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Datum: 2019-05-20 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 08:30, Bönnern, Kommunhuset 

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

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

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

Ingrid Ahlström (MP) 
 

Övriga deltagare: Lina Alm, Jane Hjelmqvist  

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Minnesanteckningarna från mötet den 23 april 2019 lades till handlingarna.  

 

Klimatanpassningsarbete i Finspångs kommun 

Jane Hjelmqvist, berättar om hur kommunen arbetar med klimatanpassning-

en. Bifogad presentation. Mycket uppskattad information som är viktig för 

det fortsatta arbetet med översiktsplanen. 

 

Översiktsplan och Samrådsprocess 2019 

Lina berättar om processen med alla yttranden och beskriver övergripande 

vad de inkomna yttranden handlar om samt vilka möjliga knäckfrågor som 

kommer att behöva behandlas i september för att ge tjänstemännen inrikt-

ningen i det fortsatta arbetet. Nu arbetar ÖP-gruppen med att göra kartjuste-

ringar, förtydligande samt att börja skriva på bemötandet av alla yttranden. 

Alla kartjusteringar görs av tjänstemän och presenteras sedan för diskussion 

i miljö- och samhällsberedningen. Bemötande av yttranden förbereds av 

tjänstemän, främst experter inom sakområden, och presenteras sedan för 

diskussion i miljö- och samhällsberedningen. 
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Totalt har det inkommit 79 yttranden fördelat på följande sätt: 

▪ Länsstyrelse samt Region Östergötland 

▪ 5 kommuner 

▪ 10 Kommunkoncernen och politiska partier 

▪ 6 näringslivet 

▪ 11 föreningar 

▪ 40 privatpersoner 

 

En stor majoritet av yttranden från privatpersonerna handlar om den västra 

förbifarten. I sin helhet finns ett par frågor som behöver lyftas för vidare 

diskussion politiskt vilket bland annat är frågan om förtätning i relation till 

nya utvecklingsområden (gula fält) samt nya förbifarter, främst den västra 

och den förbi Sonstorp.  Vi behöver ökad tydligheten i priorite-

ring/utbyggnadstakt på både vägar och nya områden. Det finns även kloka 

inspel i frågor om bland annat naturvärde, kulturmiljöer, jordbruksmark och 

skogsmarker som tas i anspråk. 

 

Arbetet pågår med att ta fram en reviderad version av översiktsplanen som 

runt årsskiftet kommer ut på Utställning för möjlighet att lämna synpunkter 

igen. I samband med det kommer samrådsredogörelsen att offentliggöras 

och där bemöts de synpunkter/yttranden som inkommit under samrådstiden. 

Varken tjänstemän eller politiker bör offentligt diskutera inkomna yttranden 

och dess eventuella svar i samrådssammanställningen. Alla bemötande blir 

offentliga samtidigt och det är när samrådsammaställningen beslutas av 

miljö- och samhällsberedningen i samband med att Utställningsversionen 

blir offentlig. Innan dess göras inga offentliga ställningstaganden på något 

yttrande. 

 

Under tiden fram till utställning finns samrådsversionen av översiktsplanen 

på www.finspang.se/op2020 . Inga ändringar görs i den versionen, utan den 

är kvar som den var under samrådet ända fram tills den byts ut till utställ-

ningsversionen. Tjänstemännen jobbar i en ”dold” kopia som lagras internt 

och inte visas publikt. 

 

Övrigt 

Mats och Stig berättade om den beredningsträff som genomförts. Alla i be-

redningen ska få tillgång till plan 6, men kanslichefen har ännu inte (till 

dags dato) meddelat receptionen detta. Berit påpekade att beredningen över-

skrider sin budget, men arbetet med översiktsplanen ska fortsätta. 

 

Titta i samrådsversion och fundera på vilka om råden som du skulle vilja 

prioritera och se vid den kommande rundturen i september. 
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Önskemål om en diskussion med experter kring jordbruksmark kvar står. 

Lina och Stig undersöker kontakter om detta. 

 

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 

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 pla-

nering rundtur kl. 0830-1030 Glan   

Tisdag 3 september rundtur på landsbygden, 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 

Måndag 25 november kl. 0830-1030, Gron 

Måndag 16 december kl. 0830-12, Gron (utställningsbeslut prel. ) 

 

Nästa möte 

Måndag 17/6 kl. 08,30-10,30 Gron, samrådssammanställning samt önske-

mål inför ny busstur i september  
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OBS! Vänligen anmäl förhinder till Lina så slipper vi vänta på den som sak-

nas. 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


