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Plats och tid:

Konferensrum Glan, den 21 maj 2018, kl. 13:00-17:00

Beslutande:

Ulrika Jeansson (S)
Herman Vinterhjärta (MP)
Inge Jacobsson (M)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Frida Granath (S) ersätter Patrik Karlsson (S)
Stefan Carlsson (V)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Hugo Andersson (C)
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Torgny Maurer (SD)

Ersättare:

Jan-Erik Heintze (S)
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S)
Ralph Kronholm (M)

Övriga
deltagare:

Anders Axelsson, kommundirektör
Anette Asklöf, ekonomichef
Carina Olofsson, avdelningschef

Plats och tid
för justering:

Omedelbar justering kommunstyrelsekontoret 2018-05-21 kl. 17:00

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Robin Levander

Paragraf 219, 222

Ordförande __________________________________________________________
Ulrika Jeansson (S)
Justerare

__________________________________________________________
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)

ANSLAG/BEVIS – kommunstyrelsen omedelbar justering 2018-05-21 §§ 219, 222
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset Finspång

2018-05-22

Datum när anslaget tas
ner

2018-06-12

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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2018-§ 219

Dnr: KS.2017.0081

Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1
och Hårstorp 1:89.
Sammanfattning
Vallonbygden äger fastigheten Hårstorp 1:89 i Östra Hårstorp. På fastigheten finns
23 lägenheter i ett plan (marklägenheter med uteplats), byggda 2009-2010.
Vallonbygden planerar nu att bygga ytterligare ”marklägenheter” av samma typ på
Östra Hårstorp.
En tomt för de nya lägenheterna har reserverats genom ett markanvisningsavtal
som tecknades mellan kommunen och Vallonbygden 2017-04-20/2017-05-10.
Markanvisningen godkändes av kommunfullmäktige 2017-04-24.
I den nya detaljplanen ”Detaljplan för bostäder Östra Hårstorp – Hårstorp 1:1 med
flera” som vann laga kraft 2018-04-18 har en tomt planlagts för att möjliggöra
Vallonbygdens nybyggnation.
Genom denna överenskommelse om fastighetsreglering fullföljs ovan nämnd
markanvisning och tomten förvärvas av Vallonbygden. Tomten är cirka 4 200
kvadratmeter mark. Förvärvet sker genom fastighetsreglering där tomten (del av
fastigheten Hårstorp 1:1) överförs till Hårstorp 1:89. Ersättningen/köpeskillingen
uppgår till 1 512 000 kr och är baserad av ett marknadsvärde om 900
kr/kvadratmeter bruttoarea.
Formellt tillträde till tomten sker när fastighetsregleringen är klar. Eftersom
Lantmäteriet för närvarande har lång handläggningstid och Vallonbygden önskar
påbörja arbeten efter sommaren 2018 tecknar kommunen och Vallonbygden
samtidigt ett avtal om nyttjanderätt. Det innebär att arbeten kan påbörjas på tomten
även om fastighetsbildningen inte är avslutad.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av del av Hårstorp 1:1 till
Vallonbygden.
2. Att ta beslutet med omedelbar justering.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 222

Dnr: KS.2017.0536

Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2017 (KS 2017. 0536) att ge sektor
utbildning i uppdrag att starta upp verksamhet med barnomsorg på obekväm
arbetstid på Metallens förskola. I april fick sektor utbildning starta
förskoleverksamhet på Högklint efter att verksamheten för ensamkommande barn,
som bedrivits där, upphört. Dessa lokaler uppfyller de krav för brandsäkerhet för
dygnet-runt verksamhet som finns, vilket Metallens förskola i nuläget inte gör.
Sektor utbildning föreslår därför att verksamheten förläggs till Högklints förskola.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att ge sektor utbildning i uppdrag att starta verksamhet för barnomsorg på
obekväm arbetstid på Högklints förskola.
2. Att ta beslutet med omedelbar justering.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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