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Datum: 2019-03-18 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 08:30, Gron, Kommunhuset 

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

vice ordförande), Bo Allard (S), Tommy Jacobson 
(L), Stefan Ackeryd (KD), Kristina Karlsson (C.) 
Leila Marttila (V), 

Frånvarande:  Ingrid Ahlström (MP), Jan Wastesson (SD), 

Övriga deltagare: Lina Alm, Per Strannelid, Kirsi Aronsson, Marika 

Sjödin. 

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Minnesanteckningarna från mötet den 18 februari 2019 lades till handling-

arna.  

 

Utbildning Boverket 

Lina visade beredningen del 1 av den webbutbildning som Boverket tagit 

fram för förtroendevalda. Detta följdes av en diskussion kring filmen och 

politikens roll. 

Översiktsplan och Samrådsprocess 2019 

Översiktsplanen hittas på www.finspang.se/op2020 . 

Drygt 75 personer har tagit chansen och kommit på de drop-intider som er-

bjudits under samrådstiden. Bra diskussioner och en nyfikenhet på vad vi 

(”kommunen”) gör. Störst uppmärksamhet har den nya förbifarten väster 

om Finspångs tätort fått. Detta trots att den funnits med i översiktsplanering 

eller motsvarande sedan 60/70-talen. Lina försöker fortsatt tillmötesgå de 

förfrågning om möten som kommer in. 

 

Miljö- och samhällsbredningen vill att Lina på prov ritar ut en ny vägkorri-

dor öster om Lotorp som skulle ansluta vid Butbro/riksväg 51 samt sedan 

går norr ut mot Yxviken. Detta för att öka tillgängligheten till Igelfors, lyfta 

bort den tunga genomfartstrafiken från Butbro och Lotorp. På sätt inte bara 

öka tillgängligheten, utan också lösa en trafiksäkerhetssituation som inte är 

hållbar med den planerade tillväxten i Finspång. 

mailto:kommun@finspang.se
http://www.finspang.se/op2020
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Natur och friluftsplan 

Per, Kirsi och Marika S var inbjudan för att berätta om arbetet med Natur 

och friluftsplanen. En mycket välgjord presentation och gott samtal. Bifogat 

finns deras presentation. 

 

Övrigt 

Mats och Stig rapporterade kortfattat från beredningsträffen med Be-

rit/presidiet för KF. 

Som en del i ert utbildningspaket så erbjuds en webbsänd PBL-utbildning 

den 21 mars från klockan 10,00 till 16,30. Mats J kommer att logga in på 

smartboarden och fixa så ni kan se webbsändningen, Lina är upptagen i 

andra möten. Programmet ser intressant ut för hela beredningen och ni kan 

välja att delta hela eller delar av dagen. Lina bjuder även in centrumgruppen 

till detta tillfälle. 

 

 

Kommande möten 

Terminens möten planeras enligt följande: 

Måndag 18/2 kl. 08,00-11,00 Glan (plan 4), de kommunala bolagens styrel-

ser bjuds in till samtal kring översiktsplanen från klockan 9. 

Måndag 18/3 kl. 08,30-10,30 Gron, arbetsgruppen för Natur och friluftspla-

nen bjuds in från kl. 9 för att berätta om arbetet. 

Torsdag 21/3 kl 10,00-16,30 Skuten, webbsänd PBL-utbildning från SKL 

Tisdag 23/4 kl. 08,30-10,30 Sessionssalen, detaljplaner 

Måndag 20/5 kl. 08,30-10,30 Bönnern (till vänster i korridoren på plan 6), 

Måndag 17/6 kl. 08,30-10,30 Gron, 

 

Utöver detta kommer det behövas: 

• en halv till en heldag för att diskutera samrådet 

• en halv till en heldag för att träffa centrumgruppen och diskutera 

övergripande ställningstaganden/beslut utifrån samrådet 

• en dag för en ny rundtur i hela Finspång för att titta på områdena, 

centrumgruppen ställer sig positiva till en ny sådan tur. 
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När detta är lämpligt tidsmässigt återkommer Lina med förslag på när sam-

rådets omfattning börjar bli klar. 

 

Nästa möte 

Tisdag 23/4 kl. 08,30-10,30 Sessionssalen, Marika Östemar kommer runt 

09:45 för att berätta om hur översiktsplanen hänger ihop med detaljplaner, 

hur vi jobbar med detaljplaner och vad som är på gång.  

 

 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


