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Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Minnesanteckningarna från den 23 januari lades till handlingarna. 

 

Planeringsunderlag 

Ett planeringsunderlag är en faktasammanställning, en utredning eller ett 

kunskapsunderlag vars huvudslutsatser eller övergripande strategier arbetas 

in i översiktsplanen. Planeringsunderlag innehåller dock betydligt mer in-

formation än vad som bedöms vara lämpligt att ha med i sin helhet i över-

siktsplanen. Vissa underlag är texter från samrådshandlingen som inte be-

döms behöva vara en del av översiktsplanen, de ”lyfts ur”, men som plane-

ringsunderlag tillför dom relevant bakgrundinformation. Planeringsunderlag 

kommer att skickas ut regelbundet för diskussion och ställningstagande.  

 

Följande planeringsunderlag ska behandlas (uppdateras löpande) och kom-

mer att beslutas i och med antagande av översiktsplan 2020. Dessa blir då 

dokument som finns i anslutning till översiktsplanen på webben samt att de 

finns länkar i översiktsplanen till dessa dokument. 

• LIS-utredningen, januari 2020, förtydligande avseende ställningsta-

gande från den handling som fanns med i samrådet, OK 

• Utredning jordbruksmark, december 2019, nytt dokument, OK 

• Serviceplan, december 2019, nytt dokument, OK 

• Trafikstrategi, januari/februari 2020, information som ”lyfts ur” 

översiktsplanen och utökas med information, återkommer igen efter 

justeringar. OK 

• Nulägesbeskrivning på landsbygden och orter, information som 

”lyfts ur” översiktsplanen. OK 

• Nulägesbeskrivning från 2017 som idag finns under flik 10. 
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Trafikstrategi, planeringsunderlag 

Dokumentet är ombearbetat efter förra mötets synpunkter och internremiss. 

Underlaget godkändes med ett par justeringar, bland annat tidssättning på 

nya vägar. 

 

Landsbygden och orter, planeringsunderlag 

Planeringsunderlaget diskuterades och Lina berätta att det all den bak-

grundsinformation som tidigare fanns med i samrådshandlingen under Plan-

förslaget för landsbygden och orter. All text är flyttad till planeringsun-

derlaget utan att justeras, det med andra ord samma som redan är godkänd 

av beredningen i samrådet. Underlaget godkändes med ett par justeringar av 

redaktionell karaktär. 

 

Arbete med utställningsversion 

Riktlinje: Hur kommunen ska jobba för att nå översiktsplanens mål och hur 

kommunen ska tillgodose lagkrav. Används främst i flik 7, riktlinjer. 

Ställningstagande: Finspångs kommuns prioritering och förslag till hur 

mark- och vatten ska användas. Begreppet används gällande riksintressen 

samt i planförslaget. 

Planeringsunderlag: Det är faktaunderlag som ligger som grund för både 

riktlinjer och ställningstaganden i översiktsplanen men som inte bedöms 

vara en del av översiktsplanen. 

 

Beredningen hade även fått ut delar av utställningshandlingen, den nya fli-

ken om riktlinjer (nr 7), att läsa. OBS! Detta är arbetsmaterial. Detta är en 

sammanslagning av tidigare flik 4 förutsättningar och riktlinjer samt flik 7 

värden och hänsyn. Undantaget allt om riksintressen som presenterades vid 

förra mötet. Syftet med sammanslagningen har varit att förtydliga samt att 

undvika att samma område hanteras på två ställen i översiktsplanen. Det har 

även lett till att mycket text har kunnat tas bort. Delen om kommunikat-

ion/trafik har kortats ner och stora delar lagts i planeringsunderlaget nämnt 

ovan.  Lina och Marika har även jobbat med att förtydliga riktlinjerna så 

inga lagkrav eller saker som tillhör genomförandet finns kvar. Underlaget 

diskuterades och godkändes med ett par justeringar gällande klimatpåverkan 

och trafik. Lina och Marika jobbar vidare med underlaget då det även är på 

internremiss. Återkoppling sker under våren igen. 

  

Lina har bjudit in centrumgruppen till mötet i april.  

 

Lina och Marika har kontakt med konsulterna inför en reviderad MKB. 

 

Preliminär arbetsplan för utställningshandlingen. Utställning beräknas pågå 

(mitten) juni till 31/8. Preliminärt planeras ett offentligt drop-in tillfälle in-

nan midsommar samt ett i mitten av augusti. 
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15/1 utskick infrastruktur, riksintresse, LIS 

 

23/1 Planeringsunderlag infrastruktur, riksintressetexter, LIS (ok) samt dis-

kussion utställning,   prel plan. 

 

(14/2 inför 25/2 utskick infrastruktur reviderat och klart, samt riktlinjer) 

 

25/2    Alla riktlinjer i textformat för genomläsning. 

 

(16 mars inför 26/3, utskick alla planförslagtexter)  

 

26/3 långt möte, Genomgång planförslag. Planförslaget i textformat i för 

genomläsning. 

 

Ev extramöte behövs för planförslaget. 

 

(3/4 inför 14/4 Utskick länken, fokus struktur innehåll samt texter Målbild, 

genomförandet,) 

 

14/4 långt möte, centrumgruppen inbjudan ihop med Johan, Helene och Ul-

rika. Reflektion, samt tillgänglighet till storymap. Genomgång.  Genomläs-

ning av målbild, genomförandet, 

 

11/5 ev beslut 

(Ev extra möte för beslut) 

9/6 av beslut 

 

Övrigt 

Yttrandet på Strategisk plan har varit utskickat och diskuterade. Det god-

kändes med tillägget  att vi måste avsätta medel och resurser för strategiska 

markinköp. 

 

Marika jobbar med en digital medborgardialog för att få med mer fakta inför 

grönstrukturen. Gå gärna in och svara, samt sprid länken i era nätverk! 

 

https://ext-

gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b4

0da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758L

QkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw 

 

 

Kommande möten 

KFs möten 2020 är: 29/1, 26/2, 25/3, 15/4, 13/5, 17/6, 16/9, 21/10, 18/11, 

16/12 

 

https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b40da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758LQkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b40da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758LQkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b40da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758LQkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=7f20e5c6836b40da9082dd9ccfcb4fa4&fbclid=IwAR2XOXCJ430CBVEb6gioBBiML758LQkoJMOgMbG6UZ3n_1XiPEbK_557bqw
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2020 års möten för miljö- och samhällsberedningen planeras enligt följande: 

23/1 kl 1330-15,30 Gron  

25/2 kl 08,30-10,30 Glan 

26/3 08,30-12 Gron (långt möte) 

14/4 08,30-12 Glan (långt möte, inklusive Centrumgruppen) 

11/5 830-10,30 Gron 

9/6 1300-1500 Gron  

 

 

Nästa möte 

26/3 08,30-12 Gron (långt möte) 

 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg Översiktlig planering 


