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Datum: 2019-10-28 

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),  
Jan Wastesson (SD), Stefan Ackeryd (KD), 
Tommy Jacobson (L), Kristina Karlsson (C.), 
Camilla Broström (MP), 

Frånvarande:    

 

Övriga deltagare: Lina Alm,  

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Minnesanteckningarna från mötet den 18 september 2019 lades till hand-

lingarna.  

Översiktsplan och Samrådsprocess 2019 

Sedan det senaste mötet har arbetsgruppen arbetat på med kartor och texter. 

Arbetsgruppens reala insats har minskat i antal personer och som läget är 

just nu arbetet Lina samt Marika Östemar med att sammanställa utställ-

ningshandlingen. 

Att det är färre resurser som arbetar med översiktsplanen får konsekvensen 

att utställningen skjuts fram till under första halvåret 2020. Fortfarande är 

antastande beräknat till 2020. 

 

Beredningen kommer få tillgång till planeringsunderlag, texter samt den nya 

digitala versionen när det är sammanställt på så sätt att det går att läsa. Just 

nu arbetas det med att utveckla kartor och texter, men detta är inte ihopsatt 

ännu. 

 

Nya samlade miljöbedömningar görs för samtliga förtätnings- och ortsut-

vecklingsområden. LIS-utredningen har reviderats, planeringsunderlag för 

jordburksmark med mera är under framtagande. Serviceplanen är straxt klar, 

Linda kommer och redovisar detta vid nästa möte. 
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Miljö- och samhällsbredningen fick det första förslaget till samrådsamman-

ställning utskrivet under mötet. Detta ska läsas till mötet den 15/11. Läsin-

struktioner finns med i materialet. 

 

Tidigare info som gäller fortfarande: Arbetet pågår med att ta fram en revi-

derad version av översiktsplanen som runt årsskiftet kommer ut på Utställ-

ning för möjlighet att lämna synpunkter igen. I samband med det kommer 

samrådsredogörelsen att offentliggöras och där bemöts de syn-

punkter/yttranden som inkommit under samrådstiden. Varken tjänstemän el-

ler politiker bör offentligt diskutera inkomna yttranden och dess eventuella 

svar i samrådssammanställningen. Alla bemötande blir offentliga samtidigt 

och det är när samrådsammaställningen beslutas av miljö- och samhällsbe-

redningen i samband med att Utställningsversionen blir offentlig. Innan 

dess göras inga offentliga ställningstaganden på något yttrande. 

Under tiden fram till utställning finns samrådsversionen av översiktsplanen 

på www.finspang.se/op2020 . Inga ändringar görs i den versionen, utan den 

är kvar som den var under samrådet ända fram tills den byts ut till utställ-

ningsversionen. Tjänstemännen jobbar i en ”dold” kopia som lagras internt 

och inte visas publikt. 

 

Övrigt 

Nytt möte planerat för att gå igenom samrådssammanställningen. 

Mats ska kolla med Jane vad som hände med beredningens remissvar på 

klimatanpassningsplanen då ingen fått någon återkoppling. 

Kommande möten 

2019 års möten planeras enligt följande: 

Måndag 14/1 kl. 13.30-16,30 Gron, uppstart ny beredning 

Måndag 28/1 kl. 13,00-15,00 Gron, samråd 

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, samrådssammanställning samt önske-

mål inför ny busstur i september. 
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Nya tider: 

Tisdag 20 augusti uppstart och sammanfattning sommarens jobb samt 

missiv för vägledande debatt kl. 0830-1030 Glan   

Tisdag 3 september kl 08,00-17,00 rundtur i Finspång med fokus på tätorten 

med omland, heldag. 

Fredag 13 september båda grupperna heldag kl 0830-15 om ställningsta-

ganden  

Måndag 16 september kl. 0830-1030,  Bönnern 

Måndag 28 oktober kl. 0830-1030, Gron 

Fredag 15 november, kl. 08,30-12,00, Gron. Samrådssammanställning. 

Måndag 25 november kl. 0830-12,00, Lillskiren, Service-

plan/varuförsörjningsplan samt tid för fortsatt samrådssammanställning vid 

behov. 

Måndag 16 december kl. 0830-12, Gron (utställningsbeslut prel. ) 

Nästa möte 

Fredag 15 november, kl. 08,30-12,00, Gron. Samrådssammanställning. 

 

OBS! Se ändring av tid och plats den 25/11. 

 

Lina återkommer med förslag på nya mötestider för 2020 så snart KF-

datumen är satta. 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


