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Datum:

2020-04-14

Grupp:

Miljö- och samhällsberedningen

Tid och plats:

08:30, Sessionsalen

Ledamöter:

Mats Annerfeldt (S, ordförande) Stig Jansson (M,
vice ordförande), Bo Allard (S), Stefan Ackeryd
(KD), Lars Svensson (SD), Tommy Jacobson (L)
(del av mötet via Teams),

Frånvarande:

Kristina Karlsson (C.), Camilla Broström (MP),
Leila Marttila (V),

Övriga deltagare:

Ulrika Jeansson (S), Hugo Andersson (C.) (via
Teams), Frida Granath (S), Inge Jacobsson (M),
Kai Hallgren (SD)
Lina Alm, Marika Östemar, del av mötet: Jonas
Andersson, Johan Malmberg.

Miljö- och samhällsberedningen
Arbete med granskningshandling
Mats hälsar alla välkomna till det gemsamma mötet mellan Miljö- och samhällsbredningen, centrumgruppen och KS-presidiet angående granskningshandlingen av översiktsplan 2020.
Lina inleder med en kortare orientering om var i processen arbetsgruppen är
och vad som återstår.
Lina berättar att revideringen med MKBn pågår och rapporten kommer till
beslutsmöte inför granskningen. Granskning sker av olika planeringsunderlag samt av planförslaget med mera inom organisationen och av externa
experter. Det rullar på bra. Lina och Marika jobbar på med kartor och popupperna. I Översiktsplanen är nästan all text inne och strukturen är klar.
Återstår kartor och de ändringar som uppstår av kvalitetssäkringen samt dagens återkoppling.
Lina visade sedan runt i översiktsplanen och lyfter de absolut största förändringarna mellan samråds- och granskningshandlingen.
-nya och borttagna utvecklingsområden
-markant ökning av förtätningsområden
-prioriterade orters funktion och omfattning
-grönstruktur
-tydligare struktur med ställningstagande och konsekvent användning av
begrepp och kartlager i hela Finspång.
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-ihopslagningen av tidigare flik 4 och flik 7
-den avvikande avgränsningen av riksintresse kulturmiljö Risinge.
-arbetet med att ta bort bakgrundsinformation från texterna i översiktsplanen
och istället placera dessa i planeringsunderlag som finns lättåtkomligt.
Frågor och diskussion blandades med presentation.
De som deltog vid mötet uttryckte en samstämmighet i att förslaget till
granskningshandling ska finjusteras för att sedan beslutas om granskning till
sommaren enligt nedanstående preliminära plan.
Preliminär arbetsplan för granskningshandlingen. Granskningen beräknas
pågå (mitten) juni till mitten september. Preliminärt planeras ett offentligt
drop-in tillfälle innan midsommar samt ett i mitten av augusti. Det är möjligt att digitala möten behöver erbjudas också. Just nu är läget något osäkert
utifrån Covid-19 eventuella effekter på publika möten med mera.

Utvecklings- och näringslivsavdelningen

Lina Alm
Utvecklingsstrateg Översiktlig planering
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