
  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 1 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

ANSLAG/BEVIS  Kommunfullmäktige 2020-11-18 §§ 191-206 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp 2020-

11-24   Datum när anslaget tas ner   

Förvaringsplats för protokoll  

Kommunhuset Finspång 
  2020-12-16 

 

Plats och tid: 

 

Kulturhuset, den 18 november 2020, kl. 16:00-17:30 

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

överenskommelse mellan kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare 

i kommunfullmäktige, dnr KS.2020.0438-2 

Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Jonny Persson (S) ej närvarande 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) ej närvarande 

Frida Granath (S) ej närvarande 

Jan-Erik Heintze (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) ej närvarande 

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Helena Berg (S) ej närvarande 

Josefina Leo (S) ej närvarande 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) ej närvarande 

Sune Horkeby (C) 

Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) ej närvarande 

Carl-Gustaf Mörner (M) ej närvarande 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) ej närvarande 

Christina Dahl (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Stig Jansson (M) ej närvarande 

Torgny Maurer (SD) 

Ann-Sofie Olsson (SD) ej närvarande 

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande 

Kai Hallgren (SD) ej närvarande 

Evelina Gustafsson (SD) 

Gerd Femerström (SD) ej närvarande 
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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 

Ingela Billström (MP) ej närvarande 

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 

Johan Lennartsson (S) ej närvarande 

Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande 

Carola Persson (S) ej närvarande 

Kristin Yderfors (C) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Kristin Andersson (KD) ej närvarande 

Andreas Rydh (KD) ej närvarande 

Christer Forsshéll (M) ej närvarande 

Lilian Bressler (M) ej närvarande 

Bert Egnell (M) ej närvarande 

Jan-Erik Andersson (M) ej närvarande 

Sven-Inge Eriksson (SD) ej närvarande 

Tarek Jalbot (V) ej närvarande 

Tommy Jacobsson (L) ej närvarande 

Åke Kinnander (L) ej närvarande 

Monica Brodén (MP) ej närvarande 

Bengt Nordström (MP) ej närvarande 

Övriga 

deltagare: 

Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Forneman, kommunsekreterare 

Justering: Kommunstyrelsens kontor, måndag 23 november klockan 15.15 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

191 - 206 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Sune Horkeby (C)                 Nathalie Pettersson (SD) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 191 

  

Uppdatering om Coronasituationen i Finspångs kommun 2020-§ 192 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2020-§ 193 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2020-§ 194 

  

Allmänhetens frågestund 2020-§ 195 

  

Skattesats 2021 2020-§ 196 

  

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 2020-§ 197 

  

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 

Psoriasisförbundet 

2020-§ 198 

  

Rapportering investeringar tertial 2 2020 2020-§ 199 

  

Kapitalisering av Kommuninvest 2020-§ 200 

  

Redovisning hösttermin 2020 av motioner, e-förslag och 

medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

2020-§ 201 

  

Val av lekmannarevisor till Vallonbygden AB 2020-§ 202 

  

Delgivningar 2020-§ 203 

  

Anmälan av e-förslag: äldreboende på lasarettsområdet 2020-§ 204 

  

Anmälan av e-förslag: upplyst cykelväg på Nyhem 2020-§ 205 

  

Anmälan av e-förslag: multiskidbana Grosvad 2020-§ 206 
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2020-§ 191 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 

- Val av lekmannarevisor till Vallonbygden AB 

- Anmälan av e-förslag: upplyst cykelväg på Nyhem 

- Anmälan av e-förslag: multiskidbana Grosvad 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att lägga till följande ärenden till föredragningslistan: 

Val av lekmannarevisor till Vallonbygden AB 

Anmälan av e-förslag: upplyst cykelväg på Nyhem 

Anmälan av e-förslag: multiskidbana Grosvad 

 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 
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2020-§ 192 
 

Uppdatering om Coronasituationen i Finspångs kommun 

 

Johan Malmberg, kommundirektör, ger en uppdatering om situationen med 

Coronapandemin i Finspångs kommun. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 193 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Lärandeberedningen 

Sune Horkeby (C) informerar om att lärandeberedningen, nu efter 

återupptagandet av beredningarna, haft dialog med koordinatorerna och att de 

ska ha ett första möte i december, digitalt. De återupptar arbetet med 

arbetsmarknadsstrategin i skedet med remiss och återkommer till 

kommunfullmäktige senare. 

 

Demokratiberedningen 

Magnus Moberg (S) informerar om att demokratiberedningen ska sätta igång 

arbetet så fort det går med former och forum för att unga ska få bättre inflytande. 

Det gäller att hitta arenor där ungdomarna kan fångas upp.  

 

Även detta år kommer det att delas ut demokratistipendium, så 

demokratiberedningen vill ha in förslag till nominering. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 194 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns några frågor som 

kommit in. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten 
 

- - - - - 
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2020-§ 195 
 

Allmänhetens frågestund 

 

Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns några frågor. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten 
 

- - - - - 
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2020-§ 196   Dnr: KS.2020.0852 

 

Skattesats 2021 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för 

år 2021 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta 

ställning till skattesatsen före november månads utgång.  

Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per 

skattekrona för 2021.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att den kommunala skattesatsen för 2021 fastställs till 22:15 per 

skattekrona. 

- - - - - 
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2020-§ 197   Dnr: KS.2020.0401 

 

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 

Beskrivning av ärendet 

Den styrande politiska trion, bestående av Socialdemokraterna, Centern och 

Kristdemokraterna, har lagt fram förslag till strategisk plan 2021-2023 och 

budget 2021. (dnr KS.2020.0401-16)  

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

enligt deras förslag. 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Hugo Andersson (C) och Marie 

Johansson (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anta den 

styrande politiska trion – Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraternas 

förslag till strategisk plan 2021-2023 och budget 2021. (dnr KS.2020.0401-16) 

 

Mikael Wallin (L), med instämmande av Inge Jacobsson (M), yrkar bifall till  

Moderaternas och Liberalernas förslag till strategisk plan 2021-2023 och budget 

2021 (dnr KS.2020.0401-13). 

 

Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 

2021-2023 och budget 2021 (dnr KS.2020.0401-12). 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till strategisk 

plan 2021-2023 och budget 2021 (dnr KS.2020.0401-14). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra genom att fråga om 

kommunfullmäktige bifaller vardera förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 

till beslut att anta Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag 

på strategisk plan 2021-2023 och budget 2021. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Att anta förslaget till budget år 2021 och strategisk plan 2021-2023.  

 

Investeringar: 

2. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2021 till 165 miljoner kronor 

och att 100 miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad 

låneram. 

3. Att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021. 
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4. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 

2021 

5. Att fastställa investeringsvolymen till 165 miljoner för 2022-2023. 

6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor 

inom respektive anslagsområde.  

 

Koncernen: 

7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1530 miljoner kronor.  

8. Att bevilja en utökad låneram för Finet med 30 miljoner kronor från och 

med år 2021. 

9. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat 

låneram.  

 

Verksamheten: 

10. Att avsätta 1000 tkr till flygfotografering och kartering år 2021 till 

kommungemensamma kostnader 

11. Att avsätta 500 tkr till omställningsmedel personal år 2021 och från och 

med 2022 avsätta 1980 tkr till kommungemensamma kostnader  

12. Att från och med år 2021 avsätta 1000 tkr till arbete med vision 30/35 

som läggs till kommungemensamma kostnader 

13. Att avsätta 1500 tkr till aktiva åtgärder för att minska 

ungdomsarbetslösheten år 2021 som läggs till kommungemensamma 

kostnader. 

14. Att från och med 2021 avsätta 3000 tkr till elever med särskilda behov i 

skolan som läggs till kommungemensamma kostnader. 

15. Att från och med 2021 avsätta 8500 tkr som anslag till sektor vård och 

omsorg. 

16. Att från och med 2021 avsätta 700 tkr som anslag till en äldrekurator 

inom sektor vård och omsorg. 

17. Att från och med 2021 avsätta 1300 tkr som anslag för en extra satsning 

inom sektor social omsorg.  

18. Att från och med 2021 upphäva tidigare beslut om medel med 990 tkr för 

utvecklingspott gymnasieskolan. Samtidigt upphäva tidigare beslutade 

riktlinjer. 

19. För att nå resultatmålet för 2021 så läggs en generell anpassning för 

sektorerna exklusive sektor utbildning. 

 

Reservation 

Mikael Wallin (L), Inge Jacobsson, Ralph Kronholm, Christina Dahl, Ritha 

Andersson och Jonas Andersson (alla M) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag. 
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Torgny Maurer, Evelina Gustavsson, Nathalie Pettersson och Börje Axelsson 

(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 13 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 198   Dnr: KS.2020.0794 

 

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 
Psoriasisförbundet 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 14 december 1983 (SN.127.83) att ersätta 

psoriasisföreningen med ett bidrag. Psoriasisförbundet startade en lokal förening 

med behov av en lokal. Kommunfullmäktige beslutade 1984.2 §19 dnr 090.871 

att ställa 29 800 kronor till socialnämndens förfogande för täckande av kostnader 

för lokal. Kommunen tecknade 2007-06-01 ett hyreskontrakt på en lokal till 

föreningen. 

 

Förvaltningen föreslog Socialnämnden 8 september 2005 att avslå 

Psoriasisförbundets ansökan om subvention av behandling som bedrivs genom 

förening om kompletterande föreningsbidrag som Socialnämnden beslutade den 

20 september 2005 (SN.05.0095/704) att bevilja Psoriasisförbundets ansökan. 

 

Finspångs kommun har under många år beviljat ersättning till Psoriasisförbundet 

för behandlingsassistent, lokal till verksamheten samt ett föreningsbidrag. 

 

Under 2020 har ersättningsnivåerna ifrågasatts då Psoriasisförbundet erhåller 

mer ersättning än övriga föreningar. Finspångs kommun står även för hyran av 

en föreningslokal på Högby-Center som används av Handikappföreningarna i 

Finspång. 

 

Ersättningar till handikappföreningarna i Finspångs kommun 2019 och 2020.  

Handikapporganisationer Beslut för 2019 Beslut för 2020  

DHR 1 400 2000 

FUB 3 200 3500 

Diabetesföreningen 2 800 3000 

PSO 1 500 1500 

Neuroförbundet 2 000 2500 

RMR i Finspång 2 900 3000 

Synskadades Riksf. Fins.   1500 

 

Psoriasisförbundet har en behandlingsassistent anställd med lönebidrag där 

kommunen över tid stått för mellanskillnaden mellan lön och lönebidrag. För 

2020 är bidraget för behandlingsassistent 52 500 kr och för lokalen 66 240 kr. 
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Under det senaste året har ersättningen för psoriasisföreningens lokal och 

behandlingsassistent ifrågasatts. Dels genom att Finspångs kommuns 

ersättningar till föreningarna bör grunda sig på likvärdighet. Dels genom att 

Finspångs kommun ser att ersättningen för behandlingsassistent för behandlande 

åtgärder inte är en kommunal angelägenhet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att upphäva tidigare beslut KF1984.2 §19 dnr 090.871  

2. Att avslå ersättning från 2021 och framledes för behandlingsassistent 

3. Att eventuell ersättning från 2021 sker genom föreningsbidrag 

- - - - - 
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2020-§ 199   Dnr: KS.2020.1034 

 

Rapportering investeringar tertial 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 

investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 

tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla 

budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 

slutdatum. 

 

Kommunens investeringsbudget är fastställd utifrån anslagsområden och uppgår 

totalt till 260 mnkr vid tertial 2. Av dessa är 65 mnkr beslutade för år 2020 i 

enlighet med strategisk plan medan 42 mnkr avser beslut utöver plan. Flertalet av 

projekten löper under flera år; framförallt medel för exploatering för boende och 

näringsliv som ska finansiera kommande exploateringsprojekt. 

 

Under året har beslut fattats om investeringar utöver plan. Kommunen har 

förvärvat Hällestadgården från Vallonbygden i syfte att under nästa år utöka 

antalet boendeplatser. Under våren beslutade kommunfullmäktige att anslå 4,4 

mnkr för iordningställande av lokaler i kommunhuset i syfte att skapa 

förutsättningar för att inrymma kommunens förvaltning. Transportenheten 

beviljades även investeringsanslag för inköp av fordon i syfte att sänka 

driftskostnaden och öka flexibiliteten vid eventuell förändrad verksamhet, 

 

Vid tertialbokslutet uppgick hittills upparbetade kostnader för kommunens 

projekt till 89 mnkr. Endast ett fåtal projekt har hunnit att slutföras och avslutas 

under året. Coronapandemin har krävt mycket resurser både från chefer och 

andra nyckelpersoner vilket i många fall har försenat planerna för många 

investeringar vilket gör att flera stora projekt beräknas fortsätta nästa år. 

 

I samband med tertialbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har 

färdigställts till 252 mkr. De flesta investeringsanslag återfinns inom sektor 

samhällsbyggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruktur, 

fastigheter och exploatering. För år 2020 har 13,5 mnkr avsatts till 

reinvesteringar/underhållsinvesteringar inom anslaget fastighetsinvesteringar 

men flera projekt är ännu inte påbörjade. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna rapportering investeringar tertial 2 2020 

- - - - - 
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2020-§ 200   Dnr: KS.2020.0935 

 

Kapitalisering av Kommuninvest 

Beskrivning av ärendet 

Om Kommuninvest 

Finspångs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 

för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 

har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen.  

Finspångs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 

4 100 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 

har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 

resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 

sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 

punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 

Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 

medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 

således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

För Finspångs kommun innebär det att insatsen täcker hela inbetalningen för 

2020 och merparten av inbetalningen 2021, inbetalningen 2021 blir 130 000 
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kronor. De två kommande åren blir inbetalningen 2 115 000 kronor per år med 

nuvarande invånarantal. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar 

ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig 

trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

 

2020 900  

2021 1 000  

2022 1 100  

2023 1 200  

2024 1 300  

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 

delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 

motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att Finspångs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett frivilligt insatsbelopp om 4 100 000 

kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen.  

 

2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 18 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

3. Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

4. Att Finspångs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 201   Dnr: KS.2020.0085 

 

Redovisning hösttermin 2020 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 

om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 

medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då 

förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.  

Två gånger per år ska de förslag som inte beretts färdigt redovisas till 

kommunfullmäktige.  

 

Redovisning i kommunfullmäktige 18 november 

Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdigt när 

kommunfullmäktige har sitt möte den 18 november 2020. Eftersom 

sammanställningen görs mycket tidigare och först ska redovisas i 

kommunstyrelsen så sker förändringar på vägen. Så här ser prognosen ut: 

 

4 motioner är i november äldre än sex månader. Två av dessa är tidsatta och 

kommer att beslutas i kommunfullmäktige i december. 

4 medborgarförslag är i november äldre än sex månader. Ett av dessa är tidsatt 

och kommer att beslutas i kommunfullmäktige i februari 2021. 

1 e-förslag är i november äldre än sex månader. Det är tidsatt och kommer att 

beslutas i kommunfullmäktige i december. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag 

som inte beretts färdigt per november månad 2020 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 202   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val av lekmannarevisor till Vallonbygden AB 

Beskrivning av ärendet 

På kommunfullmäktige den 21 oktober 2020 valdes Daniel Ringqvist (SD) till ny 

ledamot i kommunrevisionen. Kommunfullmäktige har också att välja in honom 

som lekmannarevisor för Vallonbygden AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att välja Daniel Ringqvist (SD) till lekmannarevisor Vallonbygden AB 

till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 203 
 

Delgivningar 

1. Rapport om den lokala politikens bildningsarenor 

2. Protokoll från kommunstyrelsen 28 oktober 

3. Minnesanteckningar, brottsförebyggande rådet 2020-06-03 

4. Minnesanteckningar, brottsförebyggande rådet 2020-09-18 

5. Redovisning lokalt partistöd 2019, Miljöpartiet de gröna  
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

- - - - - 

 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 204   Dnr: KS.2020.1160 

 

Anmälan av e-förslag: äldreboende på lasarettsområdet 

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in ett e-förslag om att bygga ett äldreboende på lasarettsområdet 

när lasarettet är utrymt och rivit. Ett fint grönområde för de äldre. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan 

åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 205   Dnr: KS.2020.1216 

 

Anmälan av e-förslag: upplyst cykelväg på Nyhem 

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in ett e-förslag om att cykelvägen som går bakom Hallonvägen 

behöver belysning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan 

åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 206   Dnr: KS.2020.1226 

 

Anmälan av e-förslag: multiskidbana Grosvad 

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in ett e-förslag att utveckla Finspång och Grosvad genom att 

bygga en multiskidbana. 

En multiskidbana är en asfalterad naturled som kan användas för rullskidor, 

rollerblades, cyklar, rullstolar, rullatorer och allt annat muskeldrivet på hjul och 

till fots. Detta möjliggör friluftsliv även för personer med olika 

funktionsnedsättningar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan 

åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

 


