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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2018-06-06 
Datum när anslaget tas 
ner  2018-06-27 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 
 

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

Beslutande: Berit Martinsson (S) 
Jonny Persson (S) 
Jonas Andersson (M) 
Anders Härnbro (S) 
Ulrika Jeansson (S) 
Patrik Karlsson (S) 
Birgit Svärd (S) 
Mats Annerfeldt (S) 
Solvig Svensson (S) ersätter Rune Adamsson (S) 
Britt-Marie Jahrl (S) §§78-82 
Magnus Andersson Lindwall (S) ersätter Britt-Marie Jahrl (S) §§ 83-92 
Senad Bosnjakovic (S) 
Frida Granath (S) 
Magnus Moberg (S) ersätter Rune Haagel (S) §§ 78-84 
Lena Lindberg (S) ersätter Kristina Ström (S) 
Bill Johansson (S) 
Jan-Erik Svenblad (S) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) 
Khajroullah Karimi (S) 
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 
Thomas Larsson (S) 
Ing-Marie Jeansson (S) 
Laila Ringqvist (S) ersätter Bengt Eriksson (S) 
Conny Lindgren (V) 
Ingrid Westlund (V) 
Stefan Carlsson (V) 
Nina Öberg (V) 
Herman Vinterhjärta (MP) 
Ingrid Ahlström (MP) 
Carl-Gustaf Mörner (M) 
Inge Jacobsson (M) 
Christer Forsshéll (M) ersätter Ritha Andersson (M) 
Rune Larsson (M) 
Lilian Bressler (M) §§ 78-82 
Christer Forsshéll (M) ersätter Stig Jansson (M) 
Ralph Kronholm (M) 
Torgny Maurer (SD) 
Lennart Bodling (SD) 
Hugo Andersson (C) 
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Åsa Johansson (C) 
Sune Horkeby (C) 
Christer Lundström (L) 
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
Per-Olof Hårsmar (KD) 
 

Ersättare: Magnus Andersson Lindwall (S) §§ 78-82 
 

Övriga 
deltagare: 

Ander Axelsson, kommundirektör 
Peter Johansson, kommunpolis 
 

Plats och tid 
för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-06-05 kl. 15:30 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Robin Levander 

 
Paragraf 

 
78 - 92 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Berit Martinsson (S) 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Frida Granath (S) 

  
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Torgny Maurer (SD) 
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Innehållsförteckning 

 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 78 
  
Säkerhet vid valet  2018-§ 79 
  
Information om verksamheten i regionen 2018-§ 80 
  
Information från kommunfullmäktiges beredningar 2018-§ 81 
  
Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2018-§ 82 
  
Vägledande frågestund - Förslag till strategi för den 
kommunala hälso- och sjukvården 

2018-§ 83 

  
Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen 2018-§ 84 
  
Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till 
Slottsparken 

2018-§ 85 

  
Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 
och Hårstorp 1:89 

2018-§ 86 

  
Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid 2018-§ 87 
  
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt som 
ersättare i styrelsen för Finet AB 

2018-§ 88 

  
Entledigande av ersättare i valnämnden 2018-§ 89 
  
Entledigande samt val av ny ledamot i omsorgsberedningen 2018-§ 90 
  
Val av ledamot i bygg- och miljönämnden 2018-§ 91 
  
Delgivningar 2018-§ 92 
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2018-§ 78 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 
 
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 
 
Entledigande av ersättare i valnämnden, Entledigande samt val av ny ledamot i 
omsorgsberedningen, Val av ledamot i bygg- och miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll. 
 
- - - - - 
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 2018-§ 79 
 
Säkerhet vid valet  
 
Beredskapssamordnare Nina Öberg och kommunpolis Peter Johansson informerar 
om säkerhetsarbetet i kommunen vid valet samt om resultatet från polisens 
trygghetsundersökning och kommunens enkät om hot och våld mot 
förtroendevalda. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 
- - - - - 
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2018-§ 80 
 
Information om verksamheten i regionen 
 
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns någon information om 
verksamheten i regionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten. 

- - - - - 
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2018-§ 81 
 
Information från kommunfullmäktiges beredningar 
 
Ingrid Westlund (V) är ordförande i lärandeberedningen och informerar om att 
beredningen kommer att behöva begära ytterligare tid för att färdigställa uppdraget 
att revidera arbetsmarknadsstrategin. Anledningen är att beredningen fått in en ny 
koordinator som behöver komma in i arbetet.  
 
Ingrid Ahlström (MP) är ordförande i miljö- och samhällsberedningen och 
informerar om beredningens arbete med bostadsförsörjningsplan. Beredningen ska i 
juni samla in remissvaren för att sedan gå igenom och sortera dem. Beredningen 
kommer även ha ett möte med kommunstyrelsens centrumgrupp för att lägga upp 
en strategi för det kommande arbetet med översiktsplanen.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 
- - - - - 
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2018-§ 82 
 
Ledamöternas frågestund - frågor och svar 
 
Thomas Larsson (S) har några frågor till Ulrika Jeansson (S): 
Från årsredovisningen 2017 tabell ”tillbud och arbetsskador” (sid 98) så har en del 
sektorer fler arbetsskador än tillbud, vilket inte är vanligt. Men, detta pga. av ändrad 
policy att all hot om våld ska rapporteras som arbetsskada. 
Kommunen har inrättat under 2017 en ny funktion som är en säkerhetssamordnare. 
 

- Varför ändrades policyn att hot om våld ska rapporteras om arbetsskada 
och inte som ett allvarligt tillbud? 

- Hur ser rollbeskrivningen ut för säkerhetssamordnaren? 
- Vilken frekvens går kommunen och dess sektorer skyddsronder?  
- Hur ser arbetsmiljö-samordningen och organisationen mellan kommunens 

sektorer? Som t.ex. om det finns någon överordnad skyddskommitté för att 
kunna ta vara på olika erfarenheter, belysa någon fråga extra m.m.  
 

Ulrika Jeanssons (S) svar på Thomas Larssons (S) frågor: 
- Arbetskada innebär att något har hänt och kan innebära att den utsatte kan 

få ersättning från försäkringsbolaget. Det brukar benämnas som aj medans 
allvarligt tillbud brukar benämnas som oj, alltså att något allvarligt kunde ha 
hänt. Det stämmer att en del sektorer har rapporterat fler arbetskador än 
tillbud. Policyn ändrades för att ha samma definition som försäkringsbolaget 
AFA. Om någon hotas personligen är det en arbetsskada men om det finns 
en hotfull stämning är det ett tillbud. HR-avdelningen får in samtliga tillbud 
och arbetsskador och meddelar också vilka enheter som haft hot/våld. De 
enheter som är mest utsatta är receptionen, Högklints HVB-hem och 
biblioteket. För att det ska bli fler anmälda tillbud behövs bättre utbildning 
av personalen samt bättre utbildning i det digitala systemet LISA där 
tillbudet och arbetsskadorna rapporteras in. Alla arbetsskador ska även tas 
upp på enhetens APT-möten för att diskutera åtgärder.   
Varje enhet går skyddsronden 1 gång per år.  

  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 9 (20)  
Sammanträdesdatum  
2018-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Stefan Carlsson (V) har ett par frågor till Inge Jacobsson (M):  

 
- Har alliansen någon annan budget för 2018 än den som presenterades i 

kommunfullmäktige i november 2017? 
 

- Tycker alliansen att sektorerna ska vidta åtgärder när ett större 
budgetunderskott prognosticeras? 
 

Inge Jacobssons (M) svar på Stefan Carlssons (V) fråga: 
 

- Nej, vi har samma budgetförslag. I så fall får sektorerna be fullmäktige om 
mer pengar. 

 
 
Senad Bosnjakovic (-) har en fråga till Ulrika Jeansson (S): 
 

- Kommer de digitala välkomstskyltarna för de tre infarterna till Finspång 
från Norrköping, Linköping och Örebro att monteras innan 9 september 
2018? 

 
Ulrika Jeansson (S) svar på Senad Bosnjakovic (-) fråga: 
 

- Skyltarna är beställda nu och kommer finnas tillgängliga men jag kan inte 
svara på om de hinner monteras upp innan 9 september. 
 

 
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) har en fråga till Ulrika Jeansson (S): 
 

- Planerar den styrande ledningen anpassningsåtgärder även för övriga 
verksamheter som inte klarar sin budget? 

 
Ulrika Jeansson (S) svar på Britt-Marie Hamnevik Söderbergs (L) fråga: 
 

- Det kommer se lite annorlunda ut för social omsorgs verksamhet då det 
handlar om individbeslut. Chef gör det chef ska såvida det inte tas andra 
beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 
- - - - - 
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2018-§ 83   Dnr: KS.2018.0585 
 
Vägledande frågestund - Förslag till strategi för den 
kommunala hälso- och sjukvården 

Sammanfattning 
Omsorgsberedningen har formulerat ett förslag till en strategi för Finspångs hälso- 
och sjukvård med fokus på patientsäkerhet.  Den grundar sig på den analys 
beredningen gjort av nuläge, identifierade förbättringsområden samt kommande 
krav och reformer. 
 
I strategin finns en beskrivning av beredningens uppdrag, hur beredningen arbetat 
för att få relevant information och aktuella data. Beredningen redovisar också SKLs 
syn på patientsäkerhet och definierar några begrepp för att underlätta läsbarheten.  
 
För den som vill fördjupa sig i fler data om patientsäkerhet i Finspång hänvisar 
beredningen till bilagd rapport ”Underlag patientsäkerhetsberättelse för kommunal 
hälso- och sjukvård 2017”.  
 
I den vägledande frågestunden i kommunfullmäktige önskar beredningen få 
guidning kring följande frågor: 
 

1. Är det några områden/aspekter som behöver förstärkas eller förtydligas? 
  

2. Finns i förslaget delar som kan tonas ner eller tas bort? 
 

3. Förslag på nya områden? 
 
Yttrande 
Ingrid Westlund (V), Åsa Johansson (C), Carl-Gustaf Mörner (M), Torgny Maurer 
(SD), Per-Olof Hårsmar (KD), Ulrika Jeansson (S), Conny Lindgren (V) och 
Anders Härnbro (S) yttrar sig i ärendet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 
- - - - - 
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2018-§ 84   Dnr: KS.2017.0825 
 
Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Carlsson, med flera, med 
anledning av hur de upplever trafiksituationen på Vallonvägen i centrala Finspång. 
Förslagsställaren hänvisar till att flera andra kommuner leder om trafiken och gör 
allt för att få bort den från innerstaden och föreslår att detsamma ska ske på 
Vallonvägen. Förslagsställaren önskar att all tung trafik utan tillstånd utan tillstånd 
ska vara förbjuden utmed hela Vallonvägen och att även all fordonstrafik som inte 
är behörig ska förbjuden på sträckan Vallonvägen från Hyttvägen till Jonas 
Wenströms väg. 

Kontakt har tagits med Thomas Carlsson som beskrivit hur han upplever 
trafiksituationen på Vallonvägen och att de inte ser det lämpligt att Vallonvägen 
används som en genomfart. Förslagsställaren informerar även att det varit en 
kollision mellan ett tungt fordon och en körskolebil.  

Efter att medborgarförslaget inkommit har justeringar i trafikregleringen, för den 
aktuella vägsträckningen, genomförts av Finspångs kommun. I december 2017 
infördes förbud mot tung trafik, som inte är behörig, genom centrum från 
Bergslagsbron till lasarettet vilket även omfattar Vallonvägen.  

Att begränsa trafiken ytterligare på Vallonvägen är inte inplanerat i nuläge men 
föreslås beaktas i framtida planering. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 
  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
 
- - - - - 
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2018-§ 85   Dnr: KS.2017.1087 
 
Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till 
Slottsparken 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Gördil Svendsen som önskar en permanent bro 
som förbinder Bruksparken med Slottsparken.  
 
Kontakt har tagits med Gördil Svendsen angående bron som föreslås.  
Förslagsställaren menar att det skulle binda ihop centrum med Slottsparken på ett 
fint sätt. Under telefonsamtalet med Gördil kom det fram att det är väldigt många i 
umgänget som önskar denna bro för att slippa går runt på Bruksgatan utan trottoar 
när man ska till Slottsparken. Gördil var väldigt positiv att kommunen hörde av sig i 
frågan. 
  
Idén till detta förslag fick man när Cirkusslottet arrangerades i augusti 2017 då man 
byggde en tillfällig bro som många använde och tyckte var bra under perioden den 
fanns där. 
 
Kontakt har tagits med Siemens som är markägare till Slottsparken för att se hur de 
ställer sig till förslaget.  Siemens är i dagsläget inte intresserad att ha en bro mellan 
Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och 
underhåll på Slottsparken. Frågan har tidigare varit uppe och man har från Siemens 
sida svarat liknande då enligt fastighetschefen. 
 
 
Yttrande 
Torgny Maurer (SD), Ulrika Jeansson (S) och Sune Horkeby (C) yttrar sig i ärendet. 
 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på en återremiss med motiveringen: 
 

- Att förvaltningen återupptar dialogen med Siemens, kanske kan kommunen 
bidra med renhållning och underhåll. 

 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut till 
kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 
ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) förslag till beslut och om det faller 
ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Omröstning 
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer 
hon proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå medborgarförslaget. 
 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 

 
Reservation 
Torgny Maurer (SD) och Lennart Bodling (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) återremissyrkande.  
 
- - - - - 
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2018-§ 86   Dnr: KS.2017.0081 
 
Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 
och Hårstorp 1:89 

Sammanfattning 
Vallonbygden äger fastigheten Hårstorp 1:89 i Östra Hårstorp. På fastigheten finns 
23 lägenheter i ett plan (marklägenheter med uteplats), byggda 2009-2010. 

Vallonbygden planerar nu att bygga ytterligare ”marklägenheter” av samma typ på 
Östra Hårstorp.  

En tomt för de nya lägenheterna har reserverats genom ett markanvisningsavtal 
som tecknades mellan kommunen och Vallonbygden 2017-04-20/2017-05-10. 
Markanvisningen godkändes av kommunfullmäktige 2017-04-24. 

I den nya detaljplanen ”Detaljplan för bostäder Östra Hårstorp – Hårstorp 1:1 med 
flera” som vann laga kraft 2018-04-18 har en tomt planlagts för att möjliggöra 
Vallonbygdens nybyggnation. 

Genom denna överenskommelse om fastighetsreglering fullföljs ovan nämnd 
markanvisning och tomten förvärvas av Vallonbygden. Tomten är cirka 4 200 
kvadratmeter mark. Förvärvet sker genom fastighetsreglering där tomten (del av 
fastigheten Hårstorp 1:1) överförs till Hårstorp 1:89. Ersättningen/köpeskillingen 
uppgår till 1 512 000 kr och är baserad av ett marknadsvärde om 900 
kr/kvadratmeter bruttoarea. 

Formellt tillträde till tomten sker när fastighetsregleringen är klar. Eftersom 
Lantmäteriet för närvarande har lång handläggningstid och Vallonbygden önskar 
påbörja arbeten efter sommaren 2018 tecknar kommunen och Vallonbygden 
samtidigt ett avtal om nyttjanderätt. Det innebär att arbeten kan påbörjas på tomten 
även om fastighetsbildningen inte är avslutad. 

 
Yttrande  
Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av del av Hårstorp 1:1 till 
Vallonbygden. 

 
- - - - - 
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2018-§ 87   Dnr: KS.2017.0536 
 
Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2017 (KS 2017. 0536) att ge sektor 
utbildning i uppdrag att starta upp verksamhet med barnomsorg på obekväm 
arbetstid på Metallens förskola. I april fick sektor utbildning starta 
förskoleverksamhet på Högklint efter att verksamheten för ensamkommande barn, 
som bedrivits där, upphört. Dessa lokaler uppfyller de krav för brandsäkerhet för 
dygnet-runt verksamhet som finns, vilket Metallens förskola i nuläget inte gör. 
Sektor utbildning föreslår därför att verksamheten förläggs till Högklints förskola. 
 
Yrkande 
Stefan Carlsson (V) yrkar på en ändring: 
 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta verksamhet för barnomsorg på 
obekväm arbetstid. 
  

- Ersätta tidigare beslut om lokalisering på metallen 2017-12-20 
(KS.2017.0536). 
 

Ulrika Jeansson (S) och Hugo Andersson (C) 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. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta verksamhet för barnomsorg på 
obekväm arbetstid. 
  

2. Ersätta tidigare beslut om lokalisering på metallen 2017-12-20 
(KS.2017.0536). 

 
- - - - - 
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2018-§ 88   Dnr: KS.2018.0001 
 
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt som 
ersättare i styrelsen för Finet AB 

Sammanfattning 
Ingrid Ström (S) har begärt att bli entledigad från samtliga uppdrag, närmare 
bestämt uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdraget som 
ersättare i Finet AB:s styrelse.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Ingrid Ström (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
  

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning. 
 

3. Att entlediga Ingrid Ström (S) från uppdraget som ledamot i Finet AB:s 
styrelse.  
 

4. Att tacka Ingrid Ström (S) för den tid hon haft uppdragen 
 
- - - - - 
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2018-§ 89   Dnr: KS.2018.0001 
 
Entledigande av ersättare i valnämnden 

Sammanfattning 
Dennis Olsen (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
valnämnden  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Dennis Olsen (V) från uppdraget som ersättare i valnämnden 
 

2. Att tacka Dennis Olsen (V) för den tid han haft uppdragen 
 
- - - - - 
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2018-§ 90   Dnr: KS.2018.0001 
 
Entledigande samt val av ny ledamot i omsorgsberedningen 

Sammanfattning 
John Haxholm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgsberedningen. Sverigedemokraterna nominerar Gerd Femerström (SD) till 
uppdraget som ny ledamot i omsorgsberedningen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga John Haxholm (SD) från uppdraget som ledamot i 
omsorgsberedningen 
 

2. Att tacka John Haxholm (SD) för den tid han haft uppdragen 
 

3. Att välja Gerd Femerström (SD) till uppdraget som ny ledamot i 
omsorgsberedningen. 

 
- - - - - 

   
 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 19 (20)  
Sammanträdesdatum  
2018-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-§ 91 
 
Val av ledamot i bygg- och miljönämnden 
 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot i bygg- och miljönämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Bertil Senestad (S) till uppdraget som ny ledamot i bygg- och 
miljönämnden. 

 
- - - - - 

   



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 20 (20)  
Sammanträdesdatum  
2018-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-§ 92 
 
Delgivningar 

 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-07 
 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-21 
 
3. Redovisning av lokalt partistöd – Moderaterna 

 
4. Redovisning av lokalt partistöd – Socialdemokraterna 

 
5. Redovisning av lokalt partistöd – Kristdemokraterna 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

 
 
 


	Fastställande av föredragningslistans innehåll
	Kommunfullmäktiges beslut

	Säkerhet vid valet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Information om verksamheten i regionen
	Kommunfullmäktiges beslut

	Information från kommunfullmäktiges beredningar
	Kommunfullmäktiges beslut

	Ledamöternas frågestund - frågor och svar
	Kommunfullmäktiges beslut

	Vägledande frågestund - Förslag till strategi för den kommunala hälso- och sjukvården
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till Slottsparken
	Sammanfattning

	Torgny Maurer (SD) yrkar på en återremiss med motiveringen:
	Beslutsgång
	Omröstning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut
	1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av del av Hårstorp 1:1 till Vallonbygden.

	Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i styrelsen för Finet AB
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Entledigande av ersättare i valnämnden
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Entledigande samt val av ny ledamot i omsorgsberedningen
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Val av ledamot i bygg- och miljönämnden
	Kommunfullmäktige har att välja en ledamot i bygg- och miljönämnden.
	Kommunfullmäktiges beslut

	Delgivningar
	Kommunfullmäktiges beslut


