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Datum: 2019-01-28 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 13:30, Bönnern, Kommunhuset 

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

vice ordförande), Bo Allard (S), Jan Wastesson 
(SD), Leila Marttila (V), Ingrid Ahlström (MP), 
Tommy Jacobson (L), Stefan Ackeryd (KD) 

Frånvarande:  Kristina Karlsson (C.) 

Övriga deltagare: Lina Alm 

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Minnesanteckningarna från mötet den 14 januari 2019 diskuterades. Lina 

lyfte att det uppdrag Mats tog på sig angående att undersöka tillgången till 

paddor för de som inte sitter i KF saknas i minnesanteckningarna. Mer om 

detta under övrigt. 

 

Översiktsplan och Samrådsprocess 2019 

Översiktsplanen hittas på www.finspang.se/op2020 . 

Lina inledde med att kortfattat berätta om reaktioner på samrådet. De första 

dagarna innan nya webben publicerades var det flera som ringde för att de 

hade svårt att hitta översiktsplanen på webben. 

Lina kommer inte att skriva ut pappersexemplar av översiktsplan om det 

inte bedöms som absolut nödvändigt. Dels för att materialet är mycket om-

fattande, men främst då det är en digital översiktsplan där texten behöver lä-

sas i samspel med den interaktiva kartan. Bara texterna, som det blir en ut-

skrift, ger inte hela underlaget. 

De som inte har tillgång till dator kan alltid hänvisas till bibliotekets offent-

liga datorer. Personalen har fått information och en genomgång av över-

siktsplanen. 

Bemanning inför drop-in tillfällen  

28 februari kl. 16,00-19,00 Mats A & Stig 

1 mars kl. 10,00-13,00 Stefan & Bosse 

5 mars kl. 16,00-19,00 Tommy & Jan 

7 mars kl. 10,00-13,00 Leila & Kristina 

9 mars kl. 09,00-12,00 Jan & Bosse 

mailto:kommun@finspang.se
http://www.finspang.se/op2020
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OBS! Jag (Lina) glömde ta upp detta vid vårt möte, för många av er är detta 

självklarheter men med en ny grupp är viktigt att det lyfts. Er uppgift vid 

dessa drop-in tider är främst att lyssna på folks åsikter och frågor. När vi 

gör samrådsaktiviteter likande denna så driver ni inte partipolitiska frågor. 

Inte vid just det tillfället, ni har andra bra forum för detta. Vid samrådet och 

vid dessa möten representerar vi alla beredningens samrådsbeslut och det 

underlag som finns ute för samråd. 

Lina delade ut en ”FAQ” för samrådet som delats ut till bibliotekets perso-

nal och växeln. Beredningen önskade att Lina även delar ut till KF på drag-

ningen på onsdag. 

Ett medskick är att när folk pratar med er under samrådstiden så undvik att 

lova saker. Ytterst är det ni som grupp som ska ta ställning till vad som ska 

ändras efter samrådet. Det bygger på de synpunkter som lämnas in skriftlig-

en och som därmed hanteras i den efterföljande samrådsredogörelsen. Ni 

kan alltid hänvisa folk till Lina, som kan förklara hur man lämnar syn-

punkter eller guida i översiktsplanen. Blir ni fundersamma på något, hör av 

er till Lina.  

Lina tar på sig att bjuda in bolagens styrelser till beredningens februarimöte. 

Lina noterar i diskussionerna att det inte är enkelt att hitta i kartorna i över-

siktsplanen, främst via mobil/platta. Vänligen notera de bekymmer ni får, 

vad ni gör, vad ni vill göra och vad som händer. Ta med detta vid möten så 

sammanställer Lina en lista på det. Vissa saker kan säkert hanteras inom 

förvaltningen, medans annat behöver diskuteras med leverantören. 

 

Övrigt 

Det finns nu en ny Centrumgrupp som Hugo är ordförande i. Centrumgrup-

pen består av Hugo Andersson © (ordf), Britt-Marie Jarl (s), Mikael Wallin 

(L), Kai Hallgren (SD) och Frida Granath (s) Gruppen har tjänstemannastöd 

av Mats Johansson. 

Lina tar fram förslag på utbildningsinsatser för beredningen som berör över-

siktsplanering och PBL. Hon återkommer med förslag. Kansliet kommer att 

kalla samtliga i KF och beredningar till allmänna utbildar under våren, vän-

ligen ta kontakt med er gruppledare och /eller kansliet om ni inte får inbjud-

ningarna. Mats meddelar att de som inte fått sina paddor kommer att få dom 

under utbildningstillfällena. Mats fortsätter dialogen med Berit ang. de som 

inte sitter i KF och därmed saknar padda. 

Lina kommer att undersöka om arbetsrummen ska fortsätta att leva och om 

de nya beredningsmedlemmarna då ska in i dessa. Viktigt att alla får sina 

@finspang.se adresser innan dess. 
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Natur och friluftsplan är på gång och är en del av planeringsunderlaget för 

ÖP, Lina tar på sig att bjuda in arbetsgruppen för planen för att berätta om 

arbetet. 

 

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. 08,00-10,00 Gron, arbetsgruppen för Natur och friluftspla-

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

Tisdag 23/4 kl. 08,00-10,00 Bönnern (till vänster i korridoren på plan 6), 

Måndag 20/5 kl. 08,00-10,00 Bönnern (till vänster i korridoren på plan 6), 

Måndag 17/6 kl. 08,00-10,00 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 

• möjligen en dag för en ny rundtur i hela Finspång för att titta på om-

rådena 

 

När detta är lämpligt tidsmässigt återkommer Lina med förslag på när sam-

rådets omfattning börjar bli klar. 

 

Nästa möte 

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. 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


