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Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2020-06-17 §§ 116-136 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   

Datum när anslaget tas 

ner   

2020-06-25 

Förvaringsplats för protokoll 

  2020-07-20 

Kommunhuset Finspång                              Sign: 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, kommunhuset, den 17 juni 2020, kl. 16:00-18:30 

Beslutande: På grund av Coronapandemin är antalet tjänstgörande ledamöter färre, enligt en 

överenskommelse mellan kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare 

i kommunfullmäktige. Dnr KS.2020.0438-1. 

 

Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Johan Lennartsson (S) ersätter Jonny Persson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) ej närvarande 

Frida Granath (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) ej närvarande 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) ej närvarande  

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) ej närvarande 

Helena Berg (S) ej närvarande 

Josefina Leo (S) ej närvarande 

Hugo Andersson (C) ej närvarande 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) 

Kristin Andersson (KD) ersätter Marie Johansson (KD)  

Stefan Ackeryd (KD) ej närvarande 

Christer Forsshéll (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) ej närvarande 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) ej närvarande 

Ralph Kronholm (M) ej närvarande 

Stig Jansson (M) ej närvarande 

Torgny Maurer (SD) 

Ann-Sofie Olsson (SD) ej närvarande 

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) 
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Kai Hallgren (SD) ej närvarande 

Evelina Gustafsson (SD) ej närvarande  

Gerd Femerström (SD) ej närvarande 

Börje Axelsson (SD) 

Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Leila Marttila (V) ersätter Ingrid Westlund (V)  

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) ej närvarande 

Bengt Nordström (MP) ersätter Ingela Billström (MP) 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 

Birgit Svärd (S) ej närvarande 

Reine Hansson (S) ej närvarande 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Bill Johansson (S) ej närvarande 

Solvig Svensson (S) ej närvarande 

Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande 

Carola Persson (S) ej närvarande 

Kristin Yderfors (C) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Edite Järpehag (KD) ej närvarande 

Lilian Bressler (M) ej närvarande 

Bert Egnell (M) ej närvarande 

Jan-Erik Andersson (M) ej närvarande 

Lennart Bodling (SD) ej närvarande 

Sven-Inge Eriksson (SD) ej närvarande 

Tommy Jacobsson (L) ej närvarande 

Åke Kinnander (L) ej närvarande 

Monica Brodén (MP) ej närvarande 

 

Övriga 

deltagare: 

Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Forneman, kommunsekreterare, Lina Alm, 

utvecklingsstrateg 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsens kontor, onsdagen den 24 juni, kl. 15.30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

116 - 136 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Riitta Leiviskä-Widlund (S)                 Inge Jacobsson (M) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 116 

  

Lägesuppdatering Coronapandemin, Finspångs kommun 2020-§ 117 

  

Information om Översiktsplan (ÖP) 2020-§ 118 

  

Information om verksamheten i regionen 2020-§ 119 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2020-§ 120 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2020-§ 121 

  

Taxa för kontroll enligt livsmedelslagen 2020-§ 122 

  

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende 

föreningsaktiviteter 2020 

2020-§ 123 

  

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2020 2020-§ 124 

  

Detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 2020-§ 125 

  

Beslut om samråd och granskning för Kalkugnen 3 2020-§ 126 

  

Internkontroll sektor social omsorg maj 2020 2020-§ 127 

  

Hundpark i Finspångs tätort - Ändring av lokala 

ordningsföreskrifter 

2020-§ 128 

  

Parkering Lillsjöbäcken 2020-§ 129 

  

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

samt som ledamot i uppföljningsgrupp för miljö och 

samhällsbyggnad 

2020-§ 130 

  

Entledigande från uppdrag i miljö och samhällsberedningen 2020-§ 131 

  

Entledigande från uppdrag som ledamot i lärandeberedningen 2020-§ 132 

  

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 2020-§ 133 

  

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunrevision 2020-§ 134 
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samt från uppdraget som lekmannarevisor i Vallonbygden AB 

  

Delgivningar 2020-§ 135 

  

Anmälan av e-förslag: Lekplats med utegym i Rejmyre 2020-§ 136 
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2020-§ 116 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att dessa ärenden läggs till 

föredragningslistan: 

Parkering Lillsjöbäcken 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunrevision samt från uppdrag 

som lekmannarevisor i Vallonbygden AB 

Anmälan av e-förslag; Lekplats med utegym i Rejmyre 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att till föredragningslistan lägga till följande ärenden; 

Parkering Lillsjöbäcken 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunrevision samt från 

uppdrag som lekmannarevisor i Vallonbygden AB 

Anmälan av e-förslag; Lekplats med utegym i Rejmyre 

 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 
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2020-§ 117 
 

Lägesuppdatering Coronapandemin, Finspångs kommun 

Kommundirektör Johan Malmberg ger en lägesrapport för Finspångs kommun 

angående Coronapandemin. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 118 
 

Information om Översiktsplan (ÖP) 

Lina Alm, utvecklingsstrateg, informerar om arbetet med översiktsplan; dess 

process med start 2017 fram till nu, och vad som ska hända i höst och efter 

årsskiftet. 

Det har inkommit många synpunkter från kommuner, politiska partier, 

näringsliv, föreningar och privatpersoner, och det har varit 5 välbesökta drop in- 

tillfällen. 
 

I ärendet yttrar sig även Mats Annerfeldt (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

2. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 119 
 

Information om verksamheten i regionen 

Ulrika Jeansson (S) informerar om att eftersom det inte fanns möjlighet att ta 

svaret på RTP (Regionalt trafikförsörjningsprogram) på kommunstyrelsen så har 

kommunstyrelsens ordförande fattat delegationsbeslut i frågan. Finspångs 

kommuns svar tar bland annat upp; 

- Kollektivtrafikens koppling mot andra län, och i synnerhet Örebro som 

idag saknar koppling via kollektivtrafik Finspång – Örebro.  

- Expressbuss Svärtinge – Finspång; om Östgötatrafiken verkligen ska 

hitta nya kollektivtrafikresenärer måste de vara attraktiva. Pendlingen 

mellan Finspång - Svärtinge är stor, både arbetspendling och 

utbildningspendling. Att då enbart hänvisa till 410, och inte expresstrafik, 

ger inte ett attraktivt alternativ.  

- Finspång vill också se en genomlyssning av busstrafiken likt den som 

gjordes med tåg, det vill säga tågstrategisk plan - målbild 2035. 

- Dokumentet behöver ännu tydligare knytas till andra regionala 

 dokument, tex LTP (Länstransportplan ) samt RUS (Regional 

utvecklingsstrategi) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

3. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 120 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Ordföranden meddelar att det inte finns något att rapportera. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten 
 

- - - - - 
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2020-§ 121 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Namntävling 

Inge Jacobsson (M) har en fråga till Ulrika Jeansson (S) angående att utlysa en 

namntävling för Finspångs Vårdcentrum som snart ska invigas. Inge tycker inte 

att namnet Sergelsgården ska flytta med när den kommunala verksamheten ska 

flytta in i nya lokaler, utan tycker att det namnet ska tillhöra historien och det 

gamla ”lasarettet”. Han föreslår en namntävling där allmänheten får lämna in 

namnförslag på den nya avdelningen. 

 

Ulrika Jeansson (S) svarar att hon rent generellt är positiv till sådana tävlingar, 

men hon anser att denna verksamhet flyttar bara, och att tydligheten för 

invånarna med vilken verksamhet det är, är viktig. Så ett nej till namntävling. 

 

Grytgöls dagbarnvårdarhus 

Mikael Wallin (L) har en fråga till utbildningsråd Frida Granath (S) med 

anledning av beslutet från förvaltningsrätten att upphäva Finspångs kommuns 

beslut om avveckling av pedagogisk omsorg i Grytgöls dagbarnvårdarhus. Hur 

tänker den styrande minoriteten agera efter förvaltningsrättens beslut? 

 

Frida Granath (S) svarar att de i morgon, 18 juni, ska ha ett möte där de ska 

bedöma hur de ska gå vidare i frågan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 122   Dnr: KS.2020.0460 

 

Taxa för kontroll enligt livsmedelslagen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har en taxa som reglerar avgifter för bygg- och miljönämndens 

offentliga livsmedelskontroll. 

Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 

kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp för offentlig kontroll 

inom livsmedelskedjan. 

 

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för 

livsmedelskontrollen framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna 

anpassas till den nya EU-förordningen. 

 

Det nya förslaget till taxa innebär inte någon förändring av timavgiften och 

påverkar därför inte de avgifter som tas ut för kontrollen.  

 

En av följderna av den nya kontrollförordningen är att begreppet ”extra offentlig 

kontroll” utgår. Det begreppet omfattade all offentlig kontroll som faller utanför 

den planerade årliga kontrollen, så som uppföljande kontroll utöver den 

planerade som utförs för att man har konstaterat bristande efterlevnad eller som 

utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka en påstådd brist.  

 

Av artikel 79.2 c nya kontrollförordningen framgår att det är obligatoriskt för 

medlemsstaterna att ta ut avgifter för offentlig kontroll som ursprungligen inte 

var planerad när brister i efterlevnaden upptäckts hos en livsmedelsföretagare. 

Likaså framgår av artikel 83.1 att avgifter för en offentlig kontroll som utförs på 

grund av ett klagomål ska tas ut av aktören. Detta gäller endast om den 

kontrollen leder till att en bristande efterlevnad kan bekräftas.   

 

För att säkerställa att avgift kan tas ut vid uppföljande kontroll och vid klagomål 

föreslår förvaltningen därför att det tidigare avgiftsgrundande begreppet ”extra 

offentlig kontroll” ersätts med två nya avgiftsgrundade begrepp;  

uppföljande kontroll som inte var planerad samt   

utredning av klagomål.   

 

Taxan indexregleras årligen. En förändring i det nya förslaget är att SKR:s 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) föreslås användas vid uppräkning av 

taxan samt att uppräkning ska ske utan särskilt beslut i bygg- och miljönämnden. 

Tidigare användes en kombination av konsumentprisindex (KPI) och 

lönekostnadsindex. Det nya förslaget följer linjen från tidigare beslut om taxa för 

tillsyn enligt alkohollagen 2019.   
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Avgifterna inom livsmedelskontrollen regleras i första hand i svenska 

förordningar och under 2020 kommer dessa att ses över med anledning av den 

nya kontrollförordningen. Förslaget om efterhandsdebitering ingår i den 

översynen och ny nationell lagstiftning om avgifter i livsmedelskontrollen 

beräknas vara på plats till 2021.  

 

Kommunerna kommer antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under 

senare delen av 2020. Eftersom det är brådskande att få igenom de nu föreslagna 

förändringarna föreslås att en revidering av underlaget för beräkning av 

timtaxan, analys av kostnadstäckning samt frågan om efterdebitering hanteras 

vid nästa ändringstillfälle.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 

enligt redovisat förslag i bilaga 1, dnr KS.2020.0460 

2. Att taxan börjar gälla från och med 2020-07-01 

- - - - - 
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2020-§ 123   Dnr: KS.2020.0472 

 

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende 
föreningsaktiviteter 2020 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat 

aktivitetsbidrag för ideella föreningar.  

 

Detta kommunala bidrag söks retroaktivt för föregående verksamhetsår och 

baseras på antal sammankomster som föreningen har haft.     

 

Med anledning av den extraordinära situationen med Corona-virusets framfart 

och den allmänna smittspridning som råder i Sverige och i Finspångs kommun 

behövs därför åtgärder för att minska smittspridningen samtidigt som föreningar 

i kommunen inte ska behöva lida ekonomiskt.  

 

Förvaltningen ser ett behov av att schablonmässigt dela ut aktivitetsbidrag för 

2020 utifrån 2019 års utfall med tillhörande indexuppräkning. På så vis kan 

kommunens föreningar få det kommunala bidraget och hantera i sin verksamhet 

säkert och eventuellt även ställa in aktiviteter utan att för den saken skull förlora 

ekonomiskt.  

 

Bidraget betalas enligt gängse ordning under första kvartalet 2021 och kommer 

avse sammankomster 2020. Föreningarna kommer inte behöva skicka in 

närvarokort som intygar vilka som närvarat på sammankomsterna.  

 

Yrkande  

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att aktivitetsbidraget för 2020 betalas ut utifrån 2019 års bidragsnivå 

med tillhörande indexuppräkning 

2. Att föreningar kan välja att ansöka enligt ordinarie ordning för aktiviteter 

2020 om dessa skulle motsvara en högre nivå än 2019 

3. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag 

- - - - - 
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2020-§ 124   Dnr: KS.2020.0518 

 

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2020 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. 

Prognosen för helåret visar ett negativt resultat om 25,2 mnkr, en avvikelse med 

38,7 mnkr. 
 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den 

rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger 

ett scenario istället för en prognos. Med anledning av pandemin beslutade den 

politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket till 

näringslivet. Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020 och 

sjuklönerna för mars månad har kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8 

mnkr föregående år. 
 

Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott i jämförelse 

med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård 

och omsorg och samhällsbyggnad. Sektor social omsorg prognostiserar den 

största avvikelsen, 12 procent högre nettokostnader än budgeterat vilket 

motsvarar ett underskott om 27,2 mnkr. För sektor vård och omsorg är 

avvikelsen 4 procent, för sektor utbildning är avvikelsen 3 procent och för 

samhällsbyggnad är avvikelsen 2 procent. 
 

Inom sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för 

köpta platser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Underskottet är dock mindre än befarat då 

antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta platser är väsentligt dyrare 

än de platser som drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en avvikelse om 

5,0 mnkr. En ökning av antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak 

till denna avvikelse. Andra verksamheter som redovisar större underskott är 

försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans enligt LSS och 

socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, och boende samt boendestöd enligt 

LSS/SoL, 3,6 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på att 

schablonersättningen från Försäkringskassan inte täcker den kommunala 

lönekostnaden. Flera åtgärder pågår för att minska underskotten, bland annat 

arbetas det aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa 

placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda förutsätter det att utbyggnad 

och nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna minska 

kostnaderna. Inom personlig assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp 

för att kunna optimera bemanningen. 
 

Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 

11,8 mnkr. Särskilt boende förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 9,8 
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mnkr, hemtjänst underskott om 2,6 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen 

underskott om 2,6 mnkr. Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret 

redovisar båda överskott om totalt 3,2 mnkr. Inom särskilt boende ingår en ny 

enhet som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset. 

Hela den beräknade kostnaden för enheten, 2,5 mnkr blir ett underskott då 

enheten inte fanns med i budget. Särskilt boende fick också lägre 

budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska sina 

personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom 

hemtjänsten beror till stor del på personalkostnader. Åtgärder pågår för att få en 

effektivare bemanning inom särskilt boende och en effektivare fördelning av 

personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå. 
 

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 15,2 

mnkr, varav grundskola 2,2 mnkr, förskola 6,6 mnkr och gymnasiet 6,4 mnkr. 

De prognostiserade underskotten var kända redan i budgetarbetet vid årets 

början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att 

redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Varje 

chefsområde har fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av 

organisation och bemanning i varje läge och översyn av alla former av 

omkostnader. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att 

lämna förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har 

tagits fram som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen. 
 

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, varav 

transportservice står för det största underskottet om 1,8 mnkr. Transportservice 

påverkas i stor utsträckning av coronautbrottet som vilket gett minskad 

efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor. 

Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt social omsorg med 50 

procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av 

transportservice totala intäkter. 
 

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 10,9 mnkr, vilket främst 

härrör till kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt 

kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast resultatet under del av 

året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel 

personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om 

2,6 mnkr. Finans prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Prognosen för skatter 

och statsbidrag visar ett överskott mot budget. Överskottet är nettoeffekten av 

minskade skatteintäkter och ökade generella statsbidrag. Prognosen för 

pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska 

kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för 

anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren. 

Under mars och april har börsen fallit och värdet för kommunens 

pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona. 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 16 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kristin Andersson (KD), Frida Granath (S), Inge Jacobsson (M), Stefan Carlsson 

(V) och Mikael Wallin (L) yrkar även de bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Torgny Maurer (SD). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna tertialrapport 1, 2020 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 17 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 125   Dnr: KS.2016.0290 

 

Detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten 

Hårstorp 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt 

bostadsområde med varierad bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för 

kolonilotter. 

Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längst i 

väster, mot Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis 

kan tre punkthus byggas här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående 

villor och radhus, parhus och flerfamiljshus i en till två våningar. Området får 

tillfart från Norralundsvägen.  

I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med 

odlingslotter med möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande. 

I aktualitetsförklaringen till gällande översiktsplan (ÖP2011) är inriktningen för 

aktuellt område ska utvecklas för bostadsbebyggelse. 

Förvaltningens bedömning är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

behöver upprättas då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Samråd och granskning 

Samråd genomfördes 12 mars till 2 maj 2018. 

Granskning genomfördes 6 till 22 april 2020. 

Efter samrådet gjordes följande ändringar i planhandlingarna: 

• Tillfarten till planområdet har ändrats för att säkerställa Gronvägen som 

huvudled för kollektivtrafiken. Ny tillfart till området föreslås ske via 

Norralundsvägen/ Gronvägen. 

• Planförslaget har anpassats till översvämningsrisker, 

fornlämningsområde, och industribuller från verksamhetsområdet på 

Norralundsvägen (skyddsområde och anpassning av byggnadshöjd). 

• Planbestämmelserna har justerats till granskningsskedet. 

• Ytor för tekniska anläggningar (transformatorstationer och pumpstation 

för avlopp) har lagts till i plankartan. 

• Gång- och cykelvägen i den norra delen av planområdet utgår för att ge 

plats för mer ändamålsenliga fastigheter.  

• Gång- och cykelvägsanslutningar säkerställs både till Östra Hårstorp och 

passage vid Gronvägen/Bävervägen. 

• Naturområden har lagts in i både den västra och östra delen av 

planområdet för att säkerställa naturvärden. 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 18 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Fornlämningsområde har säkerställts med allmän platsmark NATUR. 

• Ytor för dagvattenhantering har säkerställts i den södra delen av området. 

Efter granskningen har enbart redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna: 

• Gång- och cykelvägar (GÅNGCYKEL) och genomförandetid för 

tillfartsvägen (a1) redovisas med en större textstorlek på plankartan. 

• Fastighetsbeteckningarna ses över i grundkartan. 

Följande redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen: 

• Förtydligande avseende kommunens intention att ge de bostadsfastigheter 

som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen öster om 

planområdet en ny tillfart genom Dalsbergsområdet.  

• Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk 

längs nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet.  

• Genomförandedelen förtydligas att det är Lantmäteriet som handlägger 

fastighetsrättsliga frågor. 

Ekonomi 

Förvaltningen har tagit fram en exploateringskalkyl för att redovisa de kostnader 

kommunen har för att genomföra detaljplanen. Kostnaderna belastar 

exploateringsprojektet för området. 

Yrkande 

Ulrika Jensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta detaljplanen för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 i 

enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 126   Dnr: KS.2018.0171 

 

Beslut om samråd och granskning för Kalkugnen 3 

Beskrivning av ärendet 
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 

Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 

tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att 

säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver 

skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga 

områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och 

exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. I 

samband med översyner av gällande detaljplaner prövas således tidigare 

ställningstaganden utifrån de nya tillväxtmålen. 

Syftet med detaljplanen för Kalkugnen 3 är att möjliggöra för bostäder och 

tillfälligt vistelse samt ändra bestämmelsen handel till centrum. Kalkugnen 3 

omfattas av stadsplan (förslag till ändring av stadsplanen för del av centrum 

(Gästgivarvägens förlängning. KV. Kalkugnen och KV Hotellet). Stadsplanen 

fastställdes av länsstyrelsen i Östergötland 1970-02-20. Bestämmelsen för 

Kalkugnen 3 är i stadsplanen enbart handel. Ändringen från handel till centrum, 

bostad och tillfällig vistelse möjliggör ett bredare användnings-område än enbart 

detaljhandel. 

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. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför 

viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. För att 

underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda 

till samrådsmöte.  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för Kalkugnen 3 till 

Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 127   Dnr: KS.2020.0337 

 

Internkontroll sektor social omsorg maj 2020 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för maj 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 1 2020 

Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande 

biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Besluten skall även redovisas till 

kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige. 

Kontrollerna visar:  

Det är 17 ärenden, inom olika insatser, där den enskilde har väntat mer än 3 

månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Antalet insatser som ej 

verkställts har ökat gentemot föregående kvartal och ligger ungefär i nivå med 

motsvarande period föregående år. Längsta väntetid har sjunkit något inom 

daglig verksamhet och ökat inom bostad och kontaktpersoner gentemot 

föregående kvartal och motsvarande period föregående år. 

Följande åtgärder redovisas:  

Åtgärder har satts in för att följa upp de ärenden där insats ej verkställts. Behovet 

av fler platser inom bostad med särskild service har lyfts och arbetas med. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 128   Dnr: KS.2018.0408 

 

Hundpark i Finspångs tätort - Ändring av lokala 
ordningsföreskrifter 

Beskrivning av ärendet 
Den 4 mars 2020 tog kommunstyrelsen beslut om att en kommunal hundpark ska 

anläggas söder om Grosvadsområdet. Det beslutades även att sektor 

samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för anläggande av kommunal 

hundpark med 130 000 kronor och att finansieringen sker inom ramen för 

Offentliga miljöer enligt beslut 2019-§ 18, KS.2048.1309. 

I samband med att hundparken anläggs behöver kommunens lokala 

ordningsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2008-08-27 § 185 

uppdateras. Under § 15-17 regleras vad som är tillåtet och ej gällande hundar. I § 

16 anges att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt 

område. Paragrafen behöver kompletteras med följande text: ”Hundar behöver 

dock ej hållas kopplade i en kommunalt anlagd hundpark”.     

Den föreslagna att-satsen till kommunfullmäktige fanns med i det tidigare 

tjänsteutlåtandet som gick till kommunstyrelsen, men när texten genererades till 

protokollet så föll den att-satsen bort. Därför går detta förslag till beslut nu i 

efterhand. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att § 16 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Finspångs 

kommun uppdateras med att ”Hundar behöver dock ej hållas kopplade i 

en kommunalt anlagd hundpark”.      

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 129   Dnr: KS.2019.0366 

 

Parkering Lillsjöbäcken 

Beskrivning av ärendet 
I investeringsplan 2020-2022 finns parkering Lillsjöbäcken angiven som ett 

objekt under anslagsområde Infrastruktur.  

 

Syftet med investeringen är att iordningställa nuvarande grusparkering vid 

Lillsjöbäcken till en asfalterad parkeringsplats med målade rutor, anpassad 

belysning och laddmöjlighet för elbilar. För att minska på utsläpp av 

tungmetaller i Lillsjöbäcken kommer en oljeavskiljare att anläggas. Efter 

färdigställandet av parkeringen kommer Finspångs kommun arrendera ut del av 

parkeringen till Region Östergötland, avsedd för vårdcentrums behov. Dessa 

platser reserveras på den norra delen av parkeringen mot Lillsjöbäcken medan 

den södra delen av parkeringen fortsatt kommer vara en allmän parkering. Efter 

färdigställandet kommer anläggningen rymma totalt 213 parkeringsplatser 

 

Utifrån att en ombyggnad av parkeringsanläggningen har projekterats och 

upphandling av entreprenaden har påbörjats föreslås att förvaltningen får i 

uppdrag att avsluta påbörjad upphandling och att förvaltningen tilldelas 6,9 mnkr 

för ombyggnaden av Lillsjöbäckens parkering. För att upphandlad entreprenad 

ska kunna påbörjas snarast föreslås omedelbar justering av beslut.  

 

I investeringsplan 2020-2022 finns parkering Lillsjöbäcken angiven som ett 

objekt under anslagsområde Infrastruktur. Utifrån tillgången till medel inom det 

aktuella anslagsområdet föreslås att medel för ombyggnaden av parkering vid 

Lillsjöbäcken finansieras genom en omföring från ramen för exploatering för 

boende och näringsliv. 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar att summan, 6,9 miljoner, ska finnas med i beslutet för 

att göra det mer tydligt. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att finansiering av investeringsbeloppet, 6,9 miljoner kronor, sker genom 

omföring från ramen för exploatering för boende och näringsliv enligt 

beslut 2019-§ 173, KS.2019.0199 till anslagsområde infrastruktur. 
- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 130   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
samt som ledamot i uppföljningsgrupp för miljö och 
samhällsbyggnad 

Beskrivning av ärendet 
Per-Olof Hårsmar (KD) har kommit in med en begäran att bli entledigad som 

ersättare i kommunstyrelsen samt som ledamot i uppföljningsgrupp för miljö och 

samhällsbyggnad. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Per-Olof Hårsmar (KD) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen samt som ledamot i uppföljningsgrupp för miljö och 

samhällsbyggnad 

2. Att tacka Per-Olof Hårsmar för den tid han haft uppdragen 

3. Att välja Marie Johansson (KD) som ersättare i kommunstyrelsen 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 131   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag i miljö och samhällsberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Camilla Boström (MP) har inkommit med en begäran att bli entledigad från sitt 

uppdrag i miljö och samhällsberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Camilla Boström (MP) från sitt uppdrag i miljö och 

samhällsberedningen 

2. Att tacka Camilla Boström för den tid hon haft uppdraget 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 
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2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 132   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ledamot i lärandeberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Joakim Randy Hansen (V) har inkommit med en begäran att få bli entledigad 

från sitt uppdrag som ledamot i lärandeberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Joakim Randy Hansen (V) från sitt uppdrag som ledamot i 

lärandeberedningen 

2. Att tacka Joakim Randy Hansen för tiden han haft sitt uppdrag 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 133   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Bodling (SD) har inkommit med en begäran att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Lennart Bodling (SD) från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

3. Att tacka Lennart Bodling för den tid han haft uppdraget 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 134   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunrevision 
samt från uppdraget som lekmannarevisor i Vallonbygden AB 

Beskrivning av ärendet 
Katarina Eriksson (SD) har inkommit med en begäran att bli entledigad från sitt 

politiska uppdrag som ledamot i kommunrevisionen samt från sitt uppdrag som 

lekmannarevisor i Vallonbygden AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Katarina Eriksson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunrevisionen samt från sitt uppdrag som lekmannarevisor i 

Vallonbygden AB 

2. Att tacka Katarina Eriksson för den tid hon haft uppdragen 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 28 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 135 
 

Delgivningar 

- Justerat protokoll, kommunstyrelsen 19 maj 

- Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 10 juni, §§ 224,225,227,232,237 

- Ekonomisk rapport – maj 2020 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 
 

- - - - - 

 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 29 (29)  

Sammanträdesdatum  

2020-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 136   Dnr: KS.2020.0664 

 

Anmälan av e-förslag: Lekplats med utegym i Rejmyre 

Beskrivning av ärendet 
Det har kommit in ett e-förslag där förslagsställaren vill ha en lekplats och ett 

utegym kombinerat i Rejmyre. En plats där barn och vuxna kan umgås, fika och 

leka ihop. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter 

till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 
 


