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KS: 225 /2014
§ 284
Uppföljning av medborgardialog i Jordbro m m och förslag till
implementering av erfarenheter
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2011-06-13 en ”Politisk vision för Jordbro”: I beslutet
fastslogs även att en medborgardialog skulle genomföras. Medborgadialogen har
bedrivits under 2012 - 2014.
Enligt beslut i kommunstyrelsen sattes för 2014 som mål att fortsätta dialogen med
oförändrad inriktning i förhållande till 2013. Resultatet från föregående år skulle
ligga till grund för en dialog med kommunens förvaltningar och organisationer i
Jordbro för att kunna upprätta en handlingsplan för det fortsatta arbetet efter 2014.
Under de tre år som Jordbrodialogen pågått har mycket hunnit ske i Jordbro där
dialogen i sig har bidragit till eller medverkat i åtgärder som är viktiga för platsen.
Under de senaste åren har bland annat Höglundaskolan invigts, konstgräsplanen
tillkommit, kultur- och föreningshuset i förutvarande Jordbromalmsskolan invigts
där många föreningar har kunnat vidareutvecklas, planprogram för Jordbro
centrum utarbetats med mera.
I kommunstyrelseförvaltningens bifogade skrivelse redovisas slutsatser av det
arbete som bedrivits i form av Jordbrodialogen under perioden 2012 – 2014.
Förslag till kommande steg för att kunna implementera erfarenheterna i den
ordinarie verksamheten ges. I bilaga återfinns underlaget ”Förslag till hur
Jordbrodialogens erfarenheter implementeras i ordinarie verksamheter”.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att, med utgångspunkt i dialogens
erfarenheter, det utarbetas ett förslag till handlingsplan under första halvåret 2015
för den fortsatta implementeringen. Handlingsplanen fokuserar på områdena
arbete, delaktighet, trygghet och boendemiljö i syfte att bidra till ett hållbart
Jordbro.
Underlag för beslut
- Kommunstyrelsens beslut § 291, 2013-12-11
- Tjänsteutlåtande utvärdering av Jordbrodialogen 2013 samt fortsatt dialog
- Uppföljning och reflektion kring Jordbrodialogen 2013
- Förslag till hur Jordbrodialogens erfarenheter implementeras i ordinarie
verksamhet
- Tjänsteutlåtande Uppföljning av medborgardialog i Jordbro m m och förslag till
implementering av erfarenheter
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
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1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
implementeringen av erfarenhetera av Jordbrodialogen i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
__________________
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
implementeringen av erfarenhetera av Jordbrodialogen i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
__________________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: KFN, SBN, SN, ÄN, GFN, GVN
Utdragets riktighet intygas
Haninge, 2016-01-12
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