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Datum:

2019-02-18

Grupp:

Miljö- och samhällsberedningen

Tid och plats:

08:00, Glan, Kommunhuset

Ledamöter:

Mats Annerfeldt (S, ordförande) Stig Jansson (M,
vice ordförande), Bo Allard (S), Jan Wastesson
(SD), Tommy Jacobson (L), Stefan Ackeryd (KD)
Kristina Karlsson (C.) Leila Marttila (V), Ingrid
Ahlström (MP),
Lina Alm, Per Strannelid samt från kl. 09:00 Stig
Andersson, Leif Johannesson, Christer Lundström, Britt-Marie Jarl, Börje Gunnarsson, Christer Forsell.

Frånvarande:
Övriga deltagare:

Miljö- och samhällsberedningen
Föregående möte
Minnesanteckningarna från mötet den 28 januari 2019 diskuterades. Lina
lyfte särskilt inspelet i minnesanteckningarna: under samrådets drop-in tider
så står samtliga ledamöter bakom det beslutade samrådsförslaget, man diskuterar inte partipolitik under dessa tillfällen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Per var inbjuden för att berätta om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
som har utförts av Calluna. Bifogat finns Pers presentation.

Samrådsdiskussion med de kommunala bolagens styrelser.
Under hösten, inför samrådet, var de kommunala bolagens ordförande inbjudan för en diskussion med beredningen om översiktsplanen. Som en uppföljning av detta var hela styrelserna inbjuda till dagens möte. Mats hälsade
alla välkomna och Lina visade översiktsplanen, beskrev arbetet, samrådet
och fortsättningen framöver. Lina lyfte de goda samarbeten som sker mellan
tjänstemännen i bolagen och förvaltningen.

Unrestricted Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se

Sid 2 (3)

Översiktsplan och Samrådsprocess 2019
Översiktsplanen hittas på www.finspang.se/op2020 .
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 Bosse OBS! Jan har fått förhinder. Någon annan
som kan?

Övrigt
Paddor, det ser ut att lösa sig enligt Mats.
Taggarna, det har uppstått förvirring och viss irritation över det nya taggsystemet, i synnerhet då beredningarnas ordförande inte informerats om förändringen och de nya riktlinjerna innan dessa trädde i kraft.
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.
För mer info se länken (OBS! ni behöver inte anmälda er till SKL, Lina bokar webbsändningen) :
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/pblforfortroen
devalda.25651.html

Kommande möten
Terminens möten planeras enligt följande:
Måndag 18/2 kl. 08,00-11,00 Glan (plan 4), de kommunala bolagens styrelser bjuds in till samtal kring översiktsplanen från klockan 9.
Måndag 18/3 kl. 08,00-10,00 Gron, arbetsgruppen för Natur och friluftsplanen 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. 08,00-10,00 Bönnern (till vänster i korridoren på plan 6),
Måndag 20/5 kl. 08,00-10,00 Bönnern (till vänster i korridoren på plan 6),
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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
• en dag för en ny rundtur i hela Finspång för att titta på områdena,
centrumgruppen ställer sig positiva till en ny sådan tur.
När detta är lämpligt tidsmässigt återkommer Lina med förslag på när samrådets omfattning börjar bli klar.

Nästa möte
Måndag 18/3 kl. 08,00-10,00 Gron, arbetsgruppen för Natur och friluftsplanen bjuds in från kl. 9 för att berätta om arbetet.

Utvecklings- och näringslivsavdelningen

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
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