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Datum:

2018-08-27

Grupp:

Miljö- och samhällsberedningen

Tid och plats:

14:30, Gron, Kommunhuset

Ledamöter:

Stig Jansson (M, vice ordförande), Tommy
Jacobson (L), Per-Olof Hårsmar (KD),
Birgit Svärd (S), Leila Marttila (V), Bo Allard (S)
Anna Creutz (C.) Kai Hallgren (SD)
Ingrid Ahlström (MP, ordförande),
Lina Alm, Marika Östemar

Frånvarande:
Övriga deltagare:

Miljö- och samhällsberedningen
Föregående möte
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet 21 augusti.
Bostadsförsörjningsprogram, beslut
Miljö- och samhällsberedningen beslutade att skicka vidare sitt arbete med
nytt bostadsförsörjningsprogram daterat 2018-08-27 till KF via KS. Beslut
finns som bilaga. Anna hade föranmält sen ankomst och var inte med vid
beslutet.
ÖP
Lina har bokat lokaler för de kommande mötena, OBS! En viss lokalrotation kan uppstå, glöm inte att titta i kallelsen. Arbete med ÖP, inget nytt
sedan förra veckan.
LIS
Marika presenterade hennes och Linas arbete med ny LIS-utredning. Bakgrund, varför en ny utredning behövs och hur bedömningen har gått till. Sedan presenterade samtliga föreslagna områden.
I det stora hela menade bredningen att arbetet var bra och de utpekade områdena godkändes med tre undantag. Det gäller alla tre område som var utpekade i bruksmiljöer där varierande omfattning av verksamhet pågår idag.
Syftet med att peka ut dessa som LIS var att visa på en möjlig förändrad
markanvändning på sikt. Beredningen menar dock att detta kan försämra
förutsättningarna för nuvarande mark- och verksamhetsägare. Efter att noggrant studerat områdena och diskuterat kom beredningen och Lina & MaPostadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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rika fram till att delar av områdena (bruksmiljöerna bortplockade) inte var
att rekommendera att peka ut, då detta skulle skapa en ohållbar spretig ortsutveckling. Det finns även andra, bättre lämpande utvecklingsområden utanför strandskyddet i dessa orter. Dessa tre områden tas bort som föreslagna
LIS-områden. Revidering av LIS-utredningen genomförs av Lina & Marika
och de ligger sedans om underlag för ÖP2020.
Övrigt
Miljö- och samhällberedningen ser inget behov av att tjänstemän bemannar
Finns i Finspång ur ett ÖP-perspektiv då tidpunkten är precis innan beredningen får ett förslag till samrådshandling. Det finns inget att visa och det
går inte att samla in synpunkter som kan hanteras på ett klokt sätt.

Kommande möten
10 september 13,00-16,30 i Gron, plan 6, Utvecklingsstrategi samt
Natur- och friluftsplan.
13 september 14,30-16,30 i Gron på plan 6, planförslag tätort med omland.
(Anna kan inte)
17 september 13,00-16,30 i Gron på plan 6, planförslag landsbygd samt ev.
klimatanpassning i ÖP. (Leila kan inte)
21 september rundtur på landsbygden, heldag. Mer info kommer. (Hela beredningen har anmält intresse, centrumgruppen är inbjuden)
10 oktober 13,00-16,30 i Gron på plan 6, samrådsförslag.
23 oktober, heldag med båda grupperna om samrådsförslaget. 08,30-16,30,
Glan.

Nästa möte
10 september 13,00-16,30 i Gron, plan 6, Utvecklingsstrategi samt
Naturplan.

Utvecklings- och näringslivsavdelningen

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering

