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Datum: 2019-11-25 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 08:30, Lillskiren, plan 2 

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

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

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

Wastesson (SD), Camilla Broström (MP), 
 

Övriga deltagare: Lina Alm, Linda Modigh 

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Minnesanteckningarna från den 15 november lades till handlingarna 

Serviceplan 

Linda presenterade arbetet med serviceplanen, hennes presentation finns bi-

fogad. Serviceplanen blir ett planeringsunderlag till översiktsplanen och 

slutsatserna i serviceplanen arbetas in översiktsplanen. Beredningen kom-

mer att få ut serviceplanen för genomläsning. 

Arbete med utställningsversion 

En bred diskussion genomfördes av lika behandling av invånare, hur man 

bemöter personer som motsätter sig utpekande på deras marker och hur be-

redningen vill att arbetsgruppen fortsatt ska arbeta med markanspråk och 

utvecklingsstrategier. Arbetsgruppen ska fortsätta med det arbete som pågår. 

Övrigt 

Stig åker till Vreta Kluster i veckan för att delta i en konferens om jord-

bruksmark. 

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 
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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. 

 

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  

Nästa möte 

Måndag 16 december kl. 0830-12, Gron  

 

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

datumen är satta. 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


