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Datum:

2019-06-17

Grupp:

Miljö- och samhällsberedningen

Tid och plats:

08:30, Gron, Kommunhuset

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),

Frånvarande:

Mats Annerfeldt (S), ordförande, Ingrid Ahlström
(MP), Kristina Karlsson (C.),

Övriga deltagare:

Lina Alm,

Miljö- och samhällsberedningen
Föregående möte
Minnesanteckningarna från mötet den 20 maj 2019 lades till handlingarna.

Översiktsplan och Samrådsprocess 2019
Lina berättar om det eftertänksamma arbetet med att ta hand samrådsyttrande. Mycket tid att läsa in sig och hitta möjliga kloka sätt att besvara frågeställningar på. En förändringslogg kommer att föras under arbetet med utställningshandlingen för att kunna sammanställa vad som är gjort.
Dock är det så att det som beredningen ska ta ställning tills edan, inför utställning, är hela handlingen och allt des innehåll på samma sätt som inför
samrådet.
Lina flaggar för att noggrannhet och klokskap tillsammans med eftertanke
behöver prioriteras framför hastighet inför utställningen. ÖP-arbetsgruppen
har tappat bemanning och andra viktiga kompetenser i förvaltningen slutar.
Lina håller bredningen informerad om när en utställningshandling kan vara
klar för beslut.
Klargörande av begrepp.
•

Samrådshandling=ett första utkast till ny översiktsplan som samråds
med allmänheten och andra berörda parter. Till den finns även en
MKB med. Detta skedde 21/1--17/4 2019. Av alla synpunkter (yttranden) sammanställs en samrådssammanställning.

Unrestricted Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se

Sid 2 (5)

•

Samrådssammanställning=ett dokument där alla som lämnat yttrande
finns återgivna. Hela eller sammanfattningar av samtliga yttranden
finns med samt svar på yttranden. Förvaltningen tar fram förslag på
svar, miljö- och samhällsberedningen beslutar om dessa. I samrådssammaställningen finns även en redogörelse över de större förändringar som gjorts i förslaget under arbetet med att ta fram en utställningshandling. Samrådssammanställningen blir offentligt när det
ombearbetade förslaget till översiktsplan går på utställning. Beslut
om att gå på utställning samt om samrådssammanställning bör lämpligen tas vid samma tillfälle.

•

Utställningshandling= det nya ombearbetade förslaget till översiktsplan som går på utställning. Då finns möjligheter för allmänhet och
andra berörda parter att lämna synpunkter igen. Detta är sista chansen att lämna synpunkter. När utställningshandlingen blir offentlig
följer även samrådssammanställningen med, tillsammans med MKB.

•

Utställningsredogörelse= ett dokument där alla som lämnat yttrande
under utställningen finns återgivna. Hela eller sammanfattningar av
samtliga yttranden finns med samt svar på yttranden. Förvaltningen
tar fram förslag på svar, miljö- och samhällsberedningen beslutar om
dessa. I Utställningsredogörelse finns även en redogörelse över de
större förändringar som gjorts i förslaget under arbetet med att ta
fram en antagandehandling. Utställningsredogörelsen blir offentligt
när det ombearbetade förslaget till översiktsplan lämnas för antagande i kommunfullmäktige, den så kallade antagande handlingen.

•

Antagandehandling= Det slutgiltiga förslaget till ny översiktsplan
som lämnas till kommunfullmäktige för antagande. När processen
kommit så här långt finns det inga fler möjligheter för allmänheten
och andra berörda parter att lämna synpunkter, nu är det en politisk
process. Tillsammans med antagandehandlingen så följer MKB,
samrådssammanställning samt utställningsredogörelse. Beslut om att
lämna en antagandehandling för politiks process samt om utställningsredogörelsen bör lämpligen tas vid samma tillfälle.

•

Antagande= översiktsplanen och dess bilagor avtas av kommunfullmäktige. När den vunnit laga kraft ersätter den den gamla översiktsplanen. Överklagansmöjlighet finns enbart på processen under framtagandet av ny översiktsplan, inte på ställningstaganden.

Tidigare info som gäller fortfarande: Arbetet pågår med att ta fram en reviderad version av översiktsplanen som runt årsskiftet kommer ut på UtställUnrestricted
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ning 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.

Rundtur på landsbygden-Finspångs tätort
Lina mailade samtliga i beredningen samt centrumgruppen om denna dag
den 20 maj. Syftet med dagens möte är att dra uppstrukturen för rundturen
och möjliggöra en planering för Lina och bokning av buss och chaufför.
Önskemål om områden/platser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbifarten både Torstorp och runt Bönnern.
Förbifart Sonstorp/Hällestad (kanske, inte prioritet)
Nyhem bakvägen, det stora utpekade området söder om nuvarande
Nyhem
Förtätningsområden i Finspång tätort, både utpekade och inkomna
förslag på nya.
Vistinge och Melby
Kolstad och Solklint
Området mellan Lämnetorp och Udden
Butbro Skogsbacke, Lotorp Östra och Västra samt område för en
eventuell ny förbifartskorridor

Beredningen står för buss och fika. Då vi kommer hålla oss i närheten av
Tätorten stannar vi förslagsvis vid ett ställe och äter gemensam lunch, men
var och en betalar själva.
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Övrigt
Frågan lyftes igenom taggarna. Alla i beredningen ska få tillgång till plan 6,
men kanslichefen har ännu inte (till dags dato) meddelat receptionen detta.
Detta har till dags dato fortfarande inte gjorts.
Önskemål om en diskussion med experter kring jordbruksmark kvarstår.
Lina och Stig undersöker kontakter om detta men har hitintills inte hittat rätt
typ av möjliga föreläsare. Även KS upplevs efterfråga detta.
Beredningen vill lyfta en vägledande debatt i kommunfullmäktiga om definitionen av jordbruksmarken i Finspång.
Syftet med att ha debatten är att ställa frågan till kommunfullmäktige om de
definitioner och avgränsningar som är gjorda i samrådsversionen av översiktsplanen är godtagbara. Vad är brukningsvärd åkermark i Finspång. Hur
ska vi hushålla med åkermarken på ett klokt sätt. Hur tolkas definitionerna
och vad behöver eventuellt förtydligas för att nå en bred överenskommelse
om Finspångs utveckling.
Stig lämnar önskemål om en sådan debatt den 18 september. Betoning på
Finspång och det som fanns utritat i samrådsversionen.
Lina får i uppdrag att arbeta fram ett missiv som underlag till debatten.
Arbetsrum intranätet, Lina visar arbetsrummet och vad som finns där.
Lina har blivit tillfråga av Teknologisk institut om att föreläsa på deras årliga ÖP-dagar i höst. Information om konferens hittar ni här:
https://www.teknologiskinstitut.se/op-dagarna/k430200

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
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
Unrestricted
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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 rundtur i Finspång med fokus på tätorten med omland,
heldag.
Fredag 13 september båda grupperna heldag kl 0830-15 om ställningstaganden
Onsdag 18 september, ev. vägledande debatt i KF om jordbruksmark
Måndag 16 september kl. 0830-1030, Bönnern
Måndag 28 oktober kl. 0830-1030, Gron
Måndag 25 november kl. 0830-1030, Gron
Måndag 16 december kl. 0830-12, Gron (utställningsbeslut prel. )

Nästa möte
Tisdag 20 augusti uppstart och sammanfattning sommarens jobb samt
missiv för vägledande debatt kl. 0830-1030 Glan
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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