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Information och medborgardialog Nälden  

Politisk beställning 
1. Informationsmöten om byggnationerna av skola och tågstopp i Nälden.  

2. Medborgardialog om innehållet i den nya skolgården, inriktning på 
utemiljösatsningar och den fortsatta tillväxten i Nälden. 

Mål med  information och medborgardialog 
• Att medborgarna ska känna till hur byggprocess av skola och tågstopp ska gå till 
och hur bakgrunden till beslutet ser ut. 

• Att medborgarna ska bidra med konkreta förslag på utemiljösatsningar och 
innehåll i skolgård som kompletterar varandra och lyfter attraktiviteten för Nälden.  

• Att medborgarna ska ge förslag som bidrar till fortsatt tillväxt i Nälden.  

Specificering av tillväxtmålet: 
• Att öka befolkningen i Näldenområdet 

• Att bidra till att de som redan bor i Nälden trivs och vill bo kvar 

• Aktiviteter, prioriteringar, ansvarig och tidsplan för att nå målen görs genom att vi 
uppdaterar och utvecklar befintlig byutvecklingsplan 

Steg i dialogprocessen 
1. Ta fram kriterier  
2. Kommundirektör har fattat beslut om regler för utformning av 

Samverkansgrupp Nälden. Projektledare har namnsatt utifrån förslag som kom 
fram på informationsmöten och genom tips 

3. Projektledare har samtalat med människor utanför ICA i Nälden under 
sommaren  

4. Flygblad har skickats ut till föreningar i Nälden 
5. Samverkansgruppen har tyckt till om mål, processen, kriterier mm 
6. Möjlighet att vara med i öppna fokusgrupper för Föreningar & Företag 

marknadsförs på Kommunens hemsida och Kommunens Facebooksida. Alla 
grupper utom grupper för ”röstsvaga” exempelvis skolbarn och unga som inte 
arbetar eller studerar är öppna för alla, 

7. Idégenerering sker i fokusgrupper och via intervjuer – alla kan publicera idéer 
på hemsidan 

8. Samverkansgrupp Nälden grovsållar förslag utifrån kriterier  
9. Tjänstepersoner tar fram enkla underlag på utvalda förslag 
10. Beslut om förslagen:  

a) Beslut om skolgård tas av Samhällsbyggnadsnämnden 10 november 
b) Beslut om utemiljösatsning tas av samhällsbyggnadsnämnden 10 november 

      c)   Beslut om prioritering och utfördelning av frågor om tillväxt tas av 
kommunstyrelsen 10 november. 
11. Genomförande under tiden fram till årsskiftet 2022/2023 
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12. Följ upp, nytt stormöte där vi berättar vad som gjorts och ber om feedback på 
processen 

Tidsplan 
Föreningar öppna möten  31 aug + 21 sep 18.30 – 20.00  

Företag öppna möten  31 aug + 21 sep 11.00 – 12.00 

Föräldrar till alla skolbarn:  23 september 18.00 möte Näldens skola 

Skolbarn. Lotta Bergstrand ansvarar för att pedagoger får i uppdrag att rigga för 
och presentera skolbarnens förslag enligt överenskommelse 30 juni. 

Unga som varken arbetar eller studerar. Ansvarig arbetsmarknadskonsulent Moa 
Bergendahl Nordlander. 

LSS ansvarig Ulrika Persson. Enhetschef Sandra Forss utser personalrepresentanter 
och dessa leder arbetet med brukarna samt rapporterar till projektledare. 

Äldre kontakt söks via pensionärsrådet 
 
5 oktober 18.30 – förslag grovsållas av samrådsgruppen 
 
12 oktober stormöte 1 – presentation 
 
19 oktober stormöte 2 – värdering/möjlighet att argumentera för olika förslag 
 

Samrådsgrupp 
Samrådsgruppens uppdrag är att tycka till om dialogprocessens upplägg samt 
ansvara för att grovsålla och ge förslag på prioriteringar av de förslag som kommer 
in under dialogprocessen. För beslut om vilka satsningar som görs ansvarar 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. 
  
Medlemmar 
Ordförande Kommunstyrelsen Karin Jonsson (c)  
Sekreterare Elisabeth Wickzell  
Föreningar: Näldens IF; Gisela Andreasson, sekreterare i Näldens IF samt förälder till 
ett liten barn på Droppens förskola. Näldens Vägförening; Clas Boström, Per Martin är 
ersättare.  
Företag:  Hallströms; Nils Åke Hallström/Ulrika Ring. ICA; Jonathan Norrman  
Ungdom i gymnasieåldern – Norma Bergström.  
Ungdom i högstadieåldern - vakant  
Föräldrar till förskolebarn; Mikaela Sandström, har två barn på Faxgärdets förskola  
Lina Normark, har två barn som går på Faxgärdet  
Barn och Utbildningsnämndens ordförande Jannike Hillding (m)  
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Wallgren (c)  
Förvaltningschef samhällsbyggnad/Fastighetschef Tomas Nilsson  
Förvaltningschef barn- och utbildning Birgitta Lundgren,  
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Ansvariga och budget 
Politisk processledare: Karin Jonsson 
Representant för oppositionen: Maria Jacobsson 
Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Wickzell 
 
Avsatt budget eller verksamhet/verksamheter som ansvarar för att finansiera 
medborgardialogen:  

• Budget för satsningarna på utemiljö. Det finns maximalt 500 000 kronor 
avsatta. Kan vara möjligt att komplettera med externa projektmedel 
beroende på inriktning 

• Budget för satsningar på innehållet i skolgården. Avsatta medel för 
skolbygget används.  

• Budget för tillväxtsatsningar. Inga medel avsatta utan här behövs politiska 
beslut utifrån förslag som kommer in. Det kan också vara möjligt att 
kommunen går in med andra resurser som arbetstid för personal, för att 
exempelvis hjälpa föreningar med projektansökningar, lokaler eller saker. 

• Budget för förvaltning av utemiljösatsningar saknas.  
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