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Dnr KS 2019-68

Kommunstyrelsen

Översiktsplan Finspångs kommun, yttrande över
samrådshandling
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande över samrådshandling till översiktsplan för Finspång avges i
enlighet med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Ärende
Finspångs kommun har översänt förslag till ny översiktsplan för Finspång
(samrådshandling) för yttrande. Förslaget till ny översiktsplan för Finspång är
digitalt.
Det övergripande syftet är att med översiktsplanen skapa förutsättningar för att
möjliggöra det tillväxtmål som Finspångs kommunfullmäktige fattade beslut
om 2017. Tillväxtmålet innebär att Finspång ska ha 30000 invånare år 2035,
vilket innebär ett tillskott om ca 8000 invånare jämfört med idag, samt utökad
offentlig service och ett växande näringsliv.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun
ställer sig positiv till samrådsförslaget för Översiktsplan för Finspång.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Översiktsplan Finspångs kommun, yttrande över samrådshandling, 2019-0315
Bilaga - Yttrande

2 (2)

Bakgrund
Finspångs kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt tillväxtmål som
övergripande innebär att Finspång ska ha 30000 invånare år 2035.
Tillväxtmålet innebär drygt 8000 fler invånare samt drygt 4000 nya bostäder i
Finspång. Detta, samt ett beslut om att arbeta aktivt med Agenda 2030 i
styrning och utveckling av Finspång har lett till beslutet om att inleda arbetet
med en ny översiktsplan. Tillväxtmålet samt Agenda 2030 utgör arbetets
ramar.
I planförslaget, som är digitalt, föreslås att huvuddelen av befolkningstillväxten
fokuseras inom Finspångs tätort med omland. I omlandet ingår också orterna
Falla, Butbro och Lotorp, samt områdena kring vägstråket längs rv 51 mot
Norrköping. Utvecklingsstrategierna innebär både förtätning och nya områden
runt tätorten för expansion och utveckling. Förslaget innebär att Falla, Butbro
och Lotorp binds samman med Finspång på ett tydligare sätt.
På landsbygden pekas tre orter ut som prioriterade; Hällestad Borggård,
Igelfors och Rejmyre. De prioriterade orterna är av stor betydelse för omlandet
och förslaget innebär att byggande av bostäder samt offentlig och kommersiell
service ska prioriteras före andra allmänna intressen.
Finspångs kommun uttrycker i översiktsplanen vikten av samverkan över
kommungränserna, exempelvis vad gäller grundskole- och
gymnasiesamverkan, men också betydelsen av goda tids- och kostnadseffektiva
möjligheter till pendling via kollektivtrafik till exempelvis Linköping. I
samrådsförslaget lyfts persontrafik på järnvägen mellan Kimstad och Finspång
som ett exempel på en åtgärd som skulle främja detta. Möjligheten att i
framtiden utveckla pendeltågstrafik mellan Kimstad och Finspång lyfts också i
Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping från 2010.
Samrådsförslaget finns tillgängligt på Finspångs kommuns hemsida:
http://www.finspang.se/op2020
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