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2021-§ 45

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att valärende ”Entledigande från
uppdrag som ledamot i miljö- och samhällsberedningen samt val av ny ledamot
till miljö- och samhällsberedningen” läggs till föredragningslistan, samt en
anmälan av medborgarförslag: ”Ungdomshus med inriktning fordon i det gamla
stationshuset”.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att till föredragningslistan lägga till ärendena:
Entledigande från uppdrag som ledamot i miljö- och
samhällsberedningen samt val av ny ledamot till miljö- och
samhällsberedningen
Anmälan av medborgarförslag - Ungdomshus med inriktning fordon i det
gamla stationshuset
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-§ 46

Information om Coronapandemin, Finspångs kommun
Kommundirektör Johan Malmberg och vård- och omsorgschef Åsa Karlsson
informerar och svarar på frågor om läget med Coronapandemin i Finspångs
kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-§ 47

Information om verksamheten i regionen
Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns något att
rapportera.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lämna punkten
-----

Justerandes signatur
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2021-§ 48

Information från kommunfullmäktiges beredningar
Demokratiberedningen
Magnus Moberg (S) informerar om de ska träffa representanter från elevrådet
och demokratistödjare, antingen digitalt eller på något Coronasäkert sätt. Magnus
berättar också att de är inbjudna till demokrativeckan och att de ska ha ett
avstämningsmöte med presidiet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (37)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-17

2021-§ 49

Ledamöternas frågestund - frågor och svar
Conny Lindgren (V) ställer en fråga till socialrådet:
Sedan 1:e februari 2013 är Finspångs Kommun finskt förvaltningsområde. Det
har kommit till min kännedom att samrådsgruppen inte sammanträtt under 2020.
Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 i Finspångs
kommun föreskriver att det ska hållas möten 4-6 gånger per år. Min fråga blir då
följande:
Hur säkerställer Finspångs Kommun att åtagandena i handlingsplanen följs och
vad sker med statsbidraget som utgår till kommuner som åtagit sig uppdraget att
vara förvaltningsområde?
Socialråd Kristin Andersson (KD) svarar:
Jag vet inte var den informationen kommer ifrån. För vad jag känner till så har
kommunens kommunikation- och digitaliseringschef som är koordinator inom
samrådsgruppen haft mycket god kontakt och flertalet möten under 2020. Några
möten var i kommunhuset som vanligt utifrån myndigheternas riktlinjer när det
har varit möjligt. Men vi fick även ställa om och ta frågorna digitalt samt via
telefon utifrån pandemin.
Datum för möten var 22 januari, 31 mars, 8 september i kommunhuset samt ett
möte i december digitalt.
Utöver dessa tillfällen har flera medlemmar i samrådet kontaktat koordinatorn
via telefon och mail där hon har fått feedback att samrådet är nöjda med den
struktur som finns och det arbete som sker kring finskt förvaltningsområde. Det
första och ända klagomålet kom idag in till kommunen, där man framför att man
inte tycker det hänt något av betydelse för finskspråkiga under året som varit.
Det har vi mottagit och besvarat på. Och det är inget som man har lyft tidigare.
Men hur som helst, tråkigt att någon eller några känner så. För mig veterligen så
är det inget som vi har tagit bort, utan tvärt om, adderat. Sen så har inte sociala
aktiviteter kunnat ske förstås utifrån pandemin, aktiviteter som var planerade,
men vi fick planera om och göra det som var möjligt under 2020.
Dialogen och strukturen är densamma i år och vi hoppas givetvis att vi så snart
som möjligt kan återgå till den struktur vi hade innan pandemin bröt ut.
Statsbidraget som är det samma som tidigare på 660 000 kr, gick till stor del förr
till löner, medan nu är ambitionerna mer att de ska komma till gagn mera till
medborgarna.
Trots pandemin så har medel använts till konsert, gemensam fika i samband med
konsert, samordning, digitalt arbete med webb, tårta på boende, inventarier och
kulturverksamhet.
Om Conny eller övriga ledamöter önskar ta del av de anteckningar som förts vid
våra möten så är man varmt välkommen att ta kontakt med koordinatorn.
Detsamma om någon har frågor kring arbetet utifrån finskt förvaltningsområde

Justerandes signatur
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och aktiviteterna som görs utifrån den beslutade handlingsplanen. Och varje år
görs en årsrapportering till kommundirektören och kommunstyrelsens
ordförande.
Men vi tackar för frågan som ger lite extra ljus på det fina arbete som görs i
förvaltningen inom finskt förvaltningsområde. Ett förslag kan ju även vara att
förvaltningen gör en kortare årsrapportering även här i kommunfullmäktige om
så önskas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----
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2021-§ 50

Dnr: KS.2019.0493

Riktlinjer serveringstillstånd alkohol
Beskrivning av ärendet
Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen är tillstånds- och
tillsynsmyndighet avseende serveringstillstånd. I Finspång ligger ansvaret på
Bygg- och miljönämnden. Enligt Alkohollagen ska kommunen tillhandahålla
information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt
riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen.
De nuvarande riktlinjerna för serveringstillstånd, 1995-12-07 KF §172, är gamla
och behöver ersättas med nya.
Riktlinjerna återger vad som väsentligen gäller enligt lag och andra författningar.
De visar även vilken hänsyn som tas till Finspångs lokala förhållanden vid
tillståndsgivningen. De kommunala riktlinjerna får dock inte ha normerande
karaktär eller avvika från alkohollagens bestämmelser.
Riktlinjernas mål är att framhäva vikten av en återhållsam alkoholkonsumtion,
särskilt bland ungdomar och vuxna. Kommunen vill bidra till en förbättrad
folkhälsa samt sträva efter en god och sund restaurangkultur.
Finspångs riktlinjer för serveringstillstånd ska:
- Skapa goda förutsättningar för en rättssäker, snabb och effektiv
tillståndsgivning
- Möjliggöra för sökande att på förhand få kunskap om krav för att beviljas
serveringstillstånd
- Skapa förståelse för hur alkohollagen och dess föreskrifter tillämpas
Bygg- och miljönämnden har beslutat BMN-2020-1298 § 113 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för
serveringstillstånd.
Beredning
Finspångs kommun ingår senan 2016 i kommunsamverkan tillsammans med
Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna
på alkohol- och tobaksenheten på Motala kommun som i samverkansavtalet
bereder ansökningar av serveringstillstånd, gör tillsyn och kontrollerar att regler
och lagar följs. Handläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun
har varit delaktiga i framtagandet av underlaget.

Justerandes signatur
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De delar som formulerar kommunens riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna
är skrivet i rött. Där finns möjlighet att tillföra och ta bort utifrån politisk
viljeinriktning, övrig text är lagstyrd.
Kommunicering
Bygg- och miljöenheten och Polismyndigheten har haft möjlighet att yttra sig om
serveringstid. Om inte kommunen beslutar annat, får servering inte påbörjas
tidigare än klockan 11:00 och inte pågå längre än till klockan 01:00. I det
underlag till riktlinjerna som handläggarna i Motala tagit fram angavs
serveringstid till klockan 03.00 inomhus, om inte risk för olägenheter kan
befaras. Vid serveringstid efter klockan 01:00 ställs krav på ordningsvakt och
skärpt tillsyn.
Polisen har inkommit med synpunkter och framhåller att det skulle vara
fördelaktigt att begränsa serveringstiden till klockan 02:00.
Bygg- och miljönämnden har utgått från polisens yttrande i förslag till riktlinje,
med innebörden att kommunen som regel tillåter serveringstid inomhus från
klockan 11:00 till 02:00, om inte risk för olägenhet kan befaras.
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar ”Att det utöver den idag planerade tillsynen (en gång
om året och serveringsställe) genomförs en extra tillsyn per år, som genomförs
mellan kl 21.00 och 2.00 under dygnet, för de serveringsställen som har en
alkoholomsättning om minst 125.001 kr per år. Detta för att stävja överservering
och att värna folkhälsan.”
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
avslag till Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande.
Torgny Maurer (SD) och Stefan Ackeryd (KD) yrkar även de bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till Stefan Carlssons (V)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande på bifall eller
avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår detta tilläggsyrkande.
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anta nya riktlinjer för serveringstillstånd
2. Att nuvarande riktlinjer, tillståndsgivning och tillsyn i serveringstillstånd
1995-12-07 KF § 172, upphävs i samband med att nya riktlinjer börjar
gälla
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12 (37)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-17

2021-§ 51

Dnr: KS.2019.0963

Svar på medborgarförslag - säkrare cykelbanor i Sonstorp
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande säkrare cykelbanor i Sonstorp har inkommit.
Dialog med förslagsställaren har skett och där frågeställaren lämnar information
om att hon uppskattar cykelbanan och värnar om barnen. Frågeställarens önskar
uppsättning av lämpliga varningsskyltar både från Hällestad och från
Finspångshållet då både barn och äldre rör sig på cykelbanan tillsammans med
EU-mopeder.
Gång och cykelvägen genom samhället Sonstorp är försedda med gång och
cykelgrindar, detta vid korsande vägar för att dämpa hastighet men även för att
skydda gång och cyklister från att passera gator med övrig trafik.
Den aktuella gång- och cykelvägen är idag skyltad som Påbjuden gång- och
cykelbana. Det innebär att förutom gående och cyklister så är det även tillåtet att
köra moped klass II på cykelvägen. Däremot är det enligt trafikförordningen inte
tillåtet att så kallade EU-mopeder (moped klass I) får framföras på gång- och
cykelbanor.
Utifrån ovanstående ser förvaltningen att detta är en fråga där lösning inte sker
genom skyltning och föreslår att kommunen tar upp den aktuella frågeställningen
med polisen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå medborgarförslaget säkrare cykelbanor i Sonstorp.
2. Att meddela frågeställaren beslutet
-----
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2021-§ 52

Dnr: KS.2020.0752

Svar på medborgarförslag - Hall för boulespel
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om en önskan om att få tillgång till en hall
för att kunna spela boulespel året om och lyfter frågan om äldres fritidsutbud.
Förslagsställarna tycker att det bästa stället hall är på den nuvarande spelplatsen i
bruksparken.
I samtal med förslagsställare lyfter de båda vikten av att kommunen även satsar
på fritidsanläggningar med aktiviteter som riktar sig i huvudsak till äldre
personer och ger därefter en rad olika exempel på aktiviteter på vad som skapats
för andra målgrupper än mot de årsrika.
En boulehall är ett bra exempel på anläggning som riktar sig till äldre enligt
Bernt och Lars. Det har under året visat sig ett ökande intresse för boule i
Bruksparken då aktiviteten är förhållandevis smittsäker. Verksamheten har varit
viktigt under året 2020 då Corona-pandemin varit ett stort bekymmer för äldre
att ses och umgås med varandra. Bernt och Lars vittnar också om att Boule är en
sport som alla kan medverka i, även om man har lite fysiska besvär. Det finns
många exempel på människor som aldrig tidigare i sina långa liv trott att de
skulle ägna sig åt att tävla som nu gör det på ett lustfyllt sätt, där resultaten alltid
är det sekundära när man spelar boule enligt förslagsställarna.
Det krävs en större investering för att bygga en hall för boule. Bruksparken är
också en svår plats för den typen av byggnationer. Förvaltningens bedömning är
att investeringen inte kan genomföras i rådande ekonomiska läge. Kommunen
uppmanar frågeställarna att organisera sig och genom sin förening eller
organisation söka externa bidrag exempelvis från arvsfonden eller
landsbygdsprogrammet som exempelvis Byarådet i Tjällmo gjort när de
genomförde en byggnation av boulehall. Där kan kommunen genom sitt
ordinarie bidragssystem vara en stödjande part i projektet och finnas med i att
hitta en bra plats för upprättandet av en boulehall.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå medborgarförslaget
2. Att meddela förslagsställarna beslutet
-----
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2021-§ 53

Dnr: KS.2020.0929

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL sektor
social omsorg, kvartal 4 2020
Beskrivning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna
en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.
Kvartal 4 2020
Det är totalt 34 ärenden under kvartal 4, där det gynnande beslutet eller ett
avbrott i verkställighet, inte har verkställts inom tre månader. En tredjedel av
besluten har inte verkställts inom ett år. Antalet beslut som inte har verkställts
eller har avbrott i verkställighet har minskat med en tredjedel från föregående
kvartal.
10 av de rapporterade besluten verkställdes under kvartal 4. I knappt hälften av
de kvarvarande har individen antingen tackat nej till erbjuden
plats/kontaktperson eller själv valt att ha ett avbrott i verkställigheten. I ett par av
ärendena är verkställighet planerad, i närtid.
Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker.
Vad gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta
lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service handlar det
allra oftast om brist på bostäder. Det kan även handla om att individens tackar
nej till erbjuden plats/kontaktperson eller väljer att göra uppehåll i
verkställigheten. Bland de rapporterade besluten finns det till exempel ett antal
brukare som önskar avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av
corona-viruset.
Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson.
Besluten följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Detta
arbete har lett till att ett stort antal beslut kunnat verkställas under hösten. Bristen
på gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och där är det inte så
många beslut längre som väntar på verkställighet. Ett intensivt arbete pågår för
att lösa bristen på servicebostäder, vilket har resulterat i att ett antal beslut
kunnat verkställas.
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Statistikrapport ej verkställda beslut social omsorg, kvartal 4 2020
Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre
månader på verkställighet, under kvartal 4 2020.
Insatskategori/beslut

Nuläge

Antal dagar sedan
beslut/avbrott

Bostad för vuxna LSS servicebostad

Ej verkställt

1315

Bostad för vuxna LSS servicebostad

Ej verkställt

1141

Bostad för vuxna LSS servicebostad

Ej verkställt

644

Bostad för vuxna LSS servicebostad

Ej verkställt

540

Bostad för vuxna SoL servicebostad

Ej verkställt

457

Bostad för vuxna LSS servicebostad

Ej verkställt

409

Bostad för vuxna LSS servicebostad

Ej verkställt

358

Bostad för vuxna LSS servicebostad

Ej verkställt

275

Bostad för vuxna LSS servicebostad

Ej verkställt

218

Bostad för vuxna LSS gruppbostad

Ej verkställt

381

Bostad för vuxna LSS gruppbostad

Ej verkställt

359

Dagverksamhet SoL

Avbrott

336

Daglig verksamhet LSS

Avbrott

276

Daglig verksamhet LSS

Ej verkställt

217

Daglig verksamhet LSS

Avbrott

108

Kontaktperson SoL

Ej verkställt

752

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

623
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Insatskategori/beslut

Nuläge

Antal dagar sedan
beslut/avbrott

Kontaktperson LSS

Avbrott

603

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

448

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

444

Kontaktperson LSS

Avbrott

346

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

343

Kontaktperson LSS

Avbrott

332

Kontaktperson LSS

Avbrott

305

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

287

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

286

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

272

Kontaktperson LSS

Avbrott

268

Kontaktperson LSS

Avbrott

267

Korttidsvistelse LSS

Ej verkställt

155

Korttidsvistelse LSS

Ej verkställt

129

Avlösarservice i hemmet
LSS

Ej verkställt

198

Boendestöd SoL

Avbrott

334

Boendestöd SoL

Avbrott

136

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen),
sektor social omsorg, kvartal 4 2020.
-----
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2021-§ 54

Dnr: KS.2020.0977

Utbyggnad Hällestadgården
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsperspektiv
Kommunstyrelsen har i (KS.2019.0146-5) beslutat om inriktning av
nybyggnation äldreboende som ersättning av Storängsgården. Dessutom har en
om och tillbyggnation av Hällestadgården pekats ut för att möta upp framtida
behov. Nedan nämnda projektering avser endast en förändring av
Hällestadgården.
Verksamhetsbehovet har genomlysts och flera alternativ har vägts mot varandra
för att komma fram till bästa lösningen för framtida behov.
Under arbetet med att ta fram en funktionell lösning avseende Hällestadgårdens
utbyggnation, har fler aspekter vägts in gentemot den tidigare projekteringen. I
det nuvarande förslaget har fokus varit att få fram en lösning som täcker in såväl
lagstiftning, kvalitet och arbetsmiljö. I samband med detta har hygienfrågan varit
central och fått ett större fokus, mot bakgrund av rådande pandemi.
Då verksamheten utifrån sitt geografiska läge, tidvis har stora
bemanningssvårigheter har vi även valt att inhysa Hällestad hemtjänst i
bottenplanet av nybyggnationen. En omlokalisering av hemtjänsten förväntas
skapa helt andra förutsättningar för samarbete mellan enheterna särskilt boende
och hemtjänst, vilket förväntas ge en stabilare verksamhet för båda enheterna.
Ökat samarbete förväntas även få en positiv ekonomisk konsekvens i samband
med den resursoptimering som förväntas inträda, då ytterligare chefstillsättning
ej blir aktuell i samband med utökning av verksamheten. För hemtjänsten
innebär detta även en arbetsmiljömässig förbättring, då de enligt förslaget får
ändamålsenliga lokaler.
I dagsläget har Hällestadgården totalt 37 lägenheter varav 7 lägenheter är
avsedda för personer med demensdiagnos och 3 lägenheter är avsedda för
korttidsvård/växelvård. 10 lägenheter är även av modellen tvårummare, vilket
ger möjlighet till parboende.
Vid genomgång av lokalerna kan generellt konstateras att ytskikten är slitna samt
att allmän upprustning krävs av samtliga gemensamhetsutrymmen. Utvändigt
finns behov av allmän upprustning då underhållet är eftersatt. Utifrån hygienskäl
och rådande pandemi så belyser utredningen det ytterligare behov av ökade
hygienåtgärder. Här kan nämnas kompletteringar i form av skölj och
hygienutrymmen. Då sektorn även infört cirkulationstvätt ställs högre krav på
förvaring av personalkläder.
En ombyggnation enligt förslag skulle innebära ett lyft för både de boende och
medarbetare. Utredningen har tidigare bedömt behovet till 12 nya lägenheter i
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två plan. Detta har dock vid förnyad prövning förändrats till 16 lägenheter. I
projekt Hällestadgården ingår även fyra nya lägenheter vid Åstugan. Projektet
skulle således innebära en total nyproduktion av 20 lägenheter. Då 5
undermåliga lägenheter försvinner i ombyggnationen, innebär det därmed en
nettoökning av 15 lägenheter.
Vid Hällestadgården finns idag ett antal tvårums-lägenheter vilka bedöms kunna
omvandlas till enrumslägenheter. Genomförs detta enligt förslag så innebär detta
en ytterligare utökning med 3 lägenheter. Totalt således en nettoökning av 18
lägenheter.
Utifrån demografiskt perspektiv kommer vi på sikt att ha ett stort behov av
boendeplatser med god standard, för att möta upp behovet avseende gruppen
äldre i närområdet. En ombyggnation kommer därmed att innebära en
kvalitetshöjning för såväl kommande, som befintliga boende vid
Hällestadgården.
En utökning i linje med förslaget kommer sannolikt även att påverka antalet
platser vid den kommande nyproduktion, avsedd att ersätta Storängsgården. De
beslutade ca 89 platserna kan därmed komma att minska i antal.
Fastighetsperspektiv
Fastighetsavdelningen har i tät dialog med sektor vård och omsorg tagit fram
förslag till ombyggnation och nyproduktion av äldreboendet Hällestadgården.
Utifrån den kravspecifikation som framarbetats av vård och omsorgssektorn har
fastighetsavdelningen projekterat fram förelagt förslag. Behovet av ytterligare
vårdplatser är fortsatt hög inom kommunen vilket även gäller i Hällestad och
dess närområde.
Vid fördjupad analys av behoven och de fastighetsmässiga möjligheterna kan
konstateras att förutsättningarna för en utökning av vårdplatser vid
Hällestadgården är mycket goda. Vid en fördjupad analys kan man konstatera att
vid mindre åtgärder kan ytterligare platser tillskapas inom befintlig byggnation.
År 2017 togs en plan för ombyggnation fram gällande 12 platser. Detta till en
uppskattad kostnad om 45 mkr. Vid en fördjupad analys kan det konstateras att
dåvarande bedömning idag inte är anpassat efter dagens krav. Ett exempel på
detta är gemensamhetsutrymmen på varje plan. Ett högre hygienkrav kräver
utökade faciliteter avseende sköljrum och tvättmöjligheter. Ytterligare krav som
måste uppfyllas är personalens behov av arbetsplatser för dokumentation samt
ändamålsenliga lokaler för fysioverksamhet.
En faktor som vård och omsorgssektorn lyfter fram i projektet är behovet av
förändrade arbetssätt för att möta utmaningen att kunna kompetensförsörja i
kommunens ytterområden.
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Här ser verksamheten stora fördelar med en samlokalisering av hemtjänsten i
Hällestadområdet. I dag är Hällestad hemtjänst placerad i före detta ”Viljan” på
Tingshusvägen 1.
Sektor vård och omsorg har utgår från verksamhets krav och önskemål. Härtill
har fastighetsavdelningen lagt till tekniska krav som gäller efter dagens
byggnorm med förändrade byggregler som följd. Den största påverkan är högre
krav om energieffektivisering. Dessutom skall till uppdraget tillföras politiska
beslut om solceller, laddstolpar och konstnärlig utsmyckning.
Till följd av den tidigare projekteringen har förvaltningen initierat en planändring
för att underlätta tänkt ombyggnation. Detta har möjliggjort en mer genomtänkt
byggnadsplacering. Denna förändring undanröjer de geotekniska åtgärder som
annars fördyrat genomförandet av projektet.
Finspångs kommun förvärvade Hällestadgården under 2020 och har således ett
totalansvar för byggnaden. Detta innebär att förvaltningen i och med
projekteringen väger in det långsiktiga underhållsbehovet i ombyggnationen. Det
är ett strategiskt vägval att hantera de behov som finns i byggnaden då
entreprenörer finns på plats under ny/ombyggnaden.
Förvaltningen har även vägt in de möjligheter som finns för statligt stöd.
Boverket administrerar ”Stöd till bostäder för äldre”. Bedömningen är att förslaget
skulle kunna ge ca. 3,1 mkr i direkt investeringsstöd.
Ekonomiperspektiv
Förvaltningen har projekterat enligt ovanstående beskrivning och dessutom
jämfört med historisk projektering daterad 2017.
Förvaltningen bedömer att förelagd projektering för 2020 väl överensstämmer
med de önskemål som sektor vård och omsorg ställt upp. I förslaget finns även
hemtjänsten lokaler medräknade.
Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad för hela projektet om X mkr. I
2021 investeringsram finns 45 mkr avsatta för projektet vilket bedöms vara
tillräckliga för 2021 emedan kompletterade finansiering behöver ske under 20222023. Den utökade kostnaden för de tillkommande platserna på Hällestagården
bedöms kompenseras med motsvarande minskad kostnad på det nya SÄBO som
planeras då det kan minskas till 80 platser i stället för 89 som tidigare varit
uppdraget. Kostnader för samlokalisering av hemtjänstlokalerna behövs enligt
verksamheten för att kunna motverka övriga kostnadsökningar.
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Den utökade omfattningen av projektet utgörs av
• ny och om projektering för att bygga fler platser, bygga om platser,
modernisera lokalerna samt tillföra hemtjänstlokaler
• avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning
• avsättning av medel för solceller
• skapande av en bättre utomhusmiljö och med laddstolpar
• kostnadsuppräkning av tidigare byggkalkyl från 2017 till 2021
• tillförande av medel för att möta nya BBR (Boverkets byggregler) som
bla föreskriver högre krav på energieffektivitet samt fuktsäkring
• uppdatering av kompletterande verksamhetsbehov såsom anpassad hiss,
dokumentationsmöjligheter, gemensamhetsutrymmen, brandlarm,
passersystem mm
• komplettering av hemtjänstlokaler
• fler omställningar av tidigare lägenheter för att skapa effektivare
verksamhetslokaler
Yrkande
Riitta Leiviskä-Widlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ulrika Jeansson (S), Torgny Maurer, Kai Hallgren (båda SD), Carl-Gustaf
Mörner, Rune Larsson (båda M), Stefan Carlsson (V), Mikael Wallin (L), Stefan
Ackeryd (KD) och Hugo Andersson (C) yrkar även de bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att revidera förslag till investeringsbudget Strategisk plan 2022-2024.
Investeringsmedel omfördelas till Hällestadgården under 2022 för att
möta den nya mer omfattande utbyggnationen i enlighet med projektering
genomförd 2020.
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av
upphandlad entreprenad efter att förvaltningen redovisat total budget
samt beräknad fördelning av investeringskostnader för om – och
nybyggnation per 2021, 2022 samt 2023.
-----
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2021-§ 55

Dnr: KS.2021.0110

Byggnation av Lotorps förskola
Beskrivning av ärendet
Lotorps förskola är en utpekad i investeringsplan för 2021. I Lotorps tätort har
det tidigare funnits förskoleverksamhet. Verksamhetslokalerna drabbades av
brandskada 2018 orsakat av ett tekniskt fel i ett ventilationsaggregat.
Konsekvensen av branden blev omfattande då en avdelning drabbades av
totalskada och resterande delar rökskadades.
Ägarförhållandet av förskolan var uppdelat i flera delar då verksamheten utökats
vid flera tillfällen. Ursprunglig byggnad med en avdelning ägdes av Finspångs
kommun och resterande delar var inhyrda genom externt moduluthyrnings
företag. Då förvaltningen i dialog med övriga ägare och försäkringsbolag
undersökte möjligheten till återuppbyggnad uppstod hinder.
Förvaltningen i dialog med myndighetsnämnd kunde konstatera att
återuppbyggnad inte var möjlig med gällande detaljplan. Efter dialog med sektor
Utbildning upptogs förhandling med modulägaren om uppsägning av befintligt
kontrakt. Den kommunägda delen av förskolan ersattes av försäkringsbolaget
och revs. Förskoleverksamhet flyttades till de av kommunen inhyrda modulerna
på Tegelbruksområdet. Dessa var sedan tidigare uppsagda av kommunen men
återupptogs i och med branden. Modulerna ägdes av samma bolag som i Lotorp.
Nulägesbeskrivning
Förvaltningen har genomfört en lokaliseringsutredning i Lotorps tätort med
huvudsyfte att etablera en sex avdelnings förskola. I dialog med
samhällsplaneringsenheten pekades tre möjliga områden ut. Tallgläntan,
centrumfastigheten i anslutning till gamla konsum samt tomt där förskolan
tidigare var etablerad. När samtliga underlag och förutsättningar var
genomgångna så befanns befintlig förskole tomt som mest lämplig.
Planeringsförutsättningen stämdes av med kommunledningen och fastställdes
under 2019. Fördjupade utredningar genomfördes och pekade tidigt ut behovet
om tillförsel av ytterligare mark. Förhandling upptogs med grannägare om köp
av mark. Efter förhandling tecknades avtal om förvärv av ytterligare mark samt
trafikåtgärder i det framtida planområdet. Sedvanligt detaljplanearbete initierades
av förvaltningen och genomfördes under 2019/20. Planen är fastställd av
fullmäktige under hösten 2020 och har vunnit laga kraft.
Beskrivning av planerad förskoleverksamhet
Förvaltningen föreslår att Lotorps förskola ska bestå av sex avdelningar. Antal
förskoleplatser behöver utökas för att möta efterfrågan i närområdet och den nya
förskolan bör ha kapacitet för ca.100 barn och 20 pedagoger.
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Lokalerna bör innehålla sex hemvister/avdelningar och gemensamma utrymmen.
Verksamheten ska ges möjligheter att skapa lärmiljöer som rymmer ateljé,
bibliotek, rörelse/drama samt natur och teknik. Lokalerna ska ha ett naturligt
flöde, mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön. Entréernas placering är av
betydelse och bör planeras in för att stämma med den pedagogiska idén.
Förskolan planeras med tillagningskök.
Antalet barn i förskoleåldern har ökat under ett antal år och ligger på en stabilt
hög nivå. Förvaltningens samlade bedömning är att det över lång tid finns behov
av en permanent förskola i upptagningsområdet. Förskolan ligger geografiskt bra
med närhet till rekreationsområden.
Beskrivning av planerad byggnation
Förvaltningen har arbetat enligt principen modellförskola. En princip som initialt
framtogs av Norrköpings kommun i dialog med arkitektgruppen GKAK. (Idag
ARQLY) Finspångs kommun har inhämtat godkännande för användande av
grundhandlingar. Denna princip har genomförts vid byggnationen av Lillängens
förskola 4 avdelningar. Utvärderingen av denna byggnation bedöms som mycket
god.
Projekteringen har som ovan inriktats mot en sex avdelnings förskola
innehållande ett tillagningskök. I planeringen har även hänsyn tagits till
fastighetens geotekniska förutsättningar gällande markfukt och eventuell
pålning. Byggnaden kommer att behövas höjas för att hantera eventuella
fuktproblem.
Projektet planeras enligt byggnadsstandard Silver och certifieras enligt metodik
för fuktstandard. Ytterligare planerings faktorer är paneler för solenergi samt
medel för konstnärlig utsmyckning.
I och med valet av modellförskola har förvaltningen tillgång till ett flertal
referensobjekt. Här kan konstateras att de senaste projekten i vårt närområde
innehållande sex avdelningar har kostat:
Namn

Kostnad

Kimstad förskola upphandlad 2018

51,2 mkr

Fyrby förskola upphandlad 2019 54 mkr
Projekteringskostnaderna för ovanstående projekt ligger i spannet 4,1–4,6 mkr.
Med stöd av ovanstående faktorer gör förvaltningen den bedömningen att
kostnadsramen 55 mkr bör kunna hållas. Exakt svar kan endast ges när eventuell
upphandling genomförts. Dock kan konstateras att marknaden i dagsläget inte är
överhettad. Projektet borde uppvisa ett stort intresse från entreprenörer.
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Ekonomiperspektiv
Förvaltningen bedömer att projektet väl överensstämmer med de önskemål som
sektor utbildning ställt upp. I förslaget finns även tillagningskök medräknat.
Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad om ca 55 mkr för
genomförande av nybyggnation av förskola Lotorp. I projektet finns inte
inventarier inräknande utan föreslås äskas separat av sektor Utbildning.
I projektet medräknas följande:
• avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning
• avsättning av medel för solceller
Framtida hyreskostnad belastas Sektor Utbildning och finansieras inom ram för
sektorn.
Yrkanden
Frida Granath (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar att ärendet
återremitteras med motiveringen:
”Sett till nuläget och framtida befolkningsprognoser är det inte motiverat att
förskolan i Lotorp skall uppföras med 6 avdelningar. Vi beaktar även
landsortsperspektivet genom att tillse att nödvändiga ekonomiska resurser även
fördelas till andra kommundelar såsom till exempel Grytgöl, Ekesjö,
Ljusfallshammar och Igelfors. En annan aspekt att ta hänsyn till är miljö, hälsooch smittskyddsperspektivet och risken med att samla för stora grupper av
småbarn på ett och samma ställe.
SD yrkar därför på återremiss samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett
mer verklighetsbaserat förslag om en byggnation av max 4 avdelningar, med
hänsyn tagen till framtida befolkningsprognoser samt ure ett
resursfördelningsperspektiv och behovet av en fungerande barnomsorg även på
landsbygden som till exempel Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl, Ekesjö och Igelfors
och Ljusfallshammar.”
Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Mikael Wallin (L) och Stefan
Ackeryd (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag
till Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.
Kristin Yderfors (C) yrkar även hon bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss på bifall
eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Därefter konstaterar ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut kvar,
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av
upphandlad entreprenad inom en kostnadsram om maximalt 55 mkr.
investeringskostnader för om – och nybyggnation per 2021
Reservation
Torgny Maurer, Kai Hallgren, Nathalie Pettersson, Evelina Gustafsson, Gerd
Femerström, Börje Axelsson och Sven-Inge Eriksson (alla SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.
-----
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2021-§ 56

Dnr: KS.2020.1285

Deklaration för en stark demokrati – antagande från Finspångs
kommun
Beskrivning av ärendet
År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Vårt
demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands
historia, utveckling och välstånd.
Kommittén ”Demokratin 100 år” har regeringens uppdrag att planera, samordna
och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för att stärka demokratin.
Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” samlas aktörer som
vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står
sig stark även de kommande 100 åren. Finspångs kommun har fått inbjudan från
kommittén Demokratin 100 år att underteckna deklarationen.
(länk: https://vardemokrati.se/uppdrag/).
Kommunens åtaganden
”Finspångs kommun värnar alla människors lika värde, de grundläggande frioch rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering,
extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att
demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska

systemet,
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
• bidrar till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.”

Dessa intentioner i deklarationen återfinns också – och rimmar väl med - vad
som anges i kommunens strategisk plan och budget under de globala målen i
Agenda 2030 som de är formulerade under ”Mål 16 - Fredliga och
inkluderande samhällen”:
”Finspångs kommun prioriterar: att utveckla den politiska arenan,
folkbildning, samspela med föreningar, civilsamhället och myndigheter,
kommunikation, information. Det gör vi genom att:
-

Kommunen erbjuder tillgängliga dialogformer och undanröjer hinder för
att delta i det demokratiska samhället.
Vi arbetar för en utveckling av samverkan med trygghetsskapande
myndigheter och - organisationer.
Vi stimulerar kommuninvånare att delta i civilsamhället och föreningar
som bärs upp av - demokratiska värderingar.
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Vi utvecklar en robust krisorganisation för att möta hot mot demokratin.
Vi arbetar aktivt för ett ökat valdeltagande och ett deltagande i det
demokratiska samhället för att stärka delaktigheten för alla.
Vi arbetar för att motverka våld i alla former.
Vi utvecklar och försäkrar att dialogformer är tillgängliga för alla och
undanröjer hinder för att delta i det demokratiska samhället.”

Vi föreslår därför att Finspångs kommun ställer sig bakom och undertecknar
denna ”Deklaration för en stark demokrati”.
Yrkande
Berit Martinsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att Finspångs kommun antar och undertecknar deklaration för en stark
demokrati
2. Att Finspångs kommun under de kommande åren aktivt arbetar med att
genomföra aktiviteter som ankommer oss enligt de åtaganden som
Finspångs kommun därmed åtar sig och som ligger i linje med antagen
strategisk plan för 2021 - 2023.
-----
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2021-§ 57

Dnr: KS.2021.0183

Demokrativecka
Beskrivning av ärendet
Finspångs kommun har ställt sig bakom deklarationen ”Vår demokrati – värd att
värna varje dag” där aktörer som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin
i Sverige inbjuds. Det betyder att säkra att demokratin står sig stark även de
kommande 100 åren. I och med detta har kommunen förbundit sig att de
kommande åren:
” att värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna
och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism,
främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står
sig stark även i framtiden genom att:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska

systemet,
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
• bidrar till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.”

Dessa intentioner i deklarationen återfinns också – och rimmar väl med - vad
som anges i kommunens strategisk plan och budget under de globala målen i
Agenda 2030 som de är formulerade under ”Mål 16 - Fredliga och
inkluderande samhällen” där
”Finspångs kommun prioriterar: att utveckla den politiska arenan,
folkbildning, samspela med föreningar, civilsamhället och myndigheter,
kommunikation, information. Det gör vi genom att:
-

Kommunen erbjuder tillgängliga dialogformer och undanröjer hinder för
att delta i det demokratiska samhället.
Vi arbetar för en utveckling av samverkan med trygghetsskapande
myndigheter och - organisationer.
Vi stimulerar kommuninvånare att delta i civilsamhället och föreningar
som bärs upp av - demokratiska värderingar.
Vi utvecklar en robust krisorganisation för att möta hot mot demokratin.
Vi arbetar aktivt för ett ökat valdeltagande och ett deltagande i det
demokratiska samhället för att stärka delaktigheten för alla.
Vi arbetar för att motverka våld i alla former.
Vi utvecklar och försäkrar att dialogformer är tillgängliga för alla och
undanröjer hinder för att delta i det demokratiska samhället.”
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Demokratistuga och demokrativecka i Finspång 16 – 23 juni 2021
Finspångs kommun har av Länsstyrelsen i Östergötland utsetts att tillsammans
med Linköpings kommun vara värd för satsningen inom demokratidelarationen
vara värd för kommitténs Demokratistuga 16 – 23 juni. (se bifogade
intresseanmälan och beslut från Länsstyrelsen i Östergötland och beskrivning av
vad Demokratistugan är för något).
Finspångs kommun vill göra denna vecka till ett större arrangemang – en
”Demokrativecka” som uppmärksammar och tydliggör demokratifrågan i ett
bredare perspektiv. Detta ger kommunen en unik möjlighet att lyfta fram
demokratin på det internationella, nationella, regionala och lokala planet där
olika perspektiv på demokratins betydelse och yttringar ges uppmärksamhet.
Detta gör att under en vecka kommer Finspångs kommun ta en aktiv och tydlig
ställning för demokratin och vad demokrati betyder i ett brett perspektiv.
Det är viktigt att denna vecka visar på demokratins bredd i dess olika former.
Angelägna teman för veckan är att lyfta fram demokratins historiska rötter och
demokratins ställning idag och i framtiden, den politiska demokratin,
föreningslivets demokratiska grund, kulturens betydelse för demokrati,
medborgardialog och medborgarinitiativ och demokrati i ett internationellt
perspektiv. Särskilt behöver demokratins framtid lyftas upp med ett särskilt
fokus på ungdomars engagemang och delaktighet.
Får demokratiutveckling och det demokratiska samtalet kosta något – eller
är den självklar och gratis?
Demokratin i Sverige fyller i år 100 år om man utgår från det år då även kvinnor
fick rösträtt. Idag vore det otänkbart att utesluta människor från sin demokratiska
rätt att rösta, välja företrädare och därmed påverka vem som ska representera oss
i riksdag, region och kommun – och även via EU i ett större sammanhang.
Samtidigt är det angeläget och viktigt att lyfta fram att demokrati betyder så
mycket mer; vi deltar alla i demokratiska fora i våra idrotts- och andra
intresseföreningar, fackföreningar, eller religiösa och politiska samlingar och
välgörenhetsorganisationer. Demokratiska initiativ tas genom medborgarförslag,
genom att intressegrupper lyfter fram grupper som behöver ” ses och synas”
(HBTQ, funktionshindrade, etc) som alla utgår från ett demokratiskt perspektiv:
att lyfta fram frågorna, argumentera, vinna förtroende och påverka. Det är det
perspektivet Finspångs kommuns demokrativecka ska synliggöra och
uppmärksamma.
I och med detta initiativ till en lokal demokrativecka mellan den 16 – 23 juni vill
vi lyfta fram detta breda perspektiv på demokratin – i går, idag och framförallt
med fokus på morgondagen. Demokratin må ha sina brister – alla andra
styrelseskick har dock inte presterat ”så mycket bättre”. Därför måste demokratin
få kosta även i Finspång. Vi föreslår därför att Finspångs kommun avsätter en
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budgetram för denna vecka på 200 000 kronor för att täcka de kostnader som en
sådan vecka innebär. (Exempelvis praktiska arrangemang, el – och
ljudkostnader, lokalkostnader, föreläsare, mm).
Finspångs kommun avsätter i sin årsbudget medel för olika utvecklingsprojekt.
Även demokratin behöver utvecklas och ges uppmärksamhet. Vi föreslår därför
att 200 000 kronor anslås från kommunens utvecklingspott för 2021 för att
uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum och för att genomföra Finspångs
demokrativecka 2021. I potten finns vid skrivandet 2,759 mkr.
Politisk referensgrupp
Som politisk referensgrupp för demokrativeckans program föreslås
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens respektive presidier.
Arbetsgrupp
Tematiken avgör representation från varje sektor som ska delta i planering och
utformning av program för respektive dag. Förvaltningen ges i uppdrag att utse
sammanhållande tjänstepersoner som ges i uppdrag och mandat att efterfråga
nödvändiga resurspersoner.
Ekonomisk ram och finansiering
Budgeten för Demokrativeckan ska hålla sig inom en ram om 200 000 kronor
finansierat från kommunens utvecklingspott.
Yrkanden
Torgny Maurer (SD) yrkar att även Sverigedemokraterna ska ingå med en
representant i den politiskt tillsatta referensgruppen med motiveringen:
”Sverigedemokraterna tar fasta på ordet demokrati i demokrativeckan!
Ordet demokrati betyder folkstyre. Därför menar vi att det är viktigt att ha en
bredd på den här politiska referensgruppen, (som nu bara förslås innehålla
representanter för S, C och M) Detta för att på ett bättre sätt åskådliggöra olika
aspekter av vad demokrati innebär! Tex vikten av nationellt oberoende och
sammanhållning för framväxten och bevarandet av demokratin.”
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar att det då bara finns ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att uppdrag åt förvaltningen att tillsammans med kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens presidier planera och genomföra en
demokrativecka i Finspång mellan den 16 – 23 juni 2021 med
utgångspunkt från ovanstående tematik, de åtaganden som Finspångs
kommun åtagit sig genom undertecknandet av ”Deklarationen för en
stark demokrati” och som ligger i linje med antagen strategisk plan för
2021 – 2023, Mål 16.
2. Att utse kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier till
politisk referensgrupp
3. Att uppdra till förvaltningen att tillskapa en sektorsövergripande
planerings- och genomförandegrupp för veckan utifrån kompetens och
bidrag utifrån veckans tematik, och att deltagandet är att betrakta som
ett sektorgemensamt prioriterat uppdrag
4. Att anslå 200 000 kronor som budget för demokrativeckans kostnader
finansierat från kommunens utvecklingspott
Reservation
Torgny Maurer, Kai Hallgren, Nathalie Pettersson, Evelina Gustafsson, Gerd
Femerström, Börje Axelsson och Sven-Inge Eriksson (alla SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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2021-§ 58

Dnr: KS.2021.0142

Planuppdrag och planstart för detaljplan för Grosvad 1:2
(Arena Grosvad)
Beskrivning av ärendet
Finspångs kommun har fått en förfrågan av Faik bandy om det är möjligt att göra
en inbyggnad av nuvarande bandyplan eller liknande åtgärd på Arena Grosvad.
Förvaltningen föreslår att samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att se över
gällande detaljplan för att pröva möjligheten att tillåta högre byggnader på Arena
Grosvad för att fortsätta utvecklingen av området. Detta kan bland annat
möjliggöra lokaler för bandy och andra idrottsverksamheter.
Bakgrund till ärendet
Finspångs kommun har fått en förfrågan av Faik bandy om det är möjligt att göra
en inbyggnad av nuvarande bandyplan eller liknande åtgärd på Arena Grosvad.
Gällande detaljplaner
För fastigheten finns två gällande detaljplaner, D160 och DP236
D160, Grosvad (idrottsplan och skola) förslag till ändring och utvidgning av
stadsplan. Detaljplanen vann laga kraft den 29 november 1978. Syftet med
detaljplanen är att uppföra idrottsanläggning, sporthall och högstadieskola.
Området är bland annat planlagt för idrottsområde (Ri) och allmänt ändamål (A)
för sporthall och högstadieskola. För idrottsområdet får bebyggelse uppföras
med en högsta byggnadshöjd på 5 meter.
DP236, Detaljplan för del av fastigheten Grosvad 1:1. Detaljplanen vann laga
kraft den 4 oktober 2005. Genomförandetiden gick ut år 2010.
DP236
Syftet med detaljplanen var att ge möjlighet att uppföra en simhall och en
multihall för idrott på Grosvadsområdet i Finspång. Området är planlagt för
idrottsområde (Y), med en högsta byggnadshöjd på 14 resp 5 meter.
Uppdraget
Se över möjligheten att se över planbestämmelserna i detaljplanen D160 och
pröva om det är lämpligt att öka högsta byggnadshöjd för att möjliggöra en
fortsatt utveckling av idrottsanläggningen Arena Grosvad.
Finansiering
Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta berörd verksamhets
driftbudget. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.
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Delegation av antagande
Förvaltningen bedömer att antagandet av detaljplanen kan delegeras till
kommunstyrelsen eftersom planen inte är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för Grosvad 1:2 till
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.
-----
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2021-§ 59

Dnr: KS.2021.0001

Entledigande från uppdrag som ledamot i miljö- och
samhällsberedningen samt val av ny ledamot till miljö- och
samhällsberedningen
Beskrivning av ärendet
Kristina Carlsson (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
miljö- och samhällsberedningen.
Förslag till ny ledamot i miljö- och samhällsberedningen är Annika Arvidsson
Rosén (C).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att entlediga Kristina Carlsson (C) från sitt uppdrag som ledamot i miljöoch samhällsberedningen
2. Att tacka Kristina Carlsson för den tid hon haft uppdraget
3. Att välja Annika Arvidsson Rosén (C) till ny ledamot i miljö- och
samhällsberedningen
-----
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2021-§ 60

Delgivningar
Inga delgivningar att rapportera denna gång.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lämna punkten
-----
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2021-§ 61

Dnr: KS.2021.0119

Anmälan av medborgarförslag - Bevara den gamla delen av
sjukhuset som är byggt på 1800-talet
Beskrivning av ärendet
Det har kommit ett medborgarförslag med önskan om att bevara den gamla delen
av sjukhuset då det är ett minne av en förgången tid och något vi ska vara stolta
över i Finspång. Förslagsställaren pekar på att Finspångs kommun verkar gilla
att riva det gamla och bygga nytt, och tycker att det är dags att sätta stopp för det,
och istället renovera och bevara gamla hus.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
sedan åter till kommunfullmäktige för beslut
-----
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2021-§ 62

Dnr: KS.2021.0281

Anmälan av medborgarförslag - Ungdomshus med inriktning
fordon i det gamla stationshuset
Beskrivning av ärendet
Det har kommit in ett förslag om att utnyttja den gamla järnvägsstationen med
stationshuset som ett ungdomshus med inriktning fordon. I huset skulle man
kunna fika och meka, och kunna hjälpa varandra med diverse problem som kan
uppstå med fordonen. Bredvid huset finns stora ytor där man kan parkera. Huset
är så stort så det skulle kunna gå att kombinera ihop det med något annat som
andra ungdomar intresserar sig för. Ett hus för ungdomar i Finspångs kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
sedan åter till kommunfullmäktige för beslut
-----
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