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Plats och tid:

Sessionssalen, den 31 oktober 2018, kl. 16:00-19:40

Beslutande:

Berit Martinsson (S)
Ulrika Jeansson (S)
Patrik Karlsson (S)
Jonny Persson (S)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Jan-Erik Svenblad (S)
Frida Granath (S)
Bengt Eriksson (S) ersätter Emma Christiansen (S)
Mats Annerfeldt (S)
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S)
Josefina Leo (S) ersätter Magnus Moberg (S) §§ 131-134
Reine Hansson (S) ersätter Magnus Moberg (S) §§ 135-145
Britt-Marie Jahrl (S)
Thomas Larsson (S)
Lena Lindberg (S)
Birgit Svärd (S) ersätter Anders Härnbro (S)
Helena Berg (S)
Hugo Andersson (C)
Åsa Johansson (C)
Kristina Carlsson (C) ersätter Sune Horkeby (C)
Marie Johansson (KD)
Stefan Ackeryd (KD)
Carl-Gustaf Mörner (M) §§ 131-134
Lilian Bressler (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) §§ 135-145
Inge Jacobsson (M)
Ritha Andersson (M)
Rune Larsson (M)
Christina Dahl (M)
Ralph Kronholm (M)
Jonas Andersson (M)
Stig Jansson (M)
Torgny Maurer (SD)
Ann-Sofie Olsson (SD)
Nathalie Pettersson (SD)
Ulla-Britt Edengren (SD)
Kai Hallgren (SD)
Evelina Gustafsson (SD)
Gerd Femerström (SD)

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset Finspång

2018-11-13

Datum när anslaget tas
ner

2018-12-04
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Börje Axelsson (SD)
Christer Nyberg (V) ersätter Conny Lindgren (V)
Stefan Carlsson (V)
Ingrid Westlund (V)
Maud Karlsson (V)
Mikael Wallin (L)
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Herman Vinterhjärta (MP)
Ersättare:

Reine Hansson (S) § 131-134
Per Leander (S)
Bill Johansson (S)
Edite Järpehag (KD)
Kristine Andersson (KD)
Bert Egnell (M)
Jan-Erik Andersson (M)
Lennart Bodling (SD)
Sven-Inge Eriksson (SD)
Leila Marttila (V)
Tommy Jacobsson (L)
Åke Kinnander (L)
Gudrun Skoog (MP)

Övriga
deltagare:

Anders Axelsson, kommundirektör
Anette Asklöf, ekonomichef
Robin Levander, kommunsekreterare

Plats och tid
för justering:

Kommunstyrelsekontoret, 2018-11-07 kl. 16:30

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Robin Levander

Paragraf 131 - 145

Ordförande __________________________________________________________
Berit Martinsson (S)
Justerare

__________________________________________________________
Nathalie Pettersson (SD)

Justerare

__________________________________________________________
Patrik Karlsson (S)
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2018-§ 131

Introduktion och utbildning - Styrmodell och budgetprocess,
Arbetsordning för kommunfullmäktige, Kommunens
organisation

2018-§ 132

Information om verksamheten i regionen

2018-§ 133

Information från kommunfullmäktiges beredningar

2018-§ 134

Ledamöternas frågestund - frågor och svar

2018-§ 135

Skattesats 2019

2018-§ 136

Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2018

2018-§ 137

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022

2018-§ 138

Renovering Viggestorpsskolan

2018-§ 139

Rapportering pågående investeringar - tertialbokslut 2018-0831

2018-§ 140

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och
sammanträdestider 2019

2018-§ 141

Val av kommunala vigselförrättare för verksamhetsåren 20192022

2018-§ 142

Delgivningar

2018-§ 143

Nytt medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén

2018-§ 144

Ny motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel

2018-§ 145

Justerandes signatur
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2018-§ 131

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till:
12 Val av kommunala vigselförrättare för verksamhetsåren 2019-2022
15 Nytt medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén
16 Ny motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel
Yttrande
Carl-Gustaf Mörner (M) yttrar sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----
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2018-§ 132

Introduktion och utbildning - Styrmodell och budgetprocess,
Arbetsordning för kommunfullmäktige, Kommunens
organisation
Ordförande Berit Martinsson (S) informerar om den politiska organisationen.
Kommundirektör Anders Axelsson informerar om förvaltningsorganisationen och
vilka lagar som huvudsakligen styr organisationen. Ekonomichef Anette Asklöf
informerar om kommunens styrmodell samt budgetprocess. Kommunsekreterare
Robin Levander informerar om kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 133

Information om verksamheten i regionen
Inge Jacobsson (M) informerar från regionens strategiska samråd. Regionen har
lämnat ett förslag om förändrad organisation för samråden vilket innebär att man
kommer gå från 6 samråd till 2. Man har bland annat konstaterat att mindre
kommuner har svårt att få ihop folk till alla samråd. De flesta kommuner är för den
föreslagna ändringen. Samråden är beredande organ och tar inga egna beslut.
Samtliga kommuner ska fatta beslut i frågan men än finns inget förslag till beslut att
ta ställning till från regionen.
En annan sak som diskuterades i det strategiska samrådet var den regionala
utvecklingsstrategin. Strategin utgår från Agenda 2030 och behandlar gemensamma
frågor om miljön. Gruppen som arbetar med den regionala utvecklingsstrategin har
bjudits in till kommunstyrelsen i mars men det finns inget som hindrar att man även
bjuder in dem till kommunfullmäktige.
Yttrande
Ulrika Jeansson (S) och Anders Axelsson yttrar sig i ärendet.
Riitta Leiviskä Widlund (S) rapporterar från samrådet för vård och omsorg (SVO).
Utskrivnings- och betalansvarslagen kommer från och med 1 januari även gälla
psykiatrin. Detta kommer inte att innebära några problem för varken sektor vård
och omsorg eller sektor social omsorg. Därmed innebär lagen inte heller några
ökade kostnader.
Avtalet för regionens ungdomshälsor förlängs med 1 år. Det finns förslag på att
ungdomshälsans verksamhet ska gälla för ungdomar mellan 13-22 år. I Finspångs
kommun har ungdomshälsan idag verksamhet för 13-26 åringar. Samtliga
kommuner i regionen ska finnas representerade i patientnämnden. Det innebär
ingen förändring i Finspång då kommunen redan är med i patientnämnden. SVO
utreder även möjligheten till ett gemensamt HVB-hem i regionen.
Yttrande
Ulrika Jeansson (S), Inge Jacobsson (M) och Anders Axelsson yttrar sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet.
-----
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2018-§ 134

Information från kommunfullmäktiges beredningar
Miljö- och samhällsberedningens vice ordförande Stig Jansson (M) berättar om
beredningens arbete med att skapa en webbaserad översiktsplan. Beredningen
granskar nu webbversionen men man kommer även att skapa en enklare version för
dem som inte har tillgång till internet. En fråga som uppkommit är om beredningen
även behöver ta fram en version på finska då Finspång är finskt
förvaltningsområde.
Ingrid Westlund (V) är ordförande i omsorgsberedningen och informerar om
arbetet med att revidera handlingsplanen för psykiatrin. Den gamla planen är i stora
drag bra. En del som beredningen vill förändra är begreppet psykisk ohälsa som
använts i planen. Man vill göra en definition av begreppet psykisk
funktionsnedsättning som beredningen anser bättre preciserar målgruppen. Annat
som beredningen kommer förslå fullmäktige förändra är benämning på föråldrade
lagar och begrepp. Sektor social omsorg kommer att få kommentera förslagen.
Beredningen tycker även att begreppet strategi bättre beskriver innehållet i
dokumentet. Beredningen konstaterar att många mål har uppfyllts och det har bland
annat skapats bra foldrar som kan hjälpa den som mår dåligt. Foldrarna behöver
dock få större spridning. Beredningen är även nöjda med koordinatorn som hjälper
beredningen med sakkunskap.
Berit Martinsson (S) är ordförande i demokratiberedningen och rapporterar om
beredningens arbete med att se över valda delar av förtroendemannareglementet
som rör kommunstyrelsens ordförandes- samt övriga kommunalråds rätt till
föräldrapenning. Demokratiberedningen har även bjudit in till en föreningsträff med
fokus på ungdomar. Där bland företrädare från Heja Finspång, studiefrämjandet
och kommunens fritidsutveckling kommer att hålla föredrag. Beredningen har även
utsett vinnare av årets demokratistipendium som kommer att delas ut på fullmäktige
i december.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet.
-----
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2018-§ 135

Ledamöternas frågestund - frågor och svar
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns några frågor.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lämna punkten.
-----
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2018-§ 136

Dnr:

Skattesats 2019
Sammanfattning
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år
2019 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta
ställning till skattesatsen före november månads utgång.
Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per
skattekrona för 2019.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att den kommunala skattesatsen för 2019 fastställs till 22:15 per
skattekrona.
-----
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2018-§ 137

Dnr: KS.2018.0558

Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2018
Kommunens befolkningsutveckling är starkare än på länge, om det är en trend som
kommer kvarstå är för tidigt att säga. Medarbetarnas sjukfrånvaro är fortsatt hög.
Genomförda åtgärder är bland annat minskade chefsområden inom flera
verksamheter och test av en sjukskrivningstjänst från Previa.
Målet för god ekonomisk hushållning (GEH) beräknas bli uppfyllt. Årets resultat
enligt prognosen uppgår till 1,3 procent av skatteintäkter och
statsbidrag. Kommunens prognos efter augusti månads utgång pekar på ett
överskott med 17,3 mkr.
Förvaltningens måluppfyllelse är för de flesta målen vid tertial-redovisningen
markerade med en varning.
Målen Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling och Det ska finnas ett rikt utbud av
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet är de två mål som bedöms nås under
2018.
Bedömningen är att målet Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas inte kommer
att nås under året.
Yttrande
Ulrika Jeansson (S), Stefan Carlsson (V), Riitta Leiviskä Widlund (S), Herman
Vinterhjärta (MP) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S), Riitta Leiviskä Widlund (S) och Inge Jacobsson (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det bara finns ett förslag till beslut
och kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna tertialredovisning 2 2018.
-----
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2018-§ 138

Dnr: KS.2018.0426

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
Sammanfattning
21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge Miljö- och
samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för
boendeförsörjning.
Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i
Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen
arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen
som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på
bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.
26 mars 2018 beslutade Miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på
bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3,
samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I
”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål
med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med
regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
27 augusti beslutade Miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget,
daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i
kommunfullmäktige.
Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt
fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål
och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande
konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen
och med externa kontakter.
Yttrande
Ulrika Jeansson (S), Ingrid Westlund (V), Hugo Andersson (C), Stig Jansson (M),
Marie Johansson (KD), Stefan Carlsson (V), Torgny Maurer (SD), Herman
Vinterhjärta (MP) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag samt yrkar på följande:
Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och samhällsberedningen formulerar nya
mål för kommunens bostadsförsörjning och att kommunstyrelsen efter det tar fram
ett nytt bostadsförsörjningsprogram som sedan beslutas i kommunfullmäktige.
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Hugo Andersson (C), Stig Jansson (M), Marie Johansson (KD), Stefan Carlsson (V),
Torgny Maurer (SD), Herman Vinterhjärta (MP) och Britt-Marie Hamnevik
Söderberg (L) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det bara finns ett förslag till beslut
och kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå miljö- och samhällsberedningens förslag till beslut.
2. Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och samhällsberedningen
formulerar nya mål för kommunens bostadsförsörjning och att
kommunstyrelsen efter det tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram
som sedan beslutas i kommunfullmäktige.
-----
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2018-§ 139

Dnr: KS.2018.0934

Renovering Viggestorpsskolan
Beskrivning av verksamheten och verksamhetens behov.
Viggestorpsskolan har 225 elever och bedriver verksamhet för förskoleklass –
årskurs 6 samt skolbarnomsorg. Verksamheten leds av rektor Elisabeth Sjövåg som
tillträdde inför läsåret 2017/2018 efter en lång period av brist på trygghet och
studiero på skolan.
Under hösten gjordes ett omfattande arbete kring att skapa trygghet och studiero i
verksamheten. Detta arbete resulterade i att Skolinspektionen vid sin uppföljning
under hösten 2017 avslutade sin tillsyn av skolan.
I början av 2018 fick akuta åtgärder vidtas i skolans huvudbyggnad på grund av
fuktskador. Personal hade under många år påtalat den undermåliga arbetsmiljön.
Åtgärderna i huvudbyggnaden pågick under större delen av vårterminen. I samband
med dessa åtgärder gjordes även mätningar i de två sidobyggnaderna som tillhör
skolan. Förhöjda värden påvisas även i dessa lokaler. Åtgärder utifrån dessa
mätningar har förlagts till 2019.
Rektor beskriver i skyddsrondsprotokoll att personal ger uttryck för huvudvärk,
långvariga halsinfektioner, förkylningssymtom och allergiliknande symtom. Eleverna
avbryter i många fall skoldagen på grund av huvudvärk. Behovet av att skyndsamt
vidta åtgärder utifrån den beskrivna arbetsmiljön är mycket stort. Arbetsmiljön på
Viggestorp har tagits upp i sektorns samverkansgrupp och i central
samverkansgrupp.
Fastighetsenhetens kommentarer
Viggestorps skolan är en skolbyggnad som härstammar från 1966. Lokalerna har i
viss mån eftersatt underhåll. Åtgärderna som beskrivs ovan hanterades under första
halvåret 2018. Vid åtgärden upptäcktes att dagvattenhanteringen inte var korrekt
utförd. Vilket medförde att avvattningen påverkade byggnaden på ett negativt sätt.
Fastigheten är idag fuktsäkrad samt ny ventilation installerad.
Verksamheten har till fastighetsenheten anmält att elever och personal upplever
problem med andra byggnader vid skolan. Här nämns särskilt avdelningen
Kungsörnen. För att säkra byggnaden krävs fuktsäkring av väggar, ny dränering,
ventilerade golv och ny allmän ventilation. Rent generellt vid en renovering av
denna typ så uppdateras undertak och allmän belysning.
För att kunna svara på den exakta kostnaden för denna åtgärd behövs det
genomföras en fördjupad projektering. Vid förnyad undersökning kan konstateras
att emissioner kommer från golvplatta och även från träkonstruktion. Vid en
jämförelse från den senaste åtgärden kan det konstateras att avdelningen
Kungsörnen inte har källarvåning. Detta gör att förvaltaren bedömer att åtgärden
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inte är fullt lika dyr som den senaste. Vid redovisning från Vallonbygden AB blev
investeringen 4 456 000 kr. Här görs bedömningen att åtgärden kostar 3 500 000 kr.
Då skolan i dagsläget är fullt utnyttjad så kommer ersättningslokaler att behövas. Av
verksamhets skäl behöver dessa ligga i anslutning till skolan. Här behöver ytterligare
utredning genomföras för att säkerställa placering, kostnad etc. En bedömning av
tiden för byggåtgärden är ca 5-6 månader.
Vid senaste upphandlingen av moduler indikeras en kostnad om 140 000 kr/månad
För 4 klassrum samt grupprum. Här påverkas kostnaden av flera faktorer tid,
storlek samt även placering. Då hyra av lokaler samt eventuella etableringskostnader
för dessa inte är värdehöjande belastar dessa kostnader resultatet. Förvaltningens
förslag är att dessa kostnader belastar de avsatta medel som finns för utveckling och
omställning. Detta medför att inga nya kostnader tillförs kommunens resultat men
att det framtida finansiella utrymmet för utveckling och omställning minskas med
motsvarande belopp som används.
Förvaltningen ges i uppdrag att stämma av kostnader för hyra samt ev etablering av
ersättningslokaler innan avtal om ersättningslokaler tecknas. Investeringsvolymen
för åtgärden bedöms till 3 500 000 kr inklusive byggrisk och exklusive
ersättningslokaler.
Förvaltningens förslag till finansiering sker genom omprioritering av i
fastighetsinvesteringsmedel för 2017. Här föreslås att utpekat investeringsobjekt
Stationshuset senareläggs (förutom smärre delar av underhållsinvesteringar).
Motivering till omprioriteringen är att stationsområdets totala användningsområde
ej är beslutad. Genom omdisponeringen av tidigare avsatta medel belastas inte
kommunen med nya kapitaltjänstkostnader då dessa redan är budgeterade.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avsätta investeringsmedel om 3 500 000 kr för renovering av avdelningen
Kungsörnen vid Viggestorpsskolan.
2. Att finansiering sker genom omprioritering av 2017 års investeringsmedel för
fastighetsinvesteringar.
3. Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ersättningslokaler samt att stämma av
kostnaderna för hyra samt eventuell etablering av ersättningslokaler innan avtal
om ersättningslokaler tecknas.
4. Att eventuell kostnad för ersättningslokaler samt eventuella
etableringskostnader belastar avsatta medel för utveckling och omställning.

-----
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2018-§ 140

Dnr: KS.2018.0982

Rapportering pågående investeringar - tertialbokslut 2018-0831
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget,
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående
investeringar vid tertialbokslutet 2018-08-31 samt en statusrapportering med
kommentarer från sektorerna.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 164 mkr
samtidigt som kommunfullmäktige har fastställt 2018 års investeringsanslag till 65
mkr. Fram till andra tertialet har 18 projekt till ett värde av 22 mkr avslutats,
däribland förvärv och ombyggnation av Hårstorp 3:316 till ny lokal för
transportenheten, asfaltering 2017 och reservkraft Berggården.
Vid tertialbokslutet fanns flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan; 39 mkr
och kostnader i samband med vattenskada på Viggestorpsskolan där prognosen
pekar på 4,5 mkr. Kommunen har även flera infrastrukturprojekt igång, däribland
gång- och cykelväg (GC) i Butbro, asfaltering 2018 och cykelfrämjande insatser.
Prognosen för pågående investeringar visar på totala nettokostnader om 205 mkr,
vilket innebär kommande kostnader motsvarande ca 123 mkr. Flera projekt löper
under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns investeringsmedel avsatta för
bland annat exploatering boende och näringsliv (26 mkr) och offentliga miljöer (31
mkr) som ännu inte är påbörjade eller som delvis är påbörjade.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det bara finns ett förslag till beslut
och kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna redovisningen.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-31

2018-§ 141

Dnr: KS.2018.0989

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och
sammanträdestider 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att fastställa sammanträdesdagar och tider för sina
sammanträden under verksamhetsåret 2019. Kommunfullmäktiges sammanträden
är i huvudsak förlagda till onsdagar i slutet av varje månad, undantag finns i
anslutning till helgdagar. I juli och augusti är inga sammanträden inplanerade och
därför är sammanträdet i september tidigarelagt till 18 september istället för sista
onsdagen i månaden.
Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och
årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits
fram med hänsyn till Finspångs kommuns ekonomistyrningsregler som reglerar
ekonomiska rapporter.
Förslag till datum för kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden 2019 är:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 30 oktober
27 november och 18 december.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträden 2019 till: 30 januari, 27
februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 30 oktober, 27
november och 18 december.
2. Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan 16:00
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-31

2018-§ 142

Dnr: KS.2018.0001

Val av kommunala vigselförrättare för verksamhetsåren 20192022
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja 2 vigselförrättare för verksamhetsåren 2019-2022.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att som vigselförrättare för mandatperioden 2019-2022 välja:
Berit Martinsson (S)
Ulrika Jeansson (S)
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-31

2018-§ 143

Delgivningar
1. Länsstyrelsen och Norrköpings kommun – Seminarium preventiva insatser
mot droger
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-31

2018-§ 144

Dnr: KS.2018.1145

Nytt medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén
Sammanfattning
Susanne Wisberg skriver följande i sitt medborgarförslag:
”Jag och många med mig skulle uppskatta en kaffeautomat i foajén då man
som besökare inte har tillgång till cafeterian i huset.”
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
2018-10-31

2018-§ 145

Dnr: KS.2018.1150

Ny motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel
Sammanfattning
Torgny Maurer (SD) skriver följande i sin motion:

”På kommunstyrelsens möte 2018-10-15 behandlades frågan om parken på
Bergslagstorget samt dess framtida utseende. Jag nämnde då de tråkiga och oestetiska
betongsuggorna som skall hindra fordon tillträde till torget. Jag framförde också förslaget
att dessa skulle kunna utformas med en lokal prägel, så som gjorts med framgång i tex
Stockholm (Lejon) Visby (Får) Nynäshamn (Ejder) etc. Dessa mer estetiska
betonghinder skulle även kunna placeras på andra ställen i staden för att på så sätt vara
en del i stadens utsmyckning. Motiv eller eventuell utformning skulle kunna beslutas av
KF eller kanske genom en allmän förslagstävling. Med hänvisning till ovanstående
föreslår vi: Att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen uppdraget att till
lämplig instans kostnadsutreda samt ta fram ett lokalt utformat betonghinder
(Betongsugga) för stadens utsmyckning.”

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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