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Strategiska gruppen Björsäter 
 

 
Tisdag 5 november 2019.  
Plats: Skolans matsal i Björsäter 

 
 
 
 
 

- Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 

 

- Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för 2030. 

Gruppen får information om visionen. 

Framåtanda och ledorden mod, helhetssyn och långsiktighet 

finns kvar. Det som skiljer sig från tidigare vision är att fyra 

nya framgångsfaktorer har tagits fram som tillsammans med 

hållbar utveckling ska genomsyra samhället och leda till en 

långsiktig social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. 

 

 

- Lägesrapport om hur uppdraget om service på landsbygden 

fortskrider. Utredningen behandlas just nu politiskt och 

innehåller förslag på att inrätta servicepunkter på prov under 

ett år i Grebo, Björsäter och Kvarnvik. Servicepunkterna 

föreslås innehålla 3 tjänster; 

1. Dator eller surfplatta med internetuppkoppling skrivare och 

scanner och kopiator 

2. Medborgarservice 

3. Biblioteksombud. Det har som har prövats i ett pilotprojekt 

via butiken i Björsäter. 

 

Kommunfullmäktige förväntas ta beslut i frågan på 

oktobermötet. 
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- Genomgång och kommentarer från föregående 

minnesanteckningar. 

 

- Bostäder 
Detaljplanen för Kärringtröttebergt har vunnit laga kraft 

dagarna innan mötet med strategiska gruppen. Nu är ärendet 

skickat till mark och exploaterings-ingenjören på kommunen 

för att räkna ut en köpeskilling. Det finns två alternativ. Att 

kommunen själva exploaterar området eller att det säljs till en 

kommersiell exploatör. Gruppen undrar om de kan hjälpa till 

med att tipsa till personer/ företag som kan tänka sig att 

exploatera.  

 

- Trafiksäkerhet 
Trafikingenjören på kommunen har undersökt olika alternativ 

för att öka säkerheten över väg 741. Hastighetssänkande 

åtgärder kommer att vara på plats innan nästa möte.   

 

- Gamla Åtvidsvägen/ Vägföreningen 
Det krävs en detaljplansändring för att kommunen ska kunna 

ta över huvudmannaskap för vägnätet i Björsäter. 

Problematiken med den vilande vägföreningen behöver 

hanteras.  

Det finns nu ett uppdrag att se över ett övertagande av 

vägnätet. Gruppen frågar om de kan göra något för att 

underlätta och snabba på processen? Det gjordes ett stort 

arbete för cirka 10 år sedan just i denna frågan.  

 

 

- Nya frågor 

BSK som sköter driften av badplatsen omskar bland annat nya 

bryggor som man inte behöver lyfta ur över vintern. Detta på 

grund av ändrade förhållanden som gör att det finns inga 

möjligheter att lägga i och ur bryggorna. Kommunen tar med 

frågan till Fritid.  
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- Förslag från Falerums gruppen 

Ett förslag också att alla de olika grupperna träffas på ett 

gemensamt möte för att få inspiration av varandra. Frågan tas 

upp på de olika strategiska grupperna under hösten. Det 

gemensamma mötet föreslås att arrangeras under första 

kvartalet 2020. 

Förslag: 

2 stycken möte per år med politik och tjänstepersoner. 

1 styck gemensamt möte per mandatperiod. 

 

 

 

- Nästa möte 
Kommunen kallar till nästa möte under våren 2020 
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