Minnesanteckningar

1 (3)

Datum:

2020-03-26

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 25 februari lades till handlingarna.
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 information än vad som bedöms vara lämpligt att ha med i sin helhet i översiktsplanen. Vissa underlag är texter från samrådshandlingen som inte bedöms behöva vara en del av översiktsplanen, de ”lyfts ur”, men som planeringsunderlag tillför dom relevant bakgrundinformation. Planeringsunderlag
kommer att skickas ut regelbundet för diskussion och ställningstagande.
Till dagens möte hade planeringsunderlaget ”Planeringsförutsättning Finspång” skickats ut för kännedom. Det är delar av Flik 10 som flyttas ur. Just
detta underlag är den faktagrund som hela arbetet med översiktsplanen vilar
på. I den nuvarande formen har underlaget kompletterats med nationell lagstiftning. Lina fick återkoppling av redaktion karaktär som hon tar med sig i
arbetet.
Medborgardialog grönstruktur
Marika berättar om de 145 svar som kommit in, vad dom visar och hur det
jobbats in i grönstrukturen. Bifogat finns presentationen.
Arbete med granskningshandling
Lina berättar att revideringen med MKBn pågår och rapporten kommer till
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slaget med mera inom organisationen och av externa experter. Det rullar på
bra.
Lina och Marika jobbar på med kartorna, i stort sett saknas ”bara” popupperna. I Översiktsplanen är nästan all text inne och strukturen är klar.
Återstår kartor och de ändringar som uppstår av kvalitetssäkringen och samtalen med politiken.
Det har inkommit önskemål om att förlänga granskningstiden till mitten av
september. Vi tar med det i kommande planering för granskningen, just nu
är läget något osäkert utifrån Covid-19 eventuella effekter på publika möten
med mera.
Lina har bjudit in centrumgruppen till mötet i april. Mats ber Lina att även
planera för skype-möjligheter för det mötet.
Preliminär arbetsplan för utställningshandlingen. Utställning beräknas pågå
(mitten) juni till 31/8. Preliminärt planeras ett offentligt drop-in tillfälle innan midsommar samt ett i mitten av augusti.
15/1 utskick infrastruktur, riksintresse, LIS
23/1 Planeringsunderlag infrastruktur, riksintressetexter, LIS (ok) samt diskussion 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)
26/3 långt möte, Genomgång planförslag. Planförslaget i textformat i för
genomläsning.
Ev extramöte behövs för planförslaget.
(runt den 6/4 inför 14/4 Utskick länken)
14/4 långt möte, centrumgruppen inbjudan ihop med Ulrika och Inge samt
Johan, Helene, Mats, Magnus och Jonas. Diskussion kring planförslag, riktlinjer, riksintressen och målbild 2035.
11/5 ev beslut
(Ev extra möte för beslut)
9/6 ev Bolagens styrelser?
Övrigt
Plan- och bygglagen förändas från och med den 1 april 2020 avseende översiktsplanering. Lina återkommer längre fram med förändringarna, men i
stort inget som påverkar vårt arbete nu.
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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
14/4 08,30-12 Glan (långt möte, inklusive Centrumgruppen)
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

Lina Alm
Utvecklingsstrateg Översiktlig planering

Unrestricted

