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Christer Lundström (L)
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Marie Johansson (KD)
Ersättare:

Bert Egnell (M)

Övriga
deltagare:
Plats och tid
för justering:

Anders Axelsson, kommundirektör

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Robin Levander

Kommunstyrelsekontoret, 2018-04-05 kl. 15:30
Paragraf 44 - 57

Ordförande __________________________________________________________
Berit Martinsson (S)
Justerare

__________________________________________________________
Bill Johansson (S)
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Lilian Bressler (M)
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2018-§ 44

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till:
12 b) Val av ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 45

Information om verksamheten i regionen
Stefan Carlsson (V) rapporterar från det regionala samrådet för kultur. Det pågår ett
samarbete där regionen finansierar kulturarrangemang för äldre. Det gör att ett
äldreboende kan boka ett kulturarrangemang för 1000 kronor.
Herman Vinterhjärta (MP) rapporterar från det regionala samrådet för
samhällsplanering. Regeringen har beslutat att man kan söka statsbidrag för gratis
kollektivtrafik för skolungdomar från årskurs 6 till årskurs 2 på gymnasiet. Regionen
har beslutat att man ska söka statsbidraget med hjälp av östgötatrafiken.
Kommunen behöver inte göra någonting. Korten kommer sedan att skickas ut till
alla vårdnadshavare.
Riitta Leiviskä Widlund (S) rapporterar från det regionala samrådet för vård och
omsorg SVO. Regionen har tagit fram ett ramavtal för den kommunala hälso- och
sjukvården. Ramavtalet handlar om ungdomshälsan. Avtalet kommer innebära mer
sammanhållen ungdomshälsa. På regionen arbetar man även på en handlingsplan
för e-hälsa 2018-2019. Handlingsplanen kommer att fungera som ett styrdokument i
kommunerna samt regionen. Riitta Leiviskä Widlund (S) berättar att hon vill bjuda
in Dag Forssén från regionen som kan informera om e-hälsa.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 46

Information från kommunfullmäktiges beredningar
Ingrid Ahlström (MP) är ordförande i miljö- och samhällberedningen informerar
om beredningens pågående uppdrag att revidera det strategiska programmet för
boendeplanering. Programmet är nu klart och ska beredas i kommunstyrelsen.
Beredningen arbetar också med att ta fram en översiktplan med sikte på 2030.
Beredningen har genomfört ett antal medborgardialoger i kommunen. Ca 30-40
personer har närvarat på varje möte och kommit med bra synpunkter, information och
förslag.
Ingrid Westlund (V) är ordförande i lärandeberedningen och informerar om deras
arbete med arbetsmarknadsstrategin. Beredningen har träffat chefer och
nyckelpersoner i olika verksamheter och fått bekräftat att man är på rätt väg. Något
som många efterfrågor är ett arbetsmarknadsforum. Den affisch som beredningen
tog fram för skolorna i och med det tidigare uppdraget ”Strategi för förskola,
fritidsverksamhet och grundskola 2017-2020” har varit efterfrågad både från skolor
och centralt från utbildningssektorn som använder den för marknadsföring på
förskolelärarutbildningen på Linköpings universitet.
Ingrid Westlund (V) är också ordförande i omsorgsberedningen där man jobbar
med att ta fram en strategi för den kommunala hälso- och sjukvården. Beredningen
håller på att sammanställa ett underlag för den vägledande frågestund som kommer
att hållas på kommunfullmäktige i april. Finspång har blivit uppmärksammat
nationellt där man är en av de bästa kommunerna i Sverige på att erbjuda
brytpunktssamtal. Brytpunktssamtal innebär att personal har ett samtal med
närstående i livets slutskede.
Berit Martinsson (S) är ordförande i demokratiberedningen och berättar att
beredningen nu är klara med mångfaldsuppdraget. Beredningen diskuterar om
eventuella nya uppdrag där ett förslag innebär en revidering av medborgarpolicyn
och ytterligare ett förslag innebär omvärldsspaning kopplat till de globala målen för
hållbar utveckling.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 47

Ledamöternas frågestund - frågor och svar
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns några frågor.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lämna punkten.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 48

Dnr: KS.2018.0076

Låneram för fortsatta investeringar Vallonbygden AB
Sammanfattning
Vallonbygden AB har inkommit med en skrivelse avseende utökad låneram för
nyproduktion på Östra Hårstorp, ombyggnad av Hällestadgården, samt att
eventuellt ersätta fastigheten Järnvägen 2. Därutöver finns ett stort
investeringsbehov i befintliga fastigheter.
Bolaget ansöker om en utökad låneram från 415 mkr till 500 mkr. Ökad utlåning
verkställs av internbanken när bolaget inkommer med begäran om härom.
Yttrande
Magnus Moberg (S), Torgny Maurer (SD) och Stig Jansson (M) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Magnus Moberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Torgny
Maurer (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon
ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Torgny Maurers (SD) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till
förmån för kommunstyrelsen förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att bevilja Vallonbygden AB en utökad låneram upp till 500 mkr.
Reservation
Torgny Maurer (SD) och Lennart Bordling (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget avslagsyrkande.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 49

Dnr: KS.2016.0974

Svar på e-förslag - Lekplats Östra Hårstorp
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Rauno Heiskanen Dahlström som önskar en
kommunal lekplats i Östra Hårstorp då det finns många barn i området och att det i
nuläget saknas en samlingsplats för barn och föräldrar. I brist på annat samlas
många barn på gatorna för att leka vilket är en säkerhetsrisk. Förslaget är att en
lekplats skulle kunna placeras på ängsytan mellan Fjärilsvägen och Humlevägen. Se
bilaga för hela e-förslaget.
Kontakt har tagits med Rauno Heiskanen Dahlström som då berättade att det finns
mycket småbarnsfamiljer i området och han ser behovet ännu viktigare nu än när
han ställde förslaget i och med kommunens planer att utveckla området mellan KLindustri och Östra Hårstorp. Som tidigare skrivet i förslaget påpekas att barnen ofta
leker på gatan på grund av att det saknas en lekplats i området.
Som förslagsställaren skriver finns det i dagsläget ingen kommunal lekplats i Östra
Hårstorp. För att en kommunal lekplats ska anläggas måste ett tillräckligt stort
upptagningsområde ha identifierats. I och med samhällsplaneringens planarbete
med det nya bostadsområdet Dalsberg, som kommer att ligga intill Östra Hårstorp,
kommer underlaget/förutsättningarna för en kommunal lekplats i området att öka.
Med anledning av ovanstående kommer samhällsplaneringsenheten i samband med
pågående planarbete se över behovet av en kommunal lekplats i det aktuella
området.
Yttrande
Herman Vinterhjärta (MP) yttrar sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 50

Dnr: KS.2016.1027

Svar på medborgarförslag - skyltning om att köra sakta vid
lekplats Getryggen
Sammanfattning
Sandra Öhrling har lämnat ett medborgarförslag med önskemål om skyltning vid
lekplatsen vid Getryggen/Högröstavägen i Ljusfallshammar som påminner bilister
om att där finns lekande barn. Hastigheten på sträckan är låg men många kör för
fort. Vid kontakt med Sandra framgår att hon har flyttat till en annan kommun men
att hon fortfarande ser behov av att uppmärksamma bilister att det finns lekande
barn i området så att hastigheten sänks.
Väghållare för den aktuella vägen är inte Finspångs kommun utan Trafikverket och
det är de som ansvarar för skyltningen. Förslaget har lämnats vidare till
Trafikverket.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela Sandra Öhrling beslutet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 51

Dnr: KS.2017.0494

Svar på medborgarförslag - skydd för vissa skog- och
naturområden i omkring Grytgöl/Folkström m.m.
Sammanfattning
Curt Andersson har inkommit med ett medborgarförslag gällande önskemål om
aktivt stöd från Finspångs kommun för nödvändigt skydd av vissa skogs- och
naturområden i och kring orterna Grytgöl/Folkström med omnejd. Curt Andersson
framför att det är viktigt att bevara värdefull natur i kommunen och att mer natur
bör skyddad genom naturreservat och framhåller då naturen kring Grytgöl och
Folkström. Det framhålls även att inventeringar av Emmaån behöver ske samt att
ån erhåller skydd. Det pekas på att kommunen bör agera för att detta ska ske.
I samtal med Curt Andersson poängterar han att det är viktigt att uppmärksamma
den förhållandevis orörda naturen som finns kring Emmaån.
Finspångs kommun har en ambition att kartlägga och värna om kommunens natur.
Kartläggningen sker i huvudsak genom naturvårdsprogrammets objektsdel där
kommunen sammanställer tillgänglig kunskap samt utför inventeringar. En
omfattande uppdatering av objektsdelen genomförs mellan 2016-2018 men
uppdateringar av enskilda naturområden kommer sedan att göras löpande. Alla
naturvårdsarter rapporteras in i det nationella systemet Artportalen. Myndigheter
som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen hämtar information både från Artportalen
och kommunernas naturvårdsprogram.
Kommunen gör även naturvärdesbedömningar vid exempelvis ansökningar om
bygglov, dispens från strandskyddet samt utformning av detaljplaner.
Kommuninvånarna kan ta kontakt med kommunen för att peka ut begränsade
områden som är biologisk intressanta och i mån av resurser kan
naturvårdssamordnaren göra en grov inventering av området.
Finspångs kommun har få medel och resurser till att förhandla med markägare kring
reservatsbildning eller biotopskydd. Generellt i Sverige är det i flertalet fall
Länsstyrelsen som förhandlar med markägare för att bilda skyddade områden.
Emmaån är utpekat som ett riksintresse för naturvård av Länsstyrelsen och finns
även i kommunens naturvårdsprogram där det har fått klass 1 (nationellt intresse)
respektive klass 2 (regionalt intresse) i olika sträckningar. Marken kring ån ägs av
privata markägare och av större skogsbolag. Finspångs kommun äger ingen mark i
anslutning till ån. Emmaån är inventerad genom den så kallade Biologisk inventeringen
av sötvattenmiljöer i Östergötland (BIS) som genomfördes 2006 där vattendraget fick
klassningarna 1, 2 och 4 (klass 1 är högst). Sträckan Emmaån från Grytgölen är den
högst klassade sträckan. På senare år har det även gjorts åtgärder av ideella krafter
som har ökat naturvärdena ännu mer i ån.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 52

Dnr: KS.2018.0077

Svar på medborgarförslag - bevara och skydda tätortsnära
natur
Sammanfattning
Curt Andersson har inkommit med ett medborgarförslag innehållande önskemål om
att skydd av närskog/tätortsnära natur ska tas på allvar. Finspångs kommun bör
agera så att kalhyggen inte uppstår i närområdenas friluftsnatur och att intressen på
den levande landsbygden tas tillvara. Samtal via telefon med Curt Andersson har förts
kring detta.
Finspångs kommun har antagit en Skogspolicy för det kommunala skogsinnehavet.
I policyn finns exempelvis målsättningar om att:


Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas



Skogens sociala värden ska värnas genom att måna om friluftsmöjligheter både vad gäller
aktiviteter och avkoppling/rekreation



Kommunen ska sträva efter att tillgänglighetsanpassa skogsområden där så är lämpligt

I skogspolicyn står det även (under skötsel för produktionsskogen) att: I kommunens
produktionsskog tillämpas föryngringsavverkning där kalhuggning ska undvikas förutom vid
nyexploatering för boende och verksamhet.
Detta sammantaget betyder att kommunen ser ett ansvar att både värna om
naturvärden och värden för friluftsliv och rekreation i de kommunala skogarna. De
skogar som kommunen inte äger är svårare att påverka, men dialog förs i vissa fall
med andra skogsägare om alternativa lösningar till avverkningar.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 53

Dnr:

Svar på motion - läxfri skola
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-08-26 (Kf § 162, Dnr
2015.0413.016) att remittera motion från Larseric Ramlöv (FP) angående läxfri
skola till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter till kommunfullmäktige
för beslut.
Larseric Ramlöv anför följande:
”Mitt förslag är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle
innebär att genomföra en läxfri skola i vår kommun samt återkomma med förslag om möjligheten
att utveckla en läxfri skola i Finspång”
Beredning av ärendet
Det finns i dagsläget ingen allmänt vedertagen definition kring vad en läxa är som
forskare, lärare och lekmän kan förenas kring. Sedan 1994 finns det inte heller några
specifika bestämmelser om läxor i skolans styrdokument. Det finns därmed inga
regleringar som avgör om läxor skall ges, eller hur frekventa och omfattande de
läxor som eventuellt ges skall vara.
Skolverkets stödmaterial om läxor i skolan definierar på följande sätt vem som
beslutar i frågan ” att i avsaknad av reglering runt användning av läxor är det upp till
lärare och rektorer att utifrån sina respektive uppdrag avgöra om och i sådana fall
hur de vill arbeta med läxor som en del av den pedagogiska verksamheten”. Det
ingår i rektorers och lärares uppdrag att sträva efter att ständigt utveckla kvaliteten i
undervisningen. I denna undervisningspraktik kan läxor vara en del och bör då ingå
i detta kvalitetsarbete.
Upplägget av undervisningen skiljer sig inom skolorna i Finspångs kommun
beroende på en lång rad faktorer vilket gör att upplägget med läxor eller inte också
skiljer sig åt. Olika ämnen, olika lärare, olika skolor och olika perioduppdelningar på
året gör att skolorna både är läxfria i vissa delar men inte i andra. Undervisning
organiseras utifrån regleringar på en mängd andra områden där dessa styr vilket,
som skolverket också menar, får olika konsekvenser. Ibland är läxor lämpliga, ibland
inte.
Förvaltningen menar i sin analys att en konsekvens, av att på kommunal nivå införa
begreppet läxfri skola, är att det starkt skulle inverka på lärares möjligheter att
utifrån sin kompetens göra de bedömningar som idag görs när det gäller läxor.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Att anse motionen besvarad
2. Att avstå från att reglera undervisningen avseende läxor i

Finspångs kommuns skolor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ajournering
Ordförande Berit Martinsson (S) ajournerar mötet 5 minuter.
Yrkande
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut till attsats 1 och 2. Hon yrkar även på ett tillägg:
-

Att lärandeberedningen får i uppdrag att utreda vidare läxfri skola.

Mats Annerfeldt (S), Ingrid Westlund (V) och Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Herman Vinterhjärta (MP) och Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Britt-Marie Hamnevik
Söderbergs (L) tilläggsyrkande.
Stig Jansson (M) yrkar på ett tillägg:
-

Att presidiet tittat på möjligheten för ett nytt uppdrag för
lärandeberedningen.

Beslutsgång
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns tre förslag till beslut. Hon
ställer först proposition på Britt-Marie Hamnevik Söderbergs (L) tilläggsyrkande.
Därefter ställer hon proposition på Stig Janssons (M) tilläggsyrkande och sist ställer
hon proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Berit Martinsson (S) Hon ställer först proposition på Britt-Marie
Hamnevik Söderbergs (L) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet. Därefter ställer hon proposition på Stig Janssons (M) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Sist ställer hon proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse motionen besvarad
2. Att avstå från att reglera undervisningen avseende läxor i

Finspångs kommuns skolor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Inge Jacobsson (M), Kristin Yderfors (C), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Åsa
Johansson (C), Lilian Bressler (M), Ralf Kronholm (M), Rune Larsson (M), Christer
Forsshéll (M), Stig Jansson (M) och Marie Johansson (KD) reserverar sig till förmån
för Britt-Marie Hamnevik Söderbergs (L) och Stig Janssons (M) yrkanden.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 54

Dnr: KS.2017.0364

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av den
förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun
Sammanfattning
På fullmäktige den 26 april 2017 föredrog revisorerna sin uppföljande granskning av
den förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun. I rapporten redogör
revisorerna för sina iakttagelser, men överlämnar rapporten utan att, på sedvanligt
sätt, förvänta sig ett svar från kommunstyrelsen. Rapporten överlämnades i stället
för beaktande och för att kunna användas i en fortsatt politisk diskussion. Icke
desto mindre remitterades ärendet till kommunstyrelsen för beredning. För att svara
upp mot kommunfullmäktiges remiss uppmärksammar därför förvaltningen
kommunstyrelsen på detta förhållande och bifogar rapporten utan förslag till svar.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för information.

Ajournering
Ordförande Berit Martinsson (S) ajournerar mötet 20 minuter.
Yttrande
Stefan Carlsson (V), Stig Jansson (M), Anders Härnbro (S), Inge Jacobsson (M),
Herman Vinterhjärta (MP) och Ingrid Westlund (V) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar på en ändring:
-

Kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att i
samråd med revisionen gå igenom rapporten för att klargöra vilka brister som
finns och klargöra roller och ansvar samt tydliggöra uppdrag avseende
uppföljning.

-

Att återkomma med förslag på åtgärder under september 2018.

Stig Jansson (M) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) förslag till beslut.

Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att i
samråd med revisionen gå igenom rapporten för att klargöra vilka brister som
finns och klargöra roller och ansvar samt tydliggöra uppdrag avseende
uppföljning.
2.

Att återkomma med förslag på åtgärder under september 2018.

-----
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2018-§ 55

Dnr: KS.2018.0001

Valärende - Entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Senad Bosnjakovic (-) begär att bli entledigad från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att entlediga Senad Bosnjakovic (-) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Att tacka Senad Bosnjakovic (-) för den tid han haft uppdraget.
3. Att välja Jan-Erik Heintze (S) till uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
-----
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2018-§ 56

Valärende -val av ersättare i valnämnden
Kommunfullmäktige har att välja en ersättare till valnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att välja Kristin Andersson (KD) till uppdraget som ersättare i valnämnden.
-----
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Protokoll
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2018-03-28

2018-§ 57

Delgivningar
1. Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-05
2. SKL cirkulär 18:8 – Fullmäktiges val av revisorer
3. Studieförbundet vuxenskolan – Utbildning i politiskt förändringsarbete

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