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Plats och tid:

Sessionssalen, den 31 januari 2018, kl. 16:00-18:30

Beslutande:

Berit Martinsson (S)
Jonny Persson (S)
Bert Egnell (M) ersätter Jonas Andersson (M) § 1-2
Jonas Andersson (M) § 3-17
Solvig Svensson (S) ersätter Anders Härnbro (S)
Ulrika Jeansson (S)
Patrik Karlsson (S)
Birgit Svärd (S)
Mats Annerfeldt (S)
Magnus Moberg (S) ersätter Rune Adamsson (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Helena Berg (S) ersätter Senad Bosnjakovic (S)
Frida Granath (S)
Lena Lindberg (S) ersätter Rune Haagel (S)
Ingrid Ström (S) ersätter Kristina Ström (S)
Bill Johansson (S)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Khajroullah Karimi (S)
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S)
Thomas Larsson (S)
Ing-Marie Jeansson (S)
Bengt Eriksson (S)
Conny Lindgren (V)
Ingrid Westlund (V)
Stefan Carlsson (V)
Maud Karlsson (V) ersätter Nina Öberg (V)
Herman Vinterhjärta (MP) § 1-5
Gudrun Skoog (MP) ersätter Herman Vinterhjärta (MP) § 6-17
Ingela Billström (MP) ersätter Ingrid Ahlström (MP)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Inge Jacobsson (M)
Ritha Andersson (M)
Rune Larsson (M)
Lilian Bressler (M)
Bert Egnell (M) ersätter Stig Jansson (M) § 3-17
Ingen ersättare för Stig Jansson (M) § 1-2
Ralph Kronholm (M)
Torgny Maurer (SD)

ANSLAG/BEVIS – kommunfullmäktige 2018-01-31
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp
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Lennart Bodling (SD)
Hugo Andersson (C)
Åsa Johansson (C)
Sune Horkeby (C)
Christer Lundström (L)
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Per-Olof Hårsmar (KD)
Marie Johansson (KD)
Ersättare:

Jan-Erik Svenblad (S)
Laila Ringqvist (S)
Magnus Andersson Lindwall (S)
Kristin Yderfors (C)

Övriga
deltagare:

Anders Axelsson, kommundirektör
Ylva Svensson, handläggare

Plats och tid
för justering:

Kommunstyrelsekontoret, 2018-02-08 kl. 14:30

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Robin Levander

Paragraf 1 - 17

Ordförande __________________________________________________________
Berit Martinsson (S)
Justerare

__________________________________________________________
Christer Lundström (L)

Justerare

__________________________________________________________
Helena Berg (S)
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2018-§ 1

Information om verksamheten i regionen

2018-§ 2

Information från kommunfullmäktiges beredningar

2018-§ 3

Ledamöternas frågestund - frågor och svar

2018-§ 4

Vägledande debatt - Ungdomsarbetslösheten

2018-§ 5

Svar på motion - närvaro- och yttranderätt för motionärer vid
beredning i styrelse eller nämnd

2018-§ 6

Svar på motion - skärpt ålderskontroll på ensamkommande
flyktingungdomar i Finspångs kommun

2018-§ 7

Svar på motion - inrättande av kulturarvsstipendium i Finspång

2018-§ 8

Svar på e-förslag - Skor ska ingå som arbetskläder inom all
vård och omsorg

2018-§ 9

Svar på e-förslag - Cykelbana Falla-Eliantorp

2018-§ 10

Svar på Medborgarförslag - röja upp sly och högt gräs mellan
Finspång och sjön Skiren

2018-§ 11

Detaljplan Hällestad 1:11 m.fl.

2018-§ 12

Delgivningar

2018-§ 13

Nytt medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för
personer med funktionshinder

2018-§ 14

Nytt e-förslag - förskola i Hällestad

2018-§ 15

Medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping

2018-§ 16

E-förslag - upphäv ridförbudet i Torstorps by

2018-§ 17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 1

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till:
17. Medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping
18. E-förslag - upphäv ridförbudet i Torstorps by
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 2

Information om verksamheten i regionen
Ulrika Jeansson (S) rapporterar från regionens strategiska samråd.
Hon informerar om hur regionen planerar att arbeta med den regionala
utvecklingsstrategin (RUS). Man har tidigare planerat för att arbetet ska bli klart
2019 men beräknat slutdatum är nu 2020. Kommunerna ska involveras mer i
arbetet än tidigare. Ulrika Jeansson (S) informerar också om att arbetets museum
har haft en utställning som man kallat för jobbcirkus som många elever i årskurs 5
besökt. Utställningen har fått ett bra resultat och man kommer göra en permanent
insats som man kallar för jobblab där man fokuserar på matchning av utbildning
och arbetsmarknad. Detta kommer innebära en mindre kostnad för kommunerna.
Riitta Leiviskä Widlund (S) rapporterar från det regionala samrådet för vård och
omsorg SVO. Samrådet har tagit fram tre medborgarlöften som ska skickas ut på
remiss kopplat. Uppdraget är kopplat till Nära vård SOU 2017:53. Ett
medborgarlöfte är kopplat till Betalningsansvarslagen (BAL) där man påbörjat
arbetet med utskrivningsklara patienter. Ett annat medborgarlöfte handlar om ungas
psykiska ohälsa och det tredje medborgarlöftet handlar om e-hälsa och arbetet med
e-hälsoplan.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 3

Information från kommunfullmäktiges beredningar
Omsorgsberedningens ordförande Ingrid Westlund (V) informerar om beredningen
arbete. Beredningen har haft ett möte där beredningen har kommit fram till vilka
områden man vill inrikta sitt arbete när det kommer till den kommunala hälso- och
sjukvården. Beredningen håller på att ta fram ett underlag för en fullmäktigedebatt i
mars men det är svårt att sammanställa ett underlag då det är många lagar och
förordningar som styr.
Berit Martinsson (S) är ordförande i demokratiberedningen och berättar att
beredningen har diskuterat förslaget till integrationsstrategi som remitterats till
demokratiberedningen. Demokratiberedningen var nöjda med strategin och hade
inga synpunkter på innehållet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet.
----.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 4

Ledamöternas frågestund - frågor och svar
Carl-Gustaf Mörner (M) ställer en fråga till Stefan Carlsson (V):
-

Har majoriteten för avsikt att se över reglerna för antalet timmar ett barn får
vistas i förskolan för de barn som fått ett syskon och ena föräldern är
föräldraledig?

Stefan Carlssons (V) svar på Carl-Gustaf Mörners (M) fråga:
- Nej

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta frågan och svaret till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 5

Dnr: KS.2018.0103

Vägledande debatt - Ungdomsarbetslösheten
Sammanfattning
Lärandeberedningen har jobbat med uppdraget att revidera arbetsmarknadsstrategin
särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet och i synnerhet
ungdomsarbetslöshet. Beredningen har nu kommit till att inhämta fullmäktiges
synpunkter på det hittills gjorda arbetet och har därför tillsammans med
kommunfullmäktiges presidium bjudit in till debatt.
Debatten inleds med att varje parti får hålla ett anförande om högst 7 minuter där
de får redogöra för sina tankar om lärandeberedningens arbete om
ungdomsarbetslösheten. Turordningen är lottad och bestämd på förhand. När varje
parti hållit sitt anförande släpps debatten fri.
Beredningen har valt att fokusera på fyra områden som man anser vara viktiga att
utveckla i syfte att minska arbetslösheten främst bland ungdomar 18-24 år i
Finspångs kommun. Stora delar av förslaget kan vara relevant också för
arbetssökande som är äldre än 24 år. Förslaget till policy innehåller områdena:
-

Anställningsbarhet
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadsråd
Attityder

Utifrån de olika områdena ställde lärandeberedningen följande frågor inför
debatten:
-

Körkortspaketet erbjuds för den som studerar minst ett år med god närvaro
på gymnasiet. Det utnyttjas idag av ca 80 elever på de nationella
programmen. Hur attraktivt är det att ha kvar detta erbjudande?

-

Idag ingår i skolans uppdrag att lyfta arbetsliv och framtid. Hur kan skolans
personal ytterligare involveras när det gäller utvecklandet av framtidstro och
nyfikenhet på arbetslivet?

-

Hur kan prao och vägledning påverka de ungas hälsa/ohälsa ur ett
folkhälsoperspektiv?

-

Hur kan ett arbetsmarknadsråd bidra till att minska arbetslösheten i
Finspång?

-

Ska det finnas politiska representanter i ett arbetsmarknadsråd?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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-

Nu finns ett näringslivsråd. Hur kan förhållandet näringslivsråd och ett
eventuellt arbetsmarknadsråd bidra, eller hindra?

-

Hur kan vi minska ett motstånd mot utbildning (antiskolkultur), om ett
sådant finns bland våra medborgare?

I partiernas anförande och i debatten togs följande ämnen upp:
-

Föräldraskapets betydelse och ansvar
Vikten av närvarande skolsköterskor
Prao
Arbetsmarknadsnämnd
Avsaknad av statistik
Vikten av fullständiga gymnasiebetyg
Samarbete med polis
Läx-RUT
Körkort
Samverkan med näringsliv och engagerade företag
Långsiktig planering
Attityder
Samband mellan psykisk ohälsa, ofullständiga betyg och arbetslöshet
Socioekonomisk utsatta grupper drabbas hårdare
Få hjälp med psykisk ohälsa i skolan
Elever behöver komma närmare arbetslivet
Matchning
Klasskillnader
Segregation
Nationella mål om stärkt välfärd
Fullständiga gymnasiebetyg
Utbildning som anpassas efter lokalt arbetsliv
Sommarjobb
Entreprenörskap
Sudda ut gränser mellan grundskolans stadier
Preventiva åtgärder mot problem i skolorna
Tydligare strategi för gymnasiet
Skolmiljö
Fler timmar i grundskolans språkundervisning
Återkommande rapportering till kommunfullmäktige
Lyssna på lärarna
Betyg från fjärde klass
Skapa en utbildningsnämnd
Arbetslöshet bland utlandsfödda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Nysatsningar på kommunens gymnasium
Arbetsmarknadskunskap
Lärlingsprogram
Näringslivsråd
Speeddejt mellan ungdomar och arbetsgivare
Disciplin i skolan
Skoluniform
Idrottsföreningars betydelse
Arbetsförmedlingen
Stöd i skolan för de som har det svårt
Plusanställningar
Social kompetens
Skolhälsovård
Inte ange en specificerad tid för prao
Jobblab
Bjud in företag i klassrummen

Yttrande
Ingrid Westlund (V), Carl-Gustaf Mörner (M), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L),
Herman Vinterhjärta (MP), Sune Horkeby (C), Stefan Carlsson (V), Torgny Maurer
(SD), Ulrika Jeansson (S), Marie Johansson (KD) och Magnus Moberg (S) yttrar sig
i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta debatten till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 6

Dnr: KS.2016.0521

Svar på motion - närvaro- och yttranderätt för motionärer vid
beredning i styrelse eller nämnd
Sammanfattning
Torgny Maurer (SD) har lämnat en motion där han föreslår följande:
-

Närvaro och yttranderätt skall garanteras minst en motionär vid
beredning av en motion i kommunens nämnder och styrelser under
tiden den bereds.

-

Samma ersättningar och arvoden utgår för motionären som
förtroendevald i nämnder.

-

Förvaltningen åläggs att även inhämta kompletterande information från
motionären under beredningsprocessen.

Förvaltningens bedömning
Att väcka en motion är en del av fullmäktigeledamöternas initiativrätt. Om det
uppkommer några oklarheter i motionen finns möjlighet för nämnden som
bereder motionen att kalla motionären till sammanträdet för att lämna
upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar
det, delta i överläggningarna men inte i besluten. (Kommunallag 6 kap. § 19)
Förvaltningen anser att det är i fullmäktige, där frågan väcks och avgörs, som
motionären kan argumentera för sitt förslag. Motioner bör vara så klart och tydligt
formulerade att de kan förstås av hen som handlägger ärendet. Oklarheter kan
givetvis ändå uppkomma och då kan hen som bereder frågan välja att kontakta
motionären. Förvaltningen bedömer att det inte finns anledning att införa ett tvång
för handläggaren att kontakta motionären för att inhämta ytterligare information.
Förvaltningen bedömer att samma ersättning och arvode som normalt gäller när
förtroendevalda tjänstgör ska utgå även när en motionär kallats till nämnd för att
lämna upplysningar enligt vad som föreskrivs i Finspångs kommuns
förtroendemannareglemente (KS.2014.0298.024).
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på Torgny Maurers (SD) yrkande och bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon
ställer Torgny Maurers (SD) yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer Torgny Maurers (SD) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till
förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå motionen.
Reservation
Torgny Maurer (SD) och Lennart Bodling (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 7

Dnr: KS.2016.0523

Svar på motion - skärpt ålderskontroll på ensamkommande
flyktingungdomar i Finspångs kommun
Sammanfattning
Migrationsverket är handläggande myndighet för människor som ansöker om asyl i
Sverige. Åldersbedömningar är en av många utredande delar i en asylutredning.
Regeringen har förordat Migrationsverket som huvudansvariga för dessa
utredanden delar i ett asylärende. Vidare fördes det in ändringar i utlänningslagen
(13 kap 17§ 18§) vars mening var att i ett tidigare skede av en utredning införa
möjlighet till åldersbedömning vilket har gjort att dessa bedömningar har ökat i
antal. De införda paragraferna antogs 2017-05-01. Regeringen gav
Rättsmedicinalverket i uppdrag att på förfrågan utföra dessa.
Således torde det ej ligga på enskild kommun att genomföra åldersbedömningar.
Yttrande
Torgny Maurer (SD), Ulrika Jeansson (S), Conny Lindgren (V) och Carl-Gustaf
Mörner (M) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på Torgny Maurers (SD) yrkande och bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Conny Lindgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon
ställer Torgny Maurers (SD) yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer Torgny Maurers (SD) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till
förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå motionen.

Justerandes signatur
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Reservation
Torgny Maurer (SD) och Lennart Bodling (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 8

Dnr: KS.2017.1035

Svar på motion - inrättande av kulturarvsstipendium i Finspång
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion angående inrättande av
kulturarvsstipendium i Finspång.
I motionen lyfts det fram att Finspångs kommun har flera kulturella skatter att
förvalta. Ett kulturarvsstipendium ska kunna ge ekonomiskt stöd till organisationer,
föreningar och myndigheter som vill bedriva kulturarvsfrämjande verksamheter.
Finspångs kommun arbetar redan idag, precis som beskrivs i motionen, med
åtgärder för att förvalta och bevara kommunens kulturella arv. Till detta finns även
ett kulturstipendium vilket innefattar kulturarv.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till motionen.
Stefan Carlsson (V) och Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på Torgny Maurers (SD)
yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon
ställer Torgny Maurers (SD) yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer Torgny Maurers (SD) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till
förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå motionen angående inrättande av kulturarvsstipendium i Finspång.
Reservation
Torgny Maurer (SD) och Lennart Bodling (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 9

Dnr:

Svar på e-förslag - Skor ska ingå som arbetskläder inom all
vård och omsorg
Sammanfattning
2016-05-11 inkom ett e-förslag från Susanne Sjöholm avseende att skor ska ingå
som arbetskläder inom vård och omsorg. Administrativt tilldelades dokumentet fel
status och har därför inte blivit fördelat och behandlat tidigare. I
kommunfullmäktiges arbetsordning för medborgarförslag (e-förslag anses vara en
form av medborgarförslag) står att förslagsställaren ska kontaktas. Susanne
Sjöholms enda kontaktuppgifter är mailadress till Finspångs kommun, där hon inte
längre är anställd. Efter samtal med kommunalråd Ulrika Jeansson beslutas att
skriva fram ärendet utan kontakt med förslagsställaren.
Susanne Sjöholm skriver i sitt förslag:
”Vi är många som får bekosta våra arbetsskor själva inom vård och omsorg! JAG
och många andra tycker det självklart ska ingå som arbetskläder som vi ska få
betalda av vår arbetsgivare. Jag vill att arbetsgivaren ska stå för ergonomiska
arbetsskor som vi använder i vårt arbete inom vård och omsorg. Nya skor vartannat
år, eftersom vi har dem både inne och ute och även i vissa nödfall i duschen, och
ibland händer det olyckor som hamnar på ens skor!
Det ska ingå i våra arbetskläder eftersom man bara får använda dem på
arbetsplatsen. Varför ska vi stå för egna skor som vi bara får använda på jobbet?
Tycker ni som jag?”
Enligt arbetsmiljölagen har personal rätt till personlig skyddsutrustning vid vård och
omsorgsarbete, vilket personalen inom vårdyrken i Finspångs kommun
tillhandahålls. Därutöver får personalen inom äldreomsorgen, LSS-boenden samt
hälso- och sjukvården arbetskläder som arbetsgivaren bekostar. Syftet med både
skyddsutrustningen och arbetskläderna är att minska smittspridning.
Enligt arbetsmiljölagen ska skyddsskor tillhandahållas till den som arbetar i stark
hetta eller i stark kyla, exempelvis i kylrum. Ingen arbetsgrupp inom vård och
omsorg arbetar under sådana förhållanden.
Förslagsställaren skriver att man inte får använda de skor man har på jobbet privat.
Det är inte korrekt, arbetsgivaren har inga rättigheter att besluta om var privata
ägodelar får alternativt inte får användas.
En enklare ergonomisk innesko kostar cirka 800 – 1000 kronor. Finspångs kommun
har ca 500 personer anställda inom vård och omsorgsyrken. I ett redan ansträngt
läge skulle det innebära en betydande merkostnad att lägga till skor till de
arbetskläder som arbetsgivaren idag bekostar.

Justerandes signatur
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Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningen att skor inte ska ingå i de
arbetskläder som tillhandhahålls personalen inom vård- och omsorgsyrken.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att överlåta ärendet till förvaltningen.
3. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 10

Dnr: KS.2016.0854

Svar på e-förslag - Cykelbana Falla-Eliantorp
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Sofie Carnestig angående önskemål om ny
cykelbana mellan Falla – Eliantorp. I kontakt med Sofie säger hon att hon förstår att
Trafikverket är väghållare men att invånarnas säkerhet borde ligga i kommunens
största intresse då det är en väldigt stor trafikfara att färdas med cykel på väg 215.
Hon säger vidare att hon verkligen hoppas att Finspångs kommun gör allt vi kan för
att få till denna cykelbana då den garanterat kommer användas flitigt.
Sektor Samhällsbyggnad, Samhällsplaneringsenheten arbetar kontinuerligt med att
utveckla gång och cykelmöjligheterna för kommuninnevånarna. Önskemål om en
cykelbana mellan Falla-Doverstorp har vid flertalet tillfället lyfts från olika håll.
Cykelbanan har även lyfts i arbetet med den regionala cykelstrategin.
Sektor Samhällsbyggnad, Samhällsplaneringsenheten tar med sig önskemålet i de
diskussioner som förs med Trafikverket kring hur gång- och cykelvägnätet kan
utvecklas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-31

2018-§ 11

Dnr: KS.2016.0566

Svar på medborgarförslag - röja upp sly och högt gräs mellan
Finspång och sjön Skiren
Förslagsställaren Mona Karlsson föreslår röjning av sly längs länsväg 1167 Lotorp –
Igelfors.
Väghållare på Lv 1167 är Trafikverket och därmed har inte Finspångs kommun
ansvar för vägens och vägområdets skötsel. Med anledning av det föreslås att
Trafikverket tillskrivs att genomföra en översyn av det aktuella området och
bedöma behovet av eventuella åtgärder. Samtal har förts med förslagsställaren
angående ärendet och kommunens representant har klargjort att det är Trafikverket
som är ansvariga för vägsträckan.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19 (25)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-31

2018-§ 12

Dnr: KS.2017.0525

Detaljplan Hällestad 1:11 m.fl.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Hällestad
1:11 med flera.
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla och bygga ut befintlig
bebyggelse inom området. Framför allt är äldreboendet i behov av att kunna erbjuda
fler platser och behöver bygga till. Området omfattas av en äldre detaljplan med
användningen A, allmänt ändamål, utan vidare precisering i planbeskrivningen.
Enligt gällande plan- och bygglag är det inte möjligt att bevilja bygglov inom en
sådan oprecis användning.
Genom att modernisera planbestämmelserna enligt gällande standard ökar
tydligheten för fastighetsägare, boende och andra berörda i området. I gällande plan
finns också mycket prickmark. Detta innebär att stora delar av berörda fastigheter
inte går att bygga på. För att göra det möjligt för fastighetsägarna att utnyttja
marken inom fastigheterna på ett bättre sätt prickas endast den mark som inte är
lämplig att bygga på.
Samråd om detaljplaneförslag
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
Yttrande
Ulrika Jeansson (S) och Carl-Gustaf Mörner (M) yttrar sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheterna Hällestad 1:11
m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-31

2018-§ 13

Delgivningar
1. Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-18
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-22
3. Migrationsverket – aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-31

2018-§ 14

Dnr: KS.2018.0099

Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer
med funktionshinder
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av Lars Carlsson angående fritids- och
korttidsboende för personer med funktionshinder. Förslagsställaren framför att
verksamheten ”Björnkullen” som är inhyst i gamla lasarettet skulle passa bra i det
nybyggda HVB- hemmet på Högklint.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-31

2018-§ 15

Dnr: KS.2018.0100

Nytt e-förslag - förskola i Hällestad
Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag som skapats av Evelina Svensson som föreslår att en
förskola öppnas i Hällestad. Förslaget har fått 39 röster. Förslagsställaren framför
bland annat följande:
”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till
Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola öppnas i Hällestad så även
vi i den här delen av kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor
i tätorten.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter
till kommunfullmäktige för beslut.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-31

2018-§ 16

Dnr: KS.2016.0265

Medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping
Sammanfattning
Malin Ahlqvist skriver bland annat följande:
”Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid
Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder
som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.
Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med
kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra
allternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla
den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-31

2018-§ 17

Dnr: KS.2016.0293

E-förslag - upphäv ridförbudet i Torstorps by
Sammanfattning
Jenny Ann Lindberg skriver bland annat följande:
”Då vi som hästintresserade och uppstallade i närheten av RKF ska använda ridhuset i
Finspång är det förenat med livsfara då vi ska vika av vid busshållplatsen och gå utmed
fältet i lera och gropig och hal väg i totalmörker efter kl. 16:00 väljer vi att gå runt mot
Torstorps motionscentral och mot mäselnrakan tar den vägen 1 timme tur och retur också
i mörker. När man borde upphäva ridförbudet. Varför försvårar vi detta intresse? Det
skulle vara möjligt att gå på 2 minuter ca 200 m på en belyst väg.(höll på att ramla
under hästen i mörkret) Vi skulle aldrig komma på att lägga en ishockeyrink eller
fotbollsplan i skogen. Vi som använder vägen får ta ansvar och ta upp hästbajset efter
oss(vi skulle aldrig komma på tanken att bestraffa alla hundägare för att några inte tar
upp efter sig)”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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