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Datum:

2019-09-16

Grupp:

Miljö- och samhällsberedningen

Tid och plats:

08:30, Bönnern, plan 5

Ledamöter:

Mats Annerfeldt (S, ordförande) Stig Jansson (M,
vice ordförande), Bo Allard (S), Leila Marttila (V),
Jan Wastesson (SD), Stefan Ackeryd (KD),
Tommy Jacobson (L), Kristina Karlsson (C.)

Frånvarande:

Ingrid Ahlström (MP),

Övriga deltagare:

Lina Alm,

Miljö- och samhällsberedningen
Föregående möte
Minnesanteckningarna från mötet den 20 augusti 2019 lades till handlingarna.
Översiktsplan och Samrådsprocess 2019
Sedan det senaste mötet har Miljö- och samhällsberedningen tillsammans
med Centrumgruppen dels varit på en rundtur runt tätorten och dels haft en
heldag med översiktsplanediskussioner. Både rundturen och det gemensamma mötet i fredags upplevdes som mycket positivt med bra erfarenheter
och diskussioner.
I fredags gicks bland annat Länsstyrelsen yttrande igenom, samt hur arbetsgruppen planerar att bemötta detta i generella ordalag. En presentation om
de vägkorridorer som finns och som föreslås finnas med i översiktsplanen
gick igenom. Nya riktlinjer för jordbruksmark presenterades. Den samlade
gruppen är enig i följande frågor:
-nya vägkorridorer ska ligga kvar med prioritet på riksväg 51. Förbifarten
Sonstorp ritas om enligt förslag. Förbifarten Butbro ska tas med. I övrigt
inga förändringar.
-nya riktlinjer för jordbruksmarken ska arbetas i översiktsplanen.
- bemötande av markägare och fortsatt utpekande av utvecklingsområden,
verksamhetsmark och förtätningar ska göras enligt det förslag som arbetsgruppen tagit fram och fortsatt arbetar med. Bebyggelseformer och prioriteringar ska göras utifrån den arbete som gruppen gjorde under fredagseftermiddagen.
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Under eftermiddagen lyftes en diskussion kring motiveringen och betydelsen av de prioriterade orterna och vad det får för följdeffekter.
Under detta möte lyftes frågan om de prioriterade orterna igen och Lina fick
i uppdrag att förtydliga vad service och utveckling av service betyder för
varje enskild prioriterad ort. Detta baserad på önskad utveckling till år 2035
med måluppfyllelse i 35´000 invånare. Detta ska beredningen senare ta upp
för diskussion igen.
Tidigare info som gäller fortfarande: 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 utställningsversionen. Tjänstemännen jobbar i en ”dold” kopia som lagras internt
och inte visas publikt.

Remiss klimatanpassningsplan
Miljö- och samhällsberedningen har fått ett utkast på remissvar på klimatanpassningsplanen som diskuterades. Miljö- och samhällsberedningen står
bakom utskickat förslag med någon mindre redaktionell ändring. Lina
skickar yttrandet till ansvarig tjänsteman.
Övrigt
Nytt möte planerat för att gå igenom samrådssammanställningen.
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
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Måndag 18/2 kl. 08,00-11,00 Glan (plan 4), de kommunala bolagens styrelser bjuds in till samtal kring översiktsplanen från klockan 9.
Måndag 18/3 kl. 08,30-10,30 Gron, arbetsgruppen för Natur och friluftsplanen 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 önskemål inför ny busstur i september.
Nya tider:
Tisdag 20 augusti uppstart och sammanfattning sommarens jobb samt
missiv för vägledande debatt kl. 0830-1030 Glan
Tisdag 3 september kl 08,00-17,00 rundtur i Finspång med fokus på tätorten
med omland, heldag.
Fredag 13 september båda grupperna heldag kl 0830-15 om ställningstaganden
Måndag 16 september kl. 0830-1030, Bönnern
Måndag 28 oktober kl. 0830-1030, Gron
Fredag 15 november, kl. 08,30-12,00, Gron. Samrådssammanställning.
Måndag 25 november kl. 0830-1030, Gron
Måndag 16 december kl. 0830-12, Gron (utställningsbeslut prel. )
Nästa möte
Måndag 28 oktober kl. 0830-1030, Gron

OBS! Vänligen anmäl förhinder till Lina så slipper vi vänta på den som
saknas.

Utvecklings- och näringslivsavdelningen

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
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