
  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 1 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2020-02-26 §§1-28 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   

Datum när anslaget tas 

ner   

2020-03-04 

Förvaringsplats för protokoll 

Kommunhuset Finspång                             

  2020-03-26 

 

Bestyrkes…………… 

 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, kommunhuset, den 26 februari 2020, kl. 16:00-18:45 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Birgit Svärd (S) ersätter Jonny Persson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) 

Frida Granath (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Bill Johansson (S) ersätter Josefina Leo (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Solvig Svensson (S) ersätter Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Amela Bosnjakovic (S) ersätter Helena Berg (S) 

Kristin Yderfors (C) ersätter Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) 

Edite Järpehag (KD) ersätter Marie Johansson (KD) 

Kristin Andersson (KD) ersätter Stefan Ackeryd (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Christer Forsshéll (M) ersätter Christina Dahl (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Lilian Bressler (M) ersätter Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) ersätter Ann-Sofie Olsson (SD) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Evelina Gustafsson (SD) 

Gerd Femerström (SD) 

Börje Axelsson (SD) 
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Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V)§§ 1-26, ej närvarande §§ 27-28 

Ingrid Westlund (V) 

Leila Marttila (V) ersätter Christer Nyberg (V) 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Ingela Billström (MP) ersätter Gudrun Skoog (MP) 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 

Reine Hansson (S) ej närvarande 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Johan Lennartsson (S) ej närvarande 

Carola Persson (S) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Bert Egnell (M) ej närvarande 

Jan-Erik Andersson (M) 

Lennart Bodling (SD) ej närvarande 

Joakim Hansen (V) ej närvarande 

Tommy Jacobsson (L) 

Åke Kinnander (L) 

Monica Brodén (MP) 

Övriga 

deltagare: 

 

Lars-Eric Ramlöv (L), revisor, Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Forneman, 

kommunsekreterare 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsens kansli, tisdag 3 mars 2020, kl.16.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

1 - 28 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Frida Granath (S)                                    Nathalie Pettersson (SD) 
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Innehållsförteckning 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 1 

  

Information om verksamheten i regionen 2020-§ 2 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2020-§ 3 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2020-§ 4 

  

Diskussion om arbetsmarknadsstrategin 2020-§ 5 

  

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 

reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 

Finspångs kommun 

2020-§ 6 

  

Delegering av beslut till kommunstyrelsen att anta detaljplanen 

för del av fastigheten Nyhem 1:2 i enlighet med 5 kap. 27§ 

plan- och bygglagen 

2020-§ 7 

  

Valärende - entledigande av uppdrag som nämndeman vid 

Norrköpings tingsrätt samt val av ny nämndeman 

2020-§ 8 

  

Valärende - avsägelse av uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

2020-§ 9 

  

Val till styrelsen för Finspångs förvaltnings- och Industrihus 

AB från och med årsstämma 2020 intill slutet av den årstämma  

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

2020-§ 10 

  

Val till styrelsen för Vallonbygden AB från och med årsstämma 

2020 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige 

2020-§ 11 

  

Val till styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB från och med 

årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige 

2020-§ 12 

  

Val till styrelsen för Finspångs stadsnät Finet AB från och med 

årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige 

2020-§ 13 

  

Val till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och med 

årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som följer efter 

2020-§ 14 
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nästa val till kommunfullmäktige 

  

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 

Förvaltnings- och Industrihus AB 

2020-§ 15 

  

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 

Stadsnät Finet AB  

2020-§ 16 

  

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Vallonbygden 

AB 

2020-§ 17 

  

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 

Tekniska Verk  AB 

2020-§ 18 

  

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Curt Nicolin 

Gymnasium AB 

2020-§ 19 

  

Valärende - entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och som gruppledare för Miljöpartiet de 

Gröna 

2020-§ 20 

  

Valärende - Val av en ersättare revisor till Föreningen Folkets 

Hus i Rejmyre till och med årsstämma 2022 

2020-§ 21 

  

Motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga i 

Finspång 

2020-§ 22 

  

Medborgarförslag - café och industrimuseum i stationshuset, 

park och promenadstråk längs Skuten 

2020-§ 23 

  

Medborgarförslag - museum i gamla stationshuset 2020-§ 24 

  

Medborgarförslag - ökad kapacitet för konstsnöproduktion på 

Grosvad 

2020-§ 25 

  

Revisionens granskning av lönehanteringen och 

löneutbetalningsprocessen 

2020-§ 26 

  

Revisionens granskning av uppföljning och kontroll av avtal 

med externa utförare 

2020-§ 27 

  

Delgivningar 2020-§ 28 
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2020-§ 1 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande två valärenden läggs till på 

föredragningslistan: 

• Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som 

gruppledare för Miljöpartiet de Gröna  

• Val av en ersättare för revisor till Föreningen Folkets Hus i Rejmyre till 

och med årsstämma 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att lägga till ärendet Entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och som gruppledare för Miljöpartiet de Gröna  

2. Att lägga till ärendet Val av en ersättare för revisor till Föreningen 

Folkets Hus i Rejmyre till och med årsstämma 2022 

3. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2020-§ 2 
 

Information om verksamheten i regionen 

Ulrika Jeansson (S) informerar bland annat om att det har tagits fram ett 

regionalt trafikförsörjningsprogram, en revidering av 2016 års program. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 

 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 7 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 3 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Demokratiberedningen 

Magnus Moberg (S) informerar att de fortsätter sitt arbete med att hitta forum för 

ungdomars inflytande. Magnus berättar om ”Om mig-enkäten” som har hela 70 

% svarsfrekvens. 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Mats Annerfeldt (S) informerar om att arbetet flyter på bra i beredningen. 

Senaste mötet granskades förutsättningar och planeringsunderlag. Nästa möte 

ska de titta på det nya planförslaget. 

Den 5 maj är ett möte med representanter från länsstyrelsen för att diskutera 

bland annat deras samrådssynpunkter. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 4 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Torgny Maurer (SD) har tre frågor rörande Grytgöl Dagbarnvårdarhuset som han 

ställer till Frida Granath (S): 

1. Har tanken sedan länge varit att flytta verksamheten från orten, då 

nödvändiga investeringar uteblivit? 

2. Är inte risken att även skolan i Grytgöl går samma öde tillmötes och hur 

rimmar detta med alla vackra ord, bland annat i den strategiska planen, 

om en levande landsbygd och att kunna bo och verka på landsbygden? 

3. Hur ställer sig den styrande minoriteten till att räta ut dessa frågetecken 

och helt enkelt ta ett omtag i detta ärende och lyfta upp det på en politisk 

nivå? 

Frida Granath (S) svarar: 

1 Nej, den här frågan kom upp efter nedslag från Bygg och miljö. 

2 Nej, vi ser en ökning av barn i skolan de närmsta åren 

3 Ärendet kommer inte lyftas upp till politiskt nivå om inte helt ny 

information framkommer 

 

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

Jag önskar att vi politiker som sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

får mer underlag till det beslut som är taget om nedläggning av Grytgöls 

föräldrahus. 
 

Frida Granath (S) svarar: 

Allt underlaget för ärendet finns att ta del av då det är en offentlig handling och 

kan begäras in av kansliavdelningen. Saknas något specifikt underlag så får ni 

gärna återkomma med vad.  

 

 

Ingrid Westlund (V) har en fråga till Ulrika Jeansson (S): 

Har processen startat när det gäller fördelning av de välfärdsmiljoner som 

Finspång fått, och hur ser i så fall processen ut? 

Ulrika Jeansson (S) svarar: 

Ja processen har påbörjat och kommunstyrelsen har möjlighet att påverka. 

 

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

Om den planerade bebyggelsen mellan Grosvadsskolan och Grostorp gård. 

 

Ulrika Jeansson (S) svarar: 

Dialog med föreningarna har förts och kommunen ämnar inte finna ny mark för 

ny skjutbana. Föreningarna runt Finspång kommer behöva samarbeta framåt. 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 9 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  
- - - - - 
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2020-§ 5 
 

Diskussion om arbetsmarknadsstrategin 

Sune Horkeby (C), ordförande i lärandeberedningen, redogör för förslag till 

arbetsmarknadsstrategi. 

 

Därefter får varje parti 5 minuter var att hålla ett anförande. Turordningen är 

lottad och bestämd på förhand. När varje parti hållit sitt anförande släpps 

diskussion fri. 

Turordning: SD, MP, L, KD, C, V, M och S. 

 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Torgny Maurer (SD), Ingela Billström (MP), Mikael Wallin 

(L), Kristin Andersson (KD), Kristin Yderfors (C), Ingrid Westlund (V), Inge 

Jacobsson (M) och Mats Annerfeldt (S) efter den lottade turordningen. Därefter 

yttrar sig även Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Stefan Carlsson (V), Ulrika 

Jeansson (S) och Carl-Gustaf Mörner (M). 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1.      Att anse diskussionen avslutad 
 
 
- - - - -   
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2020-§ 6   Dnr: KS.2018.0669 

 

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 
Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Ett e-förslag har inkommit om önskan om ett allmänt förbud mot smällare och 

fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 

Finspångs kommun. 

 

Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och 

pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor 

och djur (tama och vilda), vilket kan ta lång tid att reparera. Utöver detta framför 

förslagsställaren att användning av tidigare nämnda pyroteknik även kan orsaka 

skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och miljö och att 

kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala 

ordningsföreskrifter som ska gälla. En reglering innebär enligt förslagsställaren 

att allmänheten kan få information från kommunen om var det ska smällas, när 

det ska smällas och under hur lång tid och att detta skulle underlätta för alla de 

berörda att kunna förbereda sig.  

Förslaget har fått stöd av 47 personer. 

 

Handläggning av ärendet 

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande 

för kommuner att meddela lokala föreskrifter, får en kommun meddela 

ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 

förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen 

av pyrotekniska varor. 

 

Kommuner äger såvida rätten att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera vid 

vilka tidpunkter användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning får ske 

på allmän plats. Finspångs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, § 18, 

reglerat fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av 

polismyndigheten att använda pyrotekniska varor på andra tider av året än 

nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj. 

Utifrån miljöbalken ses inget behov av att ytterligare förbjuda användningen av 

fyrverkerier i Finspångs kommun. Möjligheten att använda fyrverkerier i 

kommunen är redan begränsad och reglerad. När de lokala ordningsföreskrifterna 

följs är användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det enligt miljöbalken 

endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön.  

 

Handläggaren har under beredningen av e-förslaget varit i kontakt med 

förslagsställaren. 
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Yrkande 

Stefan Carlsson (V), med instämmande av Ulrika Jeansson (S), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Carl-Gustaf Mörner (M), med instämmande av Torgny Maurer (SD), yrkar 

avslag till kommunstyrelsens förslag och bifall till det ursprungliga förslaget som 

löd: 

1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska 

varor redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt 

att användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors 

hälsa och miljön enligt miljöbalken.  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Ingela Billström (MP). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska 

varor redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt 

att användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors 

hälsa och miljön enligt miljöbalken.  

2. Att ändra i Finspångs kommuns lokala ordningsföreskrifter, § 18, så att 

det lyder: Det är förbjudet att utan tillstånd av polismyndigheten använda 

pyrotekniska varor på andra tider av året än nyårsafton 18.00-02.00, 

påskafton 18.00-02.00 och valborgsmässoafton 18.00-02.00. 

 

3. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Reservation 

Carl-Gustaf Mörner, Inge Jacobsson, Ritha Andersson, Rune Larsson, Christer 

Forsshéll, Ralf Kronholm, Lilian Bressler och Jonas Andersson (alla M) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Carl-Gustaf Mörners (M) yrkande. 

Torgny Maurer, Kai Hallgren, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-

Britt Edengren, Evelina Gustavsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 7   Dnr: KS.2016.0767 

 

Delegering av beslut till kommunstyrelsen att anta detaljplanen 
för del av fastigheten Nyhem 1:2 i enlighet med 5 kap. 27§ 
plan- och bygglagen 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse 

längsmed Sundsvägen. 

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med 

villor, radhus och flerbostadshus. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 150 

lägenheter/hushåll. 

I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område 

kan vara möjligt för bostadsbebyggelse. 

Befintligt koloniområde (den del som har odlingslotter i området) avses flyttas 

till annan plats i samband med planens genomförande. 

Tillfart till planerad bostadsbebyggelse sker dels via Sundsvägen, dels via 

Oxhagsvägen.  

Ingen skyddad eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget. Ingen 

kvartersmark för bostadstomter hamnar inom strandskyddsområde.  

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 

upprättas, då ett genomförande av detaljplanen ej anses innebära betydande 

miljöpåverkan. 

Justeringar efter samråd 

Efter samrådet om detaljplanen har framförts behov av att anlägga ett LSS-

boende i det aktuella området. Eftersom det är bråttom att få fram LSS-boendet 

ser vi att det är möjligt att dela upp planen i två planer efter samrådet för att 

kunna ha en snabbare process för LSS-boendet (KS.2020.0169). Beslutet att 

delegera antagandet föreslås gälla för båda detaljplanerna. 

Delegering av beslut om antagande 

Eftersom planförslaget överensstämmer med aktualitetsförklaringen av gällande 

översiktsplan ÖP2011, handlägga med standardförfarande och därmed inte är av 

större vikt bedömer förvaltningen att det är möjligt att delegera antagandet av 

detaljplanen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-19 (2016-§ 328) att föreslå att antagandet 

av detaljplanen skulle delegeras från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Kai Hallgren (SD) yrkar att ärendet återremitteras. 
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Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Inge Jacobsson (M), yrkar avslag till 

återremiss och bifall till att beslutat fattas idag. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden konstaterar då att ett förslag återstår och att kommunfullmäktige 

beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att delegera beslutet att anta detaljplanerna för del av fastigheten Nyhem 

1:2  m fl (KS.2016.0767 och KS.2020.0169) till kommunstyrelsen i 

enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 

Reservation 

Kai Hallgren, Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-

Britt Edengren, Evelina Gustavsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 8   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande av uppdrag som nämndeman vid 
Norrköpings tingsrätt samt val av ny nämndeman 

Sammanfattning 

Ingrid Vastesson (SD) har kommit in med en begäran om entledigande från sitt 

uppdrag som nämndeman vid Norrköpings tingsrätt. 

Dan Hallgren (SD) föreslås som ny nämndeman. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Ingrid Vastesson (SD) från sitt uppdrag som nämndeman i 

Norrköpings tingsrätt 

2. Att tacka Ingrid Vastesson för den tid hon haft uppdraget 

3. Att välja Dan Hallgren (SD) till ny nämndeman i Norrköpings tingsrätt 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 16 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 9   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Joakim Hansen (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

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

kommunfullmäktige 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 17 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 10   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val till styrelsen för Finspångs förvaltnings- och Industrihus AB 
från och med årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare, samt val av 

ordförande och vice ordförande i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 

från och med ordinarie årsstämma 2020. 

 

Nedanstående förslag är en justering av valberedningens förslag 2019-12-11 § 

14. Ändringen gäller tidsperioden för uppdraget så att det sträcker sig till slutet 

av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga 

till slutet av årsstämma 2023 istället för årsstämma 2022.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande 

ledamöter till styrelsen för Finspångs förvaltnings- och Industrihus AB: 

Ulrika Jeansson (S), Johan Lennartsson (S), Stefan Ackeryd (KD), 

Elisabeth Rehn (L), Jonas Andersson (M), Åsa Johansson (C) och Lars 

Svensson (SD) 

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för 

Finspångs förvaltnings- och Industrihus AB: 

Berit Martinsson (S), Britt-Marie Jahrl (S), Bengt Eriksson (S), Johan 

Jardstål (M), Ann-Britt Johansson (L), Valerie Heffel (SD), Johan 

Yderfors (C) 

3. Att för samma tidsperiod välja Ulrika Jeansson (S) till ordförande 

4. Att för samma tidsperiod välja Åsa Johansson (C) till vice ordförande 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 18 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 11   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val till styrelsen för Vallonbygden AB från och med årsstämma 
2020 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Vallonbygden AB 

från och med ordinarie årsstämma 2020. 

 

Nedanstående förslag är en justering av valberedningens förslag 2019-12-11 § 

15. Ändringen gäller tidsperioden för uppdraget så att det sträcker sig till slutet 

av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga 

till slutet av årsstämma 2023 istället för årsstämma 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande 

ledamöter till styrelsen för Vallonbygden AB: 

Britt-Marie Ellersten (S), Magnus Moberg (S), Nicklas Carlsson (KD), 

Christer Lundström (L) och Torgny Maurer (SD) 

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för 

Vallonbygden AB: 

Tina Englund (M), Irina Sedova (SD), Bill Johansson (S), Kristin 

Yderfors (C) och Göran Gustavsson (C) 

3. Att för samma tidsperiod välja Britt-Marie Ellersten (S) till ordförande 

4. Att för samma tidsperiod välja Magnus Moberg (S) till vice ordförande 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 12   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val till styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB från och med 
årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Finspångs 

Tekniska Verk AB från och med ordinarie årsstämma 2020. 

 

Nedanstående förslag är en justering av valberedningens förslag 2019-12-11 § 

16. Ändringen gäller tidsperioden för uppdraget så att det sträcker sig till slutet 

av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga 

till slutet av årsstämma 2023 istället för årsstämma 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande 

ledamöter till styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB: 

Stig Andersson (S), Thomas Larsson (S), Hugo Andersson (C), Leif 

Johanneson (M) och Arne Gunnarsson (SD) 

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för 

Finspångs Tekniska Verk AB: Stefan Ackeryd (KD), Tommy Jacobsson 

(L), Kristina Carlsson (C), Börje Axelsson (SD), och Anita Mattisson (S) 

3. Att för samma tidsperiod välja Stig Andersson (S) till ordförande 

4. Att för samma tidsperiod välja Hugo Andersson (C) till vice ordförande 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 13   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val till styrelsen för Finspångs stadsnät Finet AB från och med 
årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 ersättare i Finspångs 

Stadsnät Finet AB från och med ordinarie årsstämma 2020. 

 

Nedanstående förslag är en justering av valberedningens förslag 2019-12-11 § 

17. Ändringen gäller tidsperioden för uppdraget så att det sträcker sig till slutet 

av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga 

till slutet av årsstämma 2023 istället för årsstämma 2022.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande 

ledamöter till styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet AB: 

Stefan Ackeryd (KD), Sune Horkeby (C), Christer Forsshéll (M), Lars 

Svensson (SD) och Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för 

Finspångs Stadsnät Finet AB: 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Per Thyselius (S), Riitta Leiviskä 

Widlund (S) 

3. Att för samma tidsperiod välja Sune Horkeby (C) till ordförande 

4. Att för samma tidsperiod välja Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) till vice 

ordförande 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 14   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och med 
årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 3 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen för Curt 

Nicolin Gymnasiet AB från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av 

den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga 

till slutet av årsstämma 2023. 

 

Ledamöter valda till och med ordinarie årsstämma 2020 är Frida Granath (S), 

Denny Lawrot (C) och Jan-Erik Andersson (M). 

 

Ersättare valda till och med ordinarie årsstämma 2020 är Patrik Karlsson (S), 

Åke Kinnander (L). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande 

ledamöter till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet: 

Frida Granath (S), Denny Lawrot (C) och Jan-Erik Andersson (M) 

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för Curt 

Nicolin Gymnasiet: 

Patrik Karlsson (S), Åke Kinnander (L) 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 15   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. Lekmannarevisorerna ska utses för 

samma tidperiod som styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av 

årsstämma 2023. 

 

Nuvarande lekmannarevisorer i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB är 

Lars-Eric Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S). 

För Lars-Eric Ramlövs uppdrag är ingen tidsperiod fastställd i samband med 

valet och Lars Gustafsson är vald till och med 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att Lars-Eric Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S) väljs till 

lekmannarevisorer i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 16   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 
Stadsnät Finet AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Finspångs Stadsnät Finet AB. Lekmannarevisorerna ska utses för samma 

tidperiod som styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av årsstämma 

2023. 

 

Nuvarande lekmannarevisorer i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB är 

Solveig Andersson (S) och Örjan Andersson (C). 

För Solveig Andersson uppdrag är ingen tidsperiod fastställd i samband med 

valet och Örjan Andersson är vald till och med 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att Solveig Andersson (S) och Örjan Andersson (C) väljs till 

lekmannarevisorer i Finspångs Stadsnät Finet AB intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 17   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Vallonbygden 
AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Vallonbygden AB. Lekmannarevisorerna ska utses för samma tidperiod som 

styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av årsstämma 2023. 

 

Nuvarande lekmannarevisorer i Vallonbygden AB är Lars Gustafsson (S) och 

Katarina Eriksson (SD). För deras uppdrag är ingen tidsperiod fastställd i 

samband med valet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att Lars Gustafsson (S) och Katarina Eriksson (SD) väljs till 

lekmannarevisorer i Vallonbygden AB intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 25 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 18   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 
Tekniska Verk AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Finspångs Tekniska Verk AB. Lekmannarevisorerna ska utses för samma 

tidperiod som styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av årsstämma 

2023. 

 

Nuvarande lekmannarevisorer i Finspångs Tekniska Verk AB är Lars-Eric 

Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S). För deras uppdrag är ingen tidsperiod 

fastställd i samband med valet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att Lars-Eric Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S) väljs till 

lekmannarevisorer i Finspångs Tekniska Verk AB intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 19   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Curt Nicolin 
Gymnasium AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Curt Nicolin Gymnasium AB. Lekmannarevisorerna ska utses för samma 

tidperiod som styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av årsstämma 

2023. 

 

Nuvarande lekmannarevisorer i Curt Nicolin Gymnasium AB är Lars-Eric 

Ramlöv (L). För uppdraget är ingen tidsperiod fastställd i samband med valet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att Lars-Eric Ramlöv (L) väljs till lekmannarevisorer i Curt Nicolin 

Gymnasium AB intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 20   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som gruppledare för Miljöpartiet de 
Gröna 

Sammanfattning 

Gudrun Skoog (MP) begär att få bli entledigad från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och som gruppledare för Miljöpartiet de Gröna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Gudrun Skoog (MP) från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och som gruppledare för Miljöpartiet de Gröna. 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

3. Att tacka Gudrun Skoog för den tid hon haft uppdragen 

4. Att välja Ingela Billström (MP) till ny gruppledare för Miljöpartiet de 

Gröna 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 28 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 21   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - Val av en ersättare för revisor till Föreningen 
Folkets Hus i Rejmyre till och med årsstämma 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja en ersättare för revisor i Föreningen Folkets 

Hus i Rejmyre. Platsen har varit vakant sedan beslut om revisor togs i 

kommunfullmäktige 19 december 2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att välja Jan-Erik Heintze (S) till ersättare för revisor till Föreningen 

Folkets Hus i Rejmyre till och med årsstämma 2022 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 29 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 22   Dnr: KS.2020.0108 

 

Motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga i 
Finspång 

Sammanfattning 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om ett utökat och 

jämställt idrottsutövande för unga i Finspång. 

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att en 

analys genomförs angående flickors och pojkars idrottsutövande inom olika 

sporter/idrotter i Finspångs kommun. Analysen, i samverkan med föreningslivet, 

resulterar i förslag på åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva inom 

föreningsidrotter, med särskilt fokus på flickor. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 30 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 23   Dnr: KS.2020.0099 

 

Medborgarförslag - café och industrimuseum i stationshuset, 
park och promenadstråk längs Skuten 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in om att göra Finspång mera attraktivt för 

turister och invånare. Förslagsställaren tycker att det ska satsas på att göra 

stationshuset till ett trevligt café och restaurang kompletterat med 

utställningsutrymmen, samt ett attraktivt parkområde. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 31 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 24   Dnr: KS.2020.0144 

 

Medborgarförslag - museum i gamla stationshuset 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in med en idé om att rusta upp det gamla 

stationshuset och inrätta ett museum om Finspångs historia. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 32 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 25   Dnr: KS.2020.0134 

 

Medborgarförslag - ökad kapacitet för konstsnöproduktion på 
Grosvad 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in om önskan att få kommunens hjälp med att 

lösa vattenproblematiken som finns runt konstsnötillverkningen. Förslaget var 

först ställt av Finspångs Skidallians, men då registrator påpekat att en förening 

inte kan lämna in medborgarförslag, så har en person i föreningen tagit på sig att 

vara förslagsställare för medborgarförslaget. 

 

För att framtidssäkra konstsnön på Grosvad så behöver tillgången till vatten 

förbättras och göras oberoende av kommunalt dricksvatten. Den lösning som 

föreslås är anläggandet av en damm med vatten från sjön Gron samt en ny större 

pumpstation. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 33 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 26   Dnr: KS.2019.0909 

 

Revisionens granskning av lönehanteringen och 
löneutbetalningsprocessen 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

lönehanteringsrutinen. Granskningen syftar till att besvara om kommunens 

system och rutiner för lönehantering är ändamålsenliga.  

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har en 

tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering med en inte helt tillräcklig 

intern kontroll då ett av kontrollmålen bedöms som uppfyllt, ett som delvis 

uppfyllt och ett som ej uppfyllt.  

Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas 

följande rekommendationer: 

- Upprätta dokumenterade rutiner för hanteringen av behörigheter i 

lönesystemet samt behörighetsadministrationen. 

- Upprätta en mall eller blankett för beslut av lönetillägg samt säkerställ att 

dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i personakt. 

- Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos 

banken. 

- Inför kontroll av att underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 

lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering. 

- Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en 

gång bör inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer 

varje post enskilt. 

- Utred möjligheterna om det går att följa upp användningen av 

kostnadskontrollsrapporten då chefernas kontroller i samband med 

lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen. 

- Utveckla, formalisera och systematisera interna kontrollarbetet inom 

löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med 

en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp 

och utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Lars-eric Ramlöv (L), Inge Jacobsson (M), Carl-Gustav 

Mörner (M) och Ulrika Jeansson (S). 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter 

till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader  

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2020-§ 27   Dnr: KS.2020.0213 

 

Revisionens granskning av uppföljning och kontroll av avtal 
med externa utförare 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare. Granskningen syftar till 

att belysa om den interna kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa 

utförare är tillräcklig. 

Den samlande revisionella bedömningen är att den interna kontrollen av den 

verksamhet som bedrivs av externa utförare inte är helt tillräcklig. Bedömningen 

baseras på delbedömningen av de sex kontrollmålen. Ett av kontrollmålen 

bedöms som uppfyllt, tre som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. 

 

Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas 

följande rekommendationer: 

- Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med 

kommunallagen 

- Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på övergripande 

nivå och eventuellt på nämndnivå 

- Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Lars-Eric Ramlöv (L): 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter 

till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 36 (36)  

Sammanträdesdatum  

2020-02-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 28 
 

Delgivningar 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-22 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

- - - - - 

 


