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ANSLAG/BEVIS                     Kommunstyrelsen 2020-09-30 §§ 347-348 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp 2020-10-01 

Datum när anslaget tas 

ner 2020-10-23 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, Finspång 

 

 

 

 

  

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, den 30 september 2020, kl. 13:00-13:10 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 

Hugo Andersson (C) 

Inge Jacobsson (M) 

Frida Granath (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) ersätter Jonny Persson (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Kristin Andersson (KD) 

Ralph Kronholm (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Stefan Carlsson (V) 

 

Ersättare: Bertil Senestad (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Josefina Leo (S) 

Kristin Yderfors (C) 

Marie Johansson (KD) 

Mikael Wallin (L) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Ingrid Westlund (V) 

Övriga 

deltagare: 

Monica Brodén (MP) insynsplats, Johan Malmberg kommundirektör, Carina Storm 

sekreterare 

Chefer och handläggare: Heléne From 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsens kontor 30 september, kl. 13.30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Carina Storm 

 

Paragraf 

 

347 - 348 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Ulrika Jeansson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Jan-Erik Heintze (S) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 347 

  

Återremiss Investeringsmedgivande Centrumutveckling 

Bergslagsvägen, etapp 1 

2020-§ 348 
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2020-§ 347 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2020-§ 348   Dnr: KS.2020.0017 

 

Återremiss Investeringsmedgivande Centrumutveckling 
Bergslagsvägen, etapp 1 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2020 § 152 att återremittera 
ärendet. Förvaltningens bedömning av de konsekvenser återremitteringen medför 
redovisas i PM daterat 23 september 2020. 
 

Beskrivning av ärendet 
Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara 
färdigt under hösten 2020. Inflyttning beräknas påbörjas under december. Utifrån 
det fattade kommunfullmäktige beslut om trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De 
Besche väg med anledning av nytt vårdcentrum KF 2019-§ 190 dnr KS.2019.1138 
har förvaltningen därmed påbörjat projektering och upphandling av Bergslagsvägen 
etapp 1.  
 
Syftet med investeringen är att i samband med vårdcentrums färdigställande 
omvandla del av Bergslagsvägen, mellan Hyttvägen och Vallonplatsen, till ett 
gångfartsområde där bilar och cyklar framförs på de gåendes villkor. Gestaltningen 
omfattar ny markbeläggning, planteringsbäddar, sittbänkar, cykelställ och belysning.  
 
Projektering av Bergslagsvägen etapp 1 har skett under våren. Utifrån att 
upphandling av entreprenaden har påbörjats föreslås att förvaltningen får i uppdrag 
att avsluta påbörjad upphandling och att förvaltningen tilldelas 14,6 mnkr för 
ombyggnaden av del av Bergslagsvägen, etapp 1. För att upphandlad entreprenad 
ska kunna påbörjas snarast föreslås omedelbar justering av beslut. 
 
Projektet utgör del av projektet ”Centrumutveckling (Bergslagsvägen)” markerat 
med X i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167, därav föreslås 
medel tilldelas ur investeringsbudget för offentliga miljöer till förfogande. Före 
eventuell finansiering av projekteringen finns en ackumulerad budget om 15 544 tkr 
i offentliga miljöer till förfogande. 
 

Yrkande 

Hugo Andersson (C), Jan-Erik Heintze (S) och Kristin Andersson (KD) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar med bifall med av Kai Hallgren (SD) på återremiss 

att förvaltningen får i uppdrag att omedelbart återställa hela Bergslagsvägen och 

öppna upp för fordonstrafik samt förlänga befintligt lågfartsområde. (I linje med 

våra tidigare yrkanden och viljeriktning). 
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att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett omarbetat och utförligare 

beslutsunderlag för ”Ombyggnad Bergslagsvägen etapp 1”  där upphandling 

samt projektets olika delkostnader redovisas i detalj. 

 

Inge Jacobsson (M) yrkar med bifall av Ralph Kronholm (M) och Stefan 

Carlsson (V) på återremiss med uppdrag  

att ambitionsnivån för ombyggnationen av Bergslagsvägen etapp 1 minskas och 

förvaltningen återkommer med ett förslag som medför en lägre 

investeringskostnad. 

att anvisa 5 miljoner kronor till förvaltningen från offentliga medel till 

förfogande i investeringsplan 2020-2022. 

att sektorn Samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma 

medel för avskrivningar och internränta samt ökade driftskostnader efter 

slutredovisat projekt. 

Att öppna Bergslagsvägen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer först Torgny 

Maurers (SD) förslag mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen 

avslår Torgny Maurers förslag. 

 

Ordföranden ställer därefter Inge Jacobssons (M) förslag mot bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår Inge Jacobssons förslag. 

 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta påbörjad upphandling och 
genomföra en ombyggnad av del av Bergslagsvägen, etapp 1, enligt 
framtaget förslag 
 

2. Att anvisa 14 600 tkr till förvaltningen från offentliga medel till förfogande i 
investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167. 
 

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma 
medel för avskrivningar och intern ränta samt ökade driftkostnader efter 
slutredovisat projekt. 
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Reservation 

Torgny Maurer (SD) och Kai Hallgren (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurer (SD) förslag. 

 

Inge Jacobsson (M), Ralph Kronholm (M) och Stefan Carlsson (V) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons förslag. 

 

Anteckning 

Mikael Wallin (L) antecknar till protokollet att han står bakom Inge Jacobsson 

förslag.  
 
 


