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Datum: 2020-01-23 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 08:30, Gron, plan 6 

Ledamöter: Mats Annerfeldt (S, ordförande) Stig Jansson (M, 

vice ordförande), Bo Allard (S), Leila Marttila (V),  
Stefan Ackeryd (KD), Lars Svensson (SD) 

Frånvarande:  Tommy Jacobson (L), Kristina Karlsson (C.), 

Camilla Broström (MP), 
 

Övriga deltagare: Lina Alm, Marika Östemar 

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Minnesanteckningarna från den 16 december lades till handlingarna. 

Miljö- och samhällsbredningen hälsar Lars välkommen till beredningen och 

arbetet framöver. 

 

Planeringsunderlag 

Ett planeringsunderlag är en faktasammanställning, en utredning eller ett 

kunskapsunderlag vars huvudslutsatser eller övergripande strategier arbetas 

in i översiktsplanen. Planeringsunderlag innehåller dock betydligt mer in-

formation än vad som bedöms vara lämpligt att ha med i sin helhet i över-

siktsplanen. Vissa underlag är texter från samrådshandlingen som inte be-

döms behöva vara en del av översiktsplanen, de ”lyfts ur”, men som plane-

ringsunderlag tillför dom relevant bakgrundinformation. Planeringsunderlag 

kommer att skickas ut regelbundet för diskussion och ställningstagande.  

 

Följande planeringsunderlag ska behandlas (uppdateras löpande) och kom-

mer att beslutas i och med antagande av översiktsplan 2020. Dessa blir då 

dokument som finns i anslutning till översiktsplanen på webben samt att de 

finns länkar i översiktsplanen till dessa dokument. 

• LIS-utredningen, januari 2020, förtydligande avseende ställningsta-

gande från den handling som fanns med i samrådet, OK 

• Utredning jordbruksmark, december 2019, nytt dokument, OK 

• Serviceplan, december 2019, nytt dokument, OK 

• Trafikstrategi, januari/februari 2020, information som ”lyfts ur” 

översiktsplanen och utökas med information, återkommer igen efter 

justeringar 

• Nulägesbeskrivning på landsbygden och orter, information som 

”lyfts ur” översiktsplanen. 

mailto:kommun@finspang.se


 Sid 2 (4)
 

 

Unrestricted 

Trafikstrategi, planeringsunderlag 

Planeringsunderlaget diskuterades och Lina berättar att detta är samma text 

som finns under flik 4 i samrådshandlingen, avsnitten under 4.2 kommuni-

kation. All denna text bedöms bättre fylla sin funktion som ett planerings-

underlag. I planeringsunderlaget läggs även texter till infrastrukturplanering 

med mera. Det som sedan ska finnas med i översiktsplanen är riktlinjer och 

huvudslutsatser. Dokumentet är under arbete (ett arbetsmaterial) och kom-

mer komma tillbaka till beredningen när det utvecklats och fyllts på ytterli-

gare. 

 

LIS-utredning, planeringsunderlag 

Planeringsunderlaget diskuterades och Lina berätta att det kom upp igen då 

de arbetat med att förtydliga ställningstagande utifrån synpunkter på samrå-

det. Inga förändrade ställningstaganden eller områden. Beslut om antagande 

sker i samband med utställningen och sedan i samband med antagande av 

översiktsplanen. Underlaget godkändes. 

 

Arbete med utställningsversion 

Beredningen hade även fått ut delar av utställningshandlingen, den nya fli-

ken om riksintressen, att läsa. OBS! Detta är arbetsmaterial. Riksintressen 

har fått en egen flik till utställningen för att förtydliga riksintressenas påver-

kan på översiktsplaneringen samt hur kommunen arbetar för att säkerställa 

riksintressena. Marika har jobbat med att förtydliga ställningstaganden som 

i de flesta fall är de samma som i samrådet. 

 

Lina och Marika har gjort en grov tidsplan för våren 2020, som förhopp-

ningsvis håller, om inget oförutsett sker. Se nedan. 

 

Lina planerar för ett gemensamt möte med centrumgruppen och ett med KS-

presidiet för utställningsversionen, se nedan. 

 

Preliminär arbetsplan för utställningshandlingen. Utställning beräknas pågå 

(mitten) juni till 31/8. Preliminärt planeras ett offentligt drop-in tillfälle in-

nan midsommar samt ett i mitten av augusti. 

 

15/1 utskick infrastruktur, riksintresse, LIS 

 

23/1 Planeringsunderlag infrastruktur, riksintressetexter, LIS (ok) samt dis-

kussion utställning,   prel plan. 

 

(14/2 inför 25/2 utskick infrastruktur reviderat och klart, samt riktlinjer) 

 

25/2    Alla riktlinjer i textformat för genomläsning. 

 

(16 mars inför 26/3, utskick alla planförslagtexter)  
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26/3 långt möte, Genomgång planförslag. Planförslaget i textformat i för 

genomläsning. 

 

Ev extramöte behövs för planförslaget. 

 

(3/4 inför 14/4 Utskick länken, fokus struktur innehåll samt texter Målbild, 

genomförandet,) 

 

14/4 långt möte, bjud in centrumgruppen. Reflektion, samt tillgänglighet till 

storymap. Genomgång.  Genomläsning av målbild, genomförandet, 

 

11/5 ev beslut 

(Ev extra möte för beslut) 

9/6 av beslut 

 

Övrigt 

Mats har fått Strategisk plan för synpunkter och inspel inför 2021. Bered-

ningen bestämde att synpunkter ska lämnas till Berit. Mats och Lina sam-

ordnar, underlaget kommer i ett separat utskick. 

 

Marika jobbar med en digital medborgardialog för att få med mer fakta inför 

grönstrukturen. Gå gärna in och svara, samt sprid länken i era nätverk! 

 

https://ext-

gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b4

0da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758L

QkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw 

 

 

Kommande möten 

KFs möten 2020 är: 29/1, 26/2, 25/3, 15/4, 13/5, 17/6, 16/9, 21/10, 18/11, 

16/12 

 

2020 års möten för miljö- och samhällsberedningen planeras enligt följande: 

23/1 kl 1330-15,30 Gron  

25/2 kl 08,30-10,30 Glan 

26/3 08,30-12 Gron (långt möte) 

14/4 08,30-12 Glan (långt möte, inklusive Centrumgruppen) 

11/5 830-10,30 Gron 

9/6 1300-1500 Gron  

 

 

Nästa möte 

https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b40da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758LQkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b40da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758LQkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b40da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758LQkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b40da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758LQkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw
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25/2 kl 08,30-10,30 Glan 

 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


