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Datum: 2018-06-18 

Grupp: Miljö- och samhällsberedningen 

Tid och plats: 14:30, Gron, Kommunhuset 

Ledamöter: Ingrid Ahlström (MP, ordförande), Stig Jansson 

(M, vice ordförande), Kai Hallgren (SD),  
Birgit Svärd (S), Leila Marttila (V), Bo Allard (S) 

Frånvarande:  Tommy Jacobson (L), Per-Olof Hårsmar (KD), 

Anna Creutz (C.) 

Övriga deltagare: Lina Alm 

 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet i maj.  

Remissomgång bostadsförsörjningsprogram 

Lina hade skickat ut sammanställningar på vilka som lämnat in yttranden, 

och vad de säger i sin helhet. Totalt har 17 yttranden inkommit, de flesta 

med allmänna synpunkter.  Ett par av de allmänna synpunkterna diskutera-

des under mötet, beredningen gav sedan Lina i uppdrag ta fram förslag på 

hur dessa kan besvaras.  

Samtliga målspecifika synpunkter diskuterades gemensamt och Lina har i 

uppdrag att skriva rent de förändringsförslag som beredningen önskar ge-

nomföra. 

Detta sker innan Linas semester och ett extra insatt möte sker i augusti för 

att behandla bostadsförsörjningsprogrammet. 

ÖP 

Lina beskrev nya tidsplanen och önskan från beredningen med att få fram en 

digital ÖP till samrådet. Fortfarande finns en viss osäkerhet kring tekniken, 

men arbetsgruppen arbetar på över sommaren. Målet är att arbetsgruppen 

ska kunna presentera ett samrådsförslag för beredningen i början av oktober. 

Lina presenterade även ett förslag på hur Finspångs utvecklingsstrategi (en 

av de tre huvuddelarna i Boverkets ÖP-modell) kan se ut på en kartbild. 

Förslaget visade hur och vilka stråk, områden, orter samt natur som ska an-

ses som prioriterade fram till 2035 i mycket breda penseldrag. Beredningen 
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diskuterade förslaget och gav Lina uppdraget att jobba vidare utifrån den 

presenterade kartskissen och tankarna kring utvecklingsstrategin.  

 

Övrigt 

Inget övrigt. 

 

Kommande möten 

Kommande möten är 21/8 14,30-16,30 i Regnaren, samt den 27/8 kl. 

14,30-16,30 i Bönnern.  

 

Fler möten kommer behöva planeras in för olika sakfrågor under augusti 

och september. 

 

Höstens första fullmäktigemöte är planerat så beredningen skulle kunna ses 

24/9.  

 

Nästa möte 

Nästa möte tisdagen är 21/8 14,30-16,30 i Regnaren  

plan 4 (vid receptionen)  

 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


