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Datum:

2019-01-14

Grupp:

Miljö- och samhällsberedningen

Tid och plats:

13:30, Gron, Kommunhuset

Ledamöter:

Mats Annerfeldt (S, ordförande) Stig Jansson (M,
vice ordförande), Bo Allard (S), Jan Wastesson
(SD), Leila Marttila (V), Ingrid Ahlström (MP),
Kristina Karlsson (C.), Tommy Jacobson (L),
Stefan Ackeryd (KD)
Lina Alm

Frånvarande:
Övriga deltagare:

Miljö- och samhällsberedningen
Föregående möte
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet den 18 december
2018.
Presentation av ledamöter och beredningens uppdrag
och ansvar
Mats hälsar alla välkomna och en längre presentationsrunda genomförs. Det
är första mötet med den nya miljö- och samhällsberedningen och en stor del
av tiden är vikt åt att lära känna varandra och uppdraget beredningen har.
Lina beskrev övergripande hur minnesanteckningar sköts, när kallelser
kommer och vilket uppdrag hon har som koordinator för beredningen.
Bifogat minnesanteckningarna finns en kortare Powerpoint med punkter
som behandlades under mötet. Gruppen hade även fått beredningshandboken i kallelsen. Beredningshandboken är det dokument som i grunden reglerar vad beredningen kan och bör göra.
Arbetsmaterial och hur material ska hanteras.
Vad innebär arbetsmaterial/utkast? Något som är under arbete, som inte är
beslutat, märkt antingen i utskick, eller i/på papper. Något som inte är klart
och kan komma att förändras. Detta material får inte spridas vidare utanför
gruppen då det är under arbete och beredningen inte har tagit ställning till
det i sin helhet.
Vad får man göra? Som deltagare i beredningen är det viktigt att förankra
det som görs i beredningen i sitt parti. Det görs förslagsvis genom att övergripande berätta om arbetet och de frågeställningar som det behöver tas
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ställning till. Det går också bra att visa sådant material som inte är arbetsmaterial utan släppt för spridning, som samrådsunderlag, beslutat i KF, eller
på annat sätt blivit offentlig handling. Vid tveksamher frågas Mats eller
Lina

Bostadsförsörjningsprogram
Guppen fick utskrifter av det material som omfattar arbete med ny bostadsförsörjningsplan. De dokument som gruppen fick innehöll kommunfullmäktiges uppdrag till beredningen, det nya bostadsförsörjningsprogrammet inklusive bilagor, tjänsteskrivelse och beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då hela arbetet återremitteras till kommunstyrelsen ska ett
möte hållas under januari med Mats och Stig samt Boss och Lina för att se
vad gäller nu. De återkommer i frågan efter mötet.

Översiktsplan och Samrådsprocess 2019
Lina inledde med att visa en kortare presentation om vad översiktsplanering
är, vad beredningen har för uppdrag och hur långt i arbetet man kommit.
Bildspelet finns bilagt minnesanteckningarna.
Efter det visade Lina hur översiktsplanen ser och hur man navigerar i den.
Översiktsplanen hittas på www.finspang.se/op2020 .
Samrådsbeslutet togs av gamla beredningen den 18 december 2018. Samrådet kommer att pågå 21 januari till 17 april. Lina delade ut aktualiseringsunderlagtet till den giltiga översiktsplanen samt det uppdrag beredningen har
fått från kommunfullmäktige om översiktsplanen.
Under samrådet kommer Drop-in tillfällen erbjudas på följande datum och
tider. Lina vill att det vid varje tillfälle finns en ny och en gammal beredningsmedlem med. Schemat läggs vid nästa möte.
28 februari kl. 16,00-19,00
1 mars kl. 10,00-13,00
5 mars kl. 16,00-19,00
7 mars kl. 10,00-13,00
9 mars kl. 09,00-12,00
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Beredningen lovade under hösten att bjuda in ledningen till bolagen för diskussion under samrådstiden. Datum och tid för detta bestäm vis nästa möte.
Lina beskriv hur arbetsgruppen jobbar inom förvaltningen och vilka personer som finns med där. Arbetsgruppen kommer att träffa andra inom förvaltningen samt FTV under samrådstiden för ett internt samråd. Arbetsgruppen kommer även att träffa region Östergötland samt Östgötatrafiken
för ett informellt samrådsmöte.
Sändlistan till samrådet är mycket omfattande, men alla kan lämna in yttranden. Även de som inte står med.
Annonsering av samrådet kommer att ske i NT, Folkbladet sam Katrineholmskuriren (26/1). Artikel samt annonser i Fokus Finspång (30/1) samt
annons runt v 9. Även kommunens hemsida och sociala medier, digitala
skyltar med mera kommer att användas.
Kommunens bibliotek samt reception kommer kunna ge extra stöd och information under samrådet. Lina träffar dessa grupper och informerar/visa
samt sätter ihop informationsmaterial.

Övrigt
Denna punkt skjuts fram till kommande möte.

Kommande möten
Terminens möten planeras tillsammans med nya gruppen den 28 januari.

Nästa möte
Måndagen 28 januari kl. 13,00-15,00 i Gron, ämne: översiktsplan.

Utvecklings- och näringslivsavdelningen

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
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