsbyggnadsnämnden
leder arbetet och har tagit initiativ till en omfattande dialog. Från den 27 augusti och en
månad framåt under affärstider håller Framtidsverkstaden öppen i före detta Gallerix
lokal, Kopparporten. Där ges det möjlighet att samtala och utmana tankar kring vad man
vill, tror, hoppas och kanske också räds kring stadens utveckling. Jag är glad och stolt
över att samhällsbyggnadsnämnden har valt att genomföra dialog i den här formen. Val
av plats, ett varierat program, goda öppettider och arbetet för att locka invånarna att delta
kommer att bidra till att vi når fler och andra grupper än de vi nått genom traditionella
samrådsmöten. Den breda delaktigheten är gör det till en bättre plan, både
innehållsmässigt och för en stark förankring.
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