
  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 1 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

ANSLAG/BEVIS  kommunfullmäktige 2020-10-21 §§ 164-190 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  

2020-10-27   Datum när anslaget tas ner   

 

Förvaringsplats för protokoll 

  2020-11-18 

Kommunhuset Finspång 

 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, kommunhuset, den 21 oktober 2020, kl. 16:00-20:30 

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

överenskommelse mellan kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare 

i kommunfullmäktige, dnr KS.2020.0438-2 

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) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) ej närvarande 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) ej närvarande 

Helena Berg (S) ej närvarande 

Josefina Leo (S) ej närvarande 

Hugo Andersson (C) 

Kristin Yderfors (C) ersätter Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) ej närvarande 

Kristin Andersson (KD) ersätter Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) ej närvarande 

Carl-Gustaf Mörner (M) ej närvarande 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) ej närvarande 

Ralph Kronholm (M) närvarande §§ 164-176,184, ej närvarande §§ 177-183,185-190 

Stig Jansson (M) ej närvarande 

Torgny Maurer (SD) 

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

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande 

Kai Hallgren (SD) ej närvarande 

Evelina Gustafsson (SD) ej närvarande 

Gerd Femerström (SD) 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 2 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Börje Axelsson (SD) 

Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) ej närvarande 

Ingela Billström (MP) 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 

Birgit Svärd (S) ej närvarande 

Reine Hansson (S) ej närvarande 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Bill Johansson (S) ej närvarande 

Solvig Svensson (S) ej närvarande 

Johan Lennartsson (S) ej närvarande 

Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande 

Carola Persson (S) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) 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 

Leila Marttila (V) 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,  Lars-Erik 

Ramlöv, kommunrevisor, Jane Hjelmqvist, hållbarhetsstrateg, Johan Leirnes, 

Siemens, A-C Ahl Vallgren, ekonomi- och styrningschef, Malin Eriksson, 

redovisningsansvarig 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsens kansli, tisdag 27 oktober, kl. 15.30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

164 - 190 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Lena Lindberg (S)                  Stefan Carlsson (V) 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 3 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 164 

  

Presentation av vätgasprojektet - Siemens 2020-§ 165 

  

Uppdatering om Coronapandemin, Finspångs kommun 2020-§ 166 

  

Revisionens granskning av upphandlingsverksamheten 2020-§ 167 

  

Information om verksamheten i regionen 2020-§ 168 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2020-§ 169 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2020-§ 170 

  

Delårsrapport tertial 2 2020 2020-§ 171 

  

Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi 2020-§ 172 

  

LSS-boende Sundsvägen 2020-§ 173 

  

Förvärv Lotorp 3:26 2020-§ 174 

  

Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre 2020-§ 175 

  

Svar på E-förslag barnomsorg i Grytgöl 2020-§ 176 

  

Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24 2020-§ 177 

  

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor 

social omsorg kvartal 2 2020 

2020-§ 178 

  

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs 

Förvaltnings- och industrihus AB 

2020-§ 179 

  

Renhållningsordning Finspångs kommun 2020-§ 180 

  

Genomförande av samråd samt granskning av detaljplan för 

värmeverket och del Av Hårstorp 1:1 och 1:97 

2020-§ 181 

  

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 2020-§ 182 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 4 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

sammanträdestider 2021 

  

Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen 

återupptar sina respektive uppdrag 

2020-§ 183 

  

Svar på interpellation avseende gymnasieskolans ekonomi och 

elevunderlag 

2020-§ 184 

  

Entledigande från uppdrag som ledamot i lärandeberedningen 2020-§ 185 

  

Val av ny ledamot i kommunrevisionen 2020-§ 186 

  

Val av ny ledamot i miljö- och samhällsberedningen 2020-§ 187 

  

Delgivningar 2020-§ 188 

  

e-förslag - farthinder och övergångsställen på Torstorpsvägen 2020-§ 189 

  

Interpellation från Sverigedemokraterna - "Social dumpning"; 

medveten flytt av personer med ekonomiska och sociala 

svårigheter till Finspångs kommun 

2020-§ 190 

  

  

 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 5 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 164 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att informationspunkt 

Coronauppdatering läggs till, samt val av ny ledamot till miljö- och 

samhällsberedningen och anmälan av en interpellation från Sverigedemokraterna 

– ”Social dumpning”. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att till föredragningslistan lägga till informationspunkt 

Coronauppdatering, beslut om ny ledamot till miljö- och 

samhällsberedningen och anmälan av interpellation från 

Sverigedemokraterna – ”Social dumpning” 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 6 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 165 
 

Presentation av vätgasprojektet - Siemens 

Johan Leirnes, Strategy/Competitive intelligence, Siemens Energy, och Jane 

Hjelmqvist, hållbarhetsstrateg, ger en presentation av ”ZEHT-vätgas 

utvecklingsprojekt”, där flera aktörer, bland annat Siemens och Finspångs 

kommun, bildat en sammanslutning för detta projekt. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 7 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 166 
 

Uppdatering om Coronapandemin, Finspångs kommun 

Johan Malmberg, kommundirektör, uppdaterar läget med Coronapandemin i 

Finspångs kommun. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 8 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 167 
 

Revisionens granskning av upphandlingsverksamheten 

Lars-Erik Ramlöv, kommunrevisor, informerar om granskningen revision gjort 

på upphandlingsverksamheten. Dokumenten är delgivna till kommunfullmäktige. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 9 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 168 
 

Information om verksamheten i regionen 

Kristin Andersson (KD) informerar om att Migrationsverket meddelat att 

omorganisation sker; det blir tre nya regioner och Östergötland kommer tillhöra 

region Syd. De säger också upp samtliga lägenheter i Östergötland. 

Avvecklingen börjar nu under hösten. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 10 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 169 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten 
 

- - - - - 
 

 
 
 
 
 
 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 11 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 170 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Ingrid Westlund (V) ställer en fråga till utbildningsrådet, Frida Granath (S): I 

maj 2020 fattade kommunfullmäktige ett beslut gällande en V-motion om ungas 

psykiska hälsa. Motionen bifölls, med något tillägg. Hur framskrider arbetet med 

vad som beslutades i kommunfullmäktige 13 maj 2020? 

 

Frida Granath (S) svarar:  

Organisationen för skolkuratorer ändrades 1 april och de är nu anställda centralt 

och har en gemensam gruppchef, samma som för kommunens skolsköterskor. 

Avstämning kring arbetssituationen görs fortlöpande och i och med detta ökar 

helhetssynen över deras arbetssituation. En första översyn är genomförd av 

gruppchef och den påvisade stora skillnader vad gäller elevantal per skolkurator, 

samt skillnader vad gäller restid, antal enheter och elevgrupper. Förnyad analys 

behöver göras när Utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskraven  

(U 2017:07) kommer.  

När det gäller att öka skolsköterskors och kuratorers närvaro så har 

kuratorsgruppen utökats med 40 % under vårterminen samt från höstterminen 

totalt med 100 %, tillsvidareanställning. Nyhemsskolan 7-9 har fått ökad 

kuratorsresurs. Grosvadsskolan har inte fått ökad resurs sett till antal elever, 

däremot har enheten nu två kuratorer att tillgå. Gymnasieskolan har ingen 

förändring, då elevantalet per kurator ligger lågt jämfört med övriga i gruppen. 

Sektorn har förlängt extra skolskötersketjänst på 80 % visstidsanställning, som 

bidragit till ökad bemanning och lägre elevantal per skolsköterska.  Ska 

förhoppningsvis permanentas.  

 

När det gäller att sektorn ska beakta redovisningen av Utredning om elevers 

möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) så kommer det snart nationella 

riktlinjer kring elevhälsans omfattning och då har sektorn valt att avvakta 

ytterligare förändringar för skolsköterskor och skolkuratorer. När denna 

utredning redovisas i februari 2021 kommer sektorn ta upp frågan igen. 

 

Utöver detta fortsätter sektorn arbeta med att ge elever de bästa förutsättningarna 

för god närvaro och att nå kunskapsmålen. Sektorn har också fortsatt utbildning 

Första hjälpen till psykisk hälsa, ICDP utbildning -som är vägledande samtal till 

vårdnadshavare och några enheter arbetar med relationellt lärande. ”Krångel i 

familjen” är en samverkan med socialtjänsten där elever i årskurs 5 får lyfta olika 

tankar kring psykiskt mående samt få verktyg för var de vänder sig om de 

behöver stöd. 

Arbetet med Tidiga samordnade insatser fortsätter. 
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Protokoll 12 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ingrid Westlund (V) ställer två frågor till kommunstyrelsens ordförande Ulrika 

Jeansson (S): För åtta månader sedan anmäldes en motion om flickors 

idrottsutövning i kommunfullmäktige. Hur långt har motionen kommit i 

processen fram till kommunstyrelse respektive kommunfullmäktige? Finns det 

någon praxis vad gäller tid mellan att en motion anmälts i kommunfullmäktige 

och till att den besvaras? 

 

Ulrika Jeansson (S) svarar: 

Motionen om flickors idrottsutövning kommer upp som information på 

kommunstyrelsen den 28 oktober, beslutas i november i kommunstyrelsen, och 

det slutgiltiga beslutet blir i december i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige i Finspång har beslutat att motioner och medborgarförslag 

bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast sex månader från det att 

motionen eller medborgarförslaget väcktes. (Kommunfullmäktige14 juni 2001 § 

145) 

I kommunallagen (KL 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.”  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  
 

- - - - - 
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Protokoll 13 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 171   Dnr: KS.2020.0962 

 

Delårsrapport tertial 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

2020 har varit ett speciellt år och mycket av det strategiska och vardagliga 

arbetet har handlat om corona. Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 

2019 om en ny styrmodell. Från och med 2020 är utgångspunkten för budgetplan 

och verksamhetsutveckling är de 17 globala målen i Agenda 2030. 

Finspångs kommuns krisledning aktiverades den 11 mars då de första fallen av 

covid-19 påträffades i länet. Uppdraget att säkra bland annat information, 

skolgång och vård har krävt många resurser både då det gäller chefer och andra 

nyckelpersoner. Varsel har intensifierats i Finspång under hösten men 

konkurserna i regionen har varit färre jämfört med föregående år men det finns 

en oro för att konkurserna kommer att öka när de olika statliga stöden fasas ut. 

Arbetslösheten i Finspång har ökat jämfört med 2019 men har än så länge inte 

nått de nivåer som kommunen hade 2018. 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret 

visar ett resultat om 21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. 

Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen klarar 

balanskravet 2020. Kommunens resultat per sista augusti var 40,8 mnkr vilket är 

29,4 mnkr högre än samma period föregående år.   

Större delen av överskottet i årsprognosen beror på extra generella statsbidrag på 

grund av pandemin. Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett 

underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, utbildning och 

vård och omsorg. I jämförelse med prognosen i majrapporten har underskotten 

minskat med 4,6 mnkr för dessa sektorer. 

Bolagen prognostiserar tillsammans en vinst om 36,5-38,5 mnkr.  

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms utifrån 

dagens kunskap uppfyllas vid årets slut. 

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning redovisas inte i 

denna delårsrapport. När man inför en ny styrmodell så kräver det lednings- och 

stödresurser. Att införa denna nya styrmodell på det sätt som normalt skulle skett 

har inte varit möjligt på grund av pandemin.  

Yrkande 

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

Andersson (KD), Frida Granath (S), Inge Jacobsson (M) och Mikael Wallin (L), 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Torgny Maurer (SD). 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna delårsrapporten, tertial 2 2020 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 172   Dnr: KS.2020.0482 

 

Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi 

Beskrivning av ärendet 

2017-09-20 antog kommunfullmäktige Finspångs kommuns internationella 

strategi med Dnr: KS.2016.0548. 

2019-02-09 lämnade Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, in en 

motion till kommunfullmäktige om att strategin för det internationella arbetet ska 

vidgas och förnyas samt tydligare främja demokratisk delaktighet, involvera 

skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-19 beslut om att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att revidera kommunens internationella strategi i sin helhet, Dnr: 

KS.2019.0184 

2019-06-19 fattades även beslut kring att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

skapa en policy för representation vid vänortsbesök samt att vänortsutbyten 

återrapporteras till kommunfullmäktige skriftligt med innehåll om besökens 

syfte, genomförande och nytta för Finspångs kommun.  

Vad gäller beslutet att återrapportera till kommunfullmäktige har detta gjorts vid 

de tillfällen som vänortsutbyte har ägt rum sedan dess och kommer att 

upprätthållas framöver.  

Vad gäller policy för representation vid vänortsbesök biläggs dokumentet 

Riktlinjer för representation, mutor och jäv som antogs av kommunfullmäktige 

2019-04-24 med Dnr: KS.2018.0523. 

Angående beslutet att revidera kommunens internationella strategi har 

förvaltningen arbetat fram en reviderad strategi som i ljuset av riktlinjer för 

politiskt fastställda styrdokument kommit att bli ett program. 

I det internationella programmet för Finspångs kommun har det lagts till en 

förhållandevis stor del kring Agenda 2030, hållbarhetsfrågor, möjlighet till 

extern finansiering, skolan, samt de påverkanskanaler som står till buds i 

internationella frågor. Programmet innehåller även delar kring vänortsarbetet och 

det utvecklingsarbetet som både Finspångs kommun och dess vänorter vill 

realisera, framförallt inom skolan.  

Avsnittet kring nätverk och samarbete är uppdaterat samtidigt som 

uppföljningsavsnittet till delar har reviderats.  

Programmet lyfter även fram Finspångs kommun som boendeort och samverkan 

med näringslivet.  

  



  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 

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

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, men 

yrkar på en ändring i strategin; att stycket om Agenda 2030 stryks i sin helhet då 

det endast är symbol och plakat politik som inte tillför programmet något av vikt. 

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande. 

Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande om att stryka stycket 

om Agenda 2030 i sin helhet på bifall eller avslag, och finner att 

kommunfullmäktige avslår detta ändringsyrkande. 

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag på bifall eller avslag, och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Att i programmet ändra från ”den årliga” sångfestivalen i Finsterwalde 

till ”vartannat år” 

 

2. Att i programmet skriva in att vänortsbesöken återrapporteras i 

kommunfullmäktige 

 

3. Att i programmet, sidan 3 under rubriken Målen med Finspångs 

kommuns internationella program är följande, skriva in:  

”Stärka Finspångs besöksnäring samt övrigt näringsliv genom att 

framhäva ortens kulturarv och dess särdrag som dynamisk bruksort med 

historisk tidiga internationella kontakter och kopplingen till dagens 

moderna industriort med världsledande företag.” 

 

4. Att i programmet, sidan 7 under rubriken Framgångsfaktorer, ändra 

punkten ”Tydlig koppling till kommunens näringsliv och deras roll samt 

ett nära samarbete med gymnasieskolorna i Finspångs kommun” till: 

”Tydlig koppling och medverkan från kommunens näringsliv genom att 

tillvarata deras erfarenheter och kunskap samt ett nära samarbete med 

gymnasieskolorna i Finspångs kommun.” 

 

5. Att anta Internationellt program för Finspångs kommun  

 

Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Gerd Femerström, Sven-Inge Eriksson och 

Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig mot beslutet att inte ta med 

ändringsyrkandet om att stryka stycket om Agenda 2030. 

- - - - - 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 17 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 173   Dnr: KS.2020.0556 

 

LSS-boende Sundsvägen 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun planerar för ett nytt LSS-boende med 12 lägenheter på en 

tomt i anslutning till Sundsvägen. Den bedömda investeringskostnaden är i 

storleksordningen 40–50 Mkr.  

 

Kommunen planerar ett antal fastighetsinvesteringar de kommande åren vilket 

medför en önskar man genomföra den aktuella upphandlingen som en 

hyresupphandling för att möjliggöra ytterligare investeringar.  

 

Förvaltningen har sökt stöd i upphandlingsförfarandet genom auktoriserad 

konsult. 

 

Förslag på process 

Marknadsundersökning 

Hyresupphandlingar är fortfarande förhållandevis ovanliga. Det innebär att både 

leverantörer, i det här fallet fastighetsbolag och entreprenörer, och beställare är 

mer eller mindre ovana. 

 

Slutgiltig leverantör kommer att vara ett fastighetsbolag men det kommer också 

att finnas intresse hos entreprenörer för denna form av upphandling. En 

entreprenör kommer dock att behöva liera sig med ett fastighetsbolag för att 

kunna lämna anbud.   

 

För att få en bild av intresset hos leverantörsmarknaden och få en bättre bild av 

vilka krav som är lämpliga att ställa bör tid läggas på dialog med leverantörer.  

Förslagsvis bjuds 5–6 olika leverantörer in till separata möten med kommunen. 

Det kan vara lämpligt att bjuda in både fastighetsbolag och entreprenörer.  

 

Det råder en missuppfattning hos många myndigheter att möten med leverantörer 

skulle vara tveksamma ur ett likabehandlingsperspektiv. Detta är enligt vår 

upphandlings expertis felaktigt. Även Upphandlingsmyndigheten 

rekommenderar denna typ av dialoger.  

 

Erfarenhetsmässigt bidrar även denna typ av dialoger till att skapa intresse för 

upphandlingen och bidrar till att öka antal anbud. Dialogen blir därmed också en 

marknadsföring av upphandlingen. 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 18 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förhandlat förfarande   

Kort uttryckt får förhandlat förfarande användas om den upphandlande 

myndighetens behov inte kan tillgodoses av en standardlösning. Det är ställt 

utom allt tvivel att den aktuella upphandlingen får och bör genomföras med 

förhandlat förfarande.  

Förhandlat förfarande är ett två-stegsförfarande där beställaren i det första steget 

annonserar en inbjudan att lämna anbud. När ansökningarna inkommit görs en 

selektering och endast de utvalda leverantörerna får sedan i nästa steg lämna 

anbud. 

Selektering av anbudssökanden 

Det första steget syftar till att välja ut, selektera, de anbudssökande som i nästa 

steg ska få lämna anbud. Som i alla upphandlingar för att överhuvudtaget kunna 

bli godkänd så ställs grundläggande kvalificeringskrav. Kvalificeringskraven 

innebär att anbudsökande ska ha ekonomisk stabilitet, inte ha skulder till 

kronofogden etc. och kunna uppvisa erfarenhet av det som upphandlas.  

 

Det viktigaste är dock att ta fram selekteringskriterier. Målet med selekteringen 

är att välja ut de anbudssökande leverantörer som får gå vidare till steg 2.  

 

För att ta fram selekteringskriterierna kan det vara lämpligt att genomföra en 

enkel workshop eller liknande. Förenklat innebär selekteringen att exempelvis de 

anbudssökande som förvaltat flest LSS-boenden kommer på första plats, den 

som förvaltar näst flest kommer på andra plats osv. I inbjudan så ska det vara 

angivet hur många som kommunen har för avsikt att i nästa steg få lämna anbud.  

Erfarenhetsmässigt så är 5 ett lämpligt antal. Det är tillräckligt få för att 

anbudssökanden ska tycka att det är värt att lägga ner arbete på ett kvalitativt bra 

anbud och tillräckligt många även om en eller flera selekterade leverantörer i det 

nästa steget väljer att inte lämna anbud. 

Utvärderingskriterier i steg 2     

Oavsett hur långt kommunen har kommit i sitt arbete med att ta fram 

kravspecifikation så bör kraven utformas som funktionskrav där anbudsgivaren 

får komma med lösningar på hur funktionen ska uppnås. Utvärdering av 

funktionskrav innebär att beställaren bedömer lösningarna och betygsätter dessa. 

  

Tänkbara kriterier är exempelvis estetisk utformning. Mervärden kopplade till 

verksamheten samt naturligtvis priset, i detta fall hyran.  

 

Priset ska dock inte vara det enda utvärderingskriteriet, för då finns det inget att 

förhandla om annat är att pruta på priset. Upphandlingar där endast priset 

utvärderas lockar inte seriösa leverantörer som levererar kvalitet. 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förhandlingar 

Förhandlingar inom ramen för förhandlat förfarande syftar inte i första hand till 

att pressa priser. Prisförhandlingar kan mycket väl vara en del av en förhandling 

men det främsta syftet är att anpassa anbuden så att det passar så bra som möjligt 

för de behov som upphandlingen ska fylla. Exempel på en sådan förhandling kan 

vara att beställaren bedömer att anbudsgivarens planlösning inte är helt optimal 

och ber då anbudsgivaren att inkomma med ett reviderat förslag.  

 

Det reviderade förslaget kanske innebär en fördyring men det gör istället att det 

kvalitativa betyget höjs varför anbudets jämförelsetal ändå blir bättre. 

Förhandlingarna innebär också att beställaren kan påverka utformningen i stor 

utsträckning. Den påverkan sker innan kontrakt har tecknats och det innebär att 

konkurrenstrycket fortfarande finns kvar vilket innebär att förändringar under 

förhandling sannolikt blir mindre kostsamma än om de tas som ÄTA-arbeten 

efter att kontrakt tecknats.  

Förhandlat förfarande och överprövningar  

Det finns ingenting som talar för att risken för överprövningar skulle öka på 

grund av att förhandlat förfarande används. Det är snarare tvärtom. I och med att 

beställare och leverantörer kan diskutera innehållet i förfrågningsunderlaget kan 

missförstånd undvikas. Dialogen innebär också en större förståelse mellan 

anbudsgivare och beställare. Vilket minimerar riskerna. 

Hyrestid  

De flesta hyresupphandlingar har en kontraktstid på 15–25 år. Ur ett 

leverantörsperspektiv är att ju längre hyrestider att föredra vilket leder till lägre 

hyra. I tidigare kontakter med leverantörer framgår att det skiljer i 

storleksordningen 8–10 % i hyra mellan ett 10-årigt respektive 20-årigt 

hyresavtal. Ett långt hyresavtal innebär mindre risker för en leverantör och gör 

det mer attraktivt att lämna anbud. 

Undvik återköpsklausuler     

Utifrån ett leverantörsperspektiv finns det inga fördelar med en återköpsklausul. 

En leverantör vill ha långsiktiga avtal och det normala är att när den ursprungliga 

hyrestiden löpt ut så förlänger man avtalet. Återköpsklausuler är 

osäkerhetsfaktorer som gör det mindre attraktivt att lämna anbud. Om 

återköpsklausulen innebär att man kan återköpa bara efter några år så kan det bli 

helt ointressant för vissa. I det fall kommunen ändå skulle var orolig över att inte 

ha tillräcklig kontroll över fastigheten, finns möjligheten att avtala om en 

förköpsrätt. Då leverantören har för avsikt att sälja fastigheten, har kommunen 

rätt att utnyttja sin förköpsrätt om de finner den presumtive köparen vara en 

olämplig aktör. 
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Protokoll 20 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Köp av marken ska ingå i upphandlingen 

I en hyresupphandling är det leverantören som finansierar projektet. 

Leverantören behöver i normalfallet belåna tomten som en del av finansieringen. 

En arrenderad tomt kan inte belånas. Av den anledningen så bör köp av marken 

vara en del av upphandlingen.  

Tidplan  

Upphandlingar är tidsödande och det främsta skälet är att svårigheten att samla 

kompetens och beslutsfattare till möten. En avgörande faktor för att kunna hålla 

tidplaner är att redan från början planera in möten avseende framtagande av 

förfrågningsunderlag, förhandling och utvärdering.  

Under förutsättning att mötesplaneringen fungerar kan nedanstående översiktliga 

tidplan vara rimlig: 

 
Aktivitet Tidsåtgång   Kommentar 

Projektupptstart  1–2 veckor  

Marknadsundersökning 2–3 veckor  

Framtagande av 

anbudsansökan  

2–3 veckor  

Ansökningstid  30 dagar  30 dagars ansökningstid är 

minimitid enl. LOU 

Arbete med selektering 1–2 veckor  

Framtagande av 

förfrågningsunderlag 

2–4 veckor Detta arbete kan utföras 

parallellt under 

ansökningstiden så det 

innebär i praktiken att 6 

veckor kan användas till att 

ta fram 

förfrågningsunderlag. 

Anbudstid  

  

8 veckor Enligt LOU räcker det med 

25 dagar men för att få bra 

anbud bör tiden förlängas 

till minst 2 månader 

Förhandlingar och 

utvärdering 

3–6 veckor Angiven tid är naturligtvis 

kraftigt beroende på antalet 

anbudsgivare.  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Slutligt val av leverantör 1 vecka   

Avtalsspärr  1 vecka 10 kalenderdagar 

Total tid  25 - 34 veckor (6–8 

månader) 

 

 

Yrkande 

Hugo Andersson (C), med instämmande av Kristin Andersson (KD), yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar en ändring med följande att-satser: 

- Att uppdra till förvaltningen att igångsätta en så kallad hyresupphandling 

avseende LSS-boende Sundsvägen fram till och med punkten 

Förhandlingar och utvärdering. 

- Att förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen, presenterar kalkyler 

där årshyra samt driftkostnader på årsbasis redovisas, som sedan ligger 

till grund för slutgiltigt beslut att fullfölja hyresupphandlingen. 

Motiveringen till yrkandet är att Sverigedemokraterna önskar att ett 

tydligare ekonomiskt underlag presenteras där en uppskattning av den 

totala driftkostnaden inklusive hyra redovisas. 

  

Hugo Andersson (C) yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller avslag 

och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag på bifall eller avslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att uppdra till förvaltningen att genomföra en hyresupphandling 

avseende LSS boende Sundsvägen 

2. Att finansiering av hyresupphandlingen sker inom sektor 

Samhällsbyggnad 

3. Att driftkostnad och hyra belastas sektor Social omsorg 

Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Gerd Femerström, Sven-Inge Eriksson och 

Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny 

Maurers (SD) ändringsyrkande. 

- - - - - 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 174   Dnr: KS.2020.0551 

 

Förvärv Lotorp 3:26 

Beskrivning av ärendet 
Lotorps stugby finns på fastigheten Lotorp 3:26. När ägaren av Lotorp 3:26 

bestämt sig för att avveckla sin verksamhet med stugbyn på fastigheten har olika 

lösningar diskuterats med Finspångs kommun.  

Kommunen ser ett värde i att förvärva fastigheten Lotorp 3:26 och därigenom få 

en möjlighet tillskapa ytterligare stugor på Grosvad genom att flytta stugorna till 

Campingen på Grosvad. Förvärvet av stugorna anses vara ett viktigt steg i 

utvecklingen av Arena Grosvad för att kunna förverkliga områdets externa 

potential som till exempel vid stora arrangemang, läger, cuper med mera. 

Stugorna kan vid ett senare tillfälle överföras till fritidsavdelningen. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har ett strategiskt och centralt läge i Lotorp strax norr 

om Lotorps skola.  

Utifrån denna bakgrund ser kommunen att det är strategiskt att köpa den aktuella 

fastigheten. 

En värdering har tagits fram som underlag för diskussion om pris för fastigheten 

och nu är kommunen och fastighetsägaren överens om ett köpeavtal. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har en areal om 7 077 kvadratmeter. På fastigheten finns 

fyra uthyrningsstugor (4-5 bäddar vardera), förrådsbyggnad, grillkåta och 

sophus. Målsättning är att stugor ska kunna flyttas till kommande säsong efter att 

detaljplanen för Grosvad har vunnit laga kraft. Drift av anläggningen fram till en 

flytt planeras ske med hjälp av lokal föreningsverksamhet. Kostnad för flytt av 

stugor bedöms uppgå till ca 40 000 kr.  

Köpeskillingen uppgår till 2 100 000 kronor, till detta kommer stämpelskatt om 

90 000 kr. 

Yrkande 

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

Inge Jacobsson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, och ställer Inge 

Jacobssons (M) yrkande om avslag mot Ulrika Jeanssons (S) yrkande om bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna ovan beskrivet köp av fastigheten Lotorp 3:26. 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att teckna köpekontrakt med 

fastighetsägaren till Lotorp 3:26.  

3. Att finansiering om 2 190 000 kr sker inom ramen för exploatering för 

boende och näringsliv enligt beslut 2019-§ 173, KS.2019.0199. 

 

4. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och ränta. 

 

Reservation 
Inge Jacobsson, Ritha Andersson, Ralf Kronholm, Rune Larsson, Jonas Andersson (alla 

M) och Mikael Wallin (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge 

Jacobssons (M) yrkande. 

- - - - - 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 175   Dnr: KS.2019.1228 

 

Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre 

Beskrivning av ärendet 

Ett e-förslag har inkommit där förslagsställaren önskar att en hundrastgård 

anläggs i Rejmyre. E-förslaget har fått över 90 namnunderskrifter och enligt 

förslagsställaren är det många av invånarna i Rejmyre som har sällskaps-, bruks- 

eller jakthundar som ser positivt på förslaget.  

Förslagsställaren beskriver vidare att en lämplig plats för en hundrastgård skulle 

kunna vara ”Dalen” i Rejmyre.  Det är en grönyta i anslutning till Apoteksvägens 

östra sida i höjd med Backgårdsvägen.  

Vid kontakt med förslagsställaren så förklarar förslagsställaren att det finns en 

buskar och träd som kan utgöra del av hundrastgården och att det inte kommer 

störa andra verksamheter som exempelvis Skogsröjet eller Rejmyre marknad. 

Förslagsställaren förklarar även att det finns ett behov bland äldre personer som 

inte längre har den fysiska förmågan att kunna motionera sina hundar, vilket 

även medför att hundarna har svårt att socialisera sig.  

När det gäller den plats som förslagsställaren anger så är den planlagd som 

allmän plats, parkmark. Likt övriga tätorter utanför Finspångs centralort så är 

inte Finspångs kommun generellt inte huvudman för de områden som är 

planlagda som allmän plats utanför centralorten. Huvudman för allmän plats i 

Rejmyre och det föreslagna området är Rejmyre vägsamfällighet. Det innebär att 

det är Rejmyre vägsamfällighet som förvaltar och sköter såväl körvägar som 

gång- och cykelvägar och parkmark i Rejmyre. Dialog kring anläggande av en 

eventuell hundrastgård bör därmed föras med vägsamfälligheten.  

Utifrån andra medborgarförslag som inkommit till kommunen rörande 

hundrastgårdar i Finspångs centralort så har kommunen beslutat att på prov 

anlägga en hundpark i anslutning till Grosvadsområdet. Hundparken beräknas 

vara färdigställd till hösten och tillsyn av den sker i samarbete med en 

förening/nätverk. Efter att den har tagits i drift kommer en utvärdering ske innan 

eventuella ytterligare anläggningar kan komma till stånd. 

Med anledning av att Finspångs kommun inte är huvudman för allmän plats i 

Rejmyre så ses det inte möjligt utifrån det inkomna e-förslaget att kommunen 

tillskapar en hundrastgård i Rejmyre. Förslagsställaren uppmanas att ta kontakt 

med Rejmyre vägsamfällighet för fortsatt eventuell beredning av förslaget och 

dialog med kommunen. 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 

e-förslaget. 
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Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Att avslå e-förslaget om hundrastgård i Rejmyre 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2020-§ 176   Dnr: KS.2020.0388 

 

Svar på E-förslag barnomsorg i Grytgöl 

Beskrivning av ärendet 

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 1:24.  

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och 

kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades flera 

brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är 

klassificerad som lärarbostad.  

Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 

personalens anställningsformer och likvärdig utbildning för samtliga barn och 

elever är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska 

avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola 

vid närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Ett e-förslag har lämnats in till Finspångs kommun där 271 medborgare har 

skrivit under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska 

omsorgen i Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 

dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk 

natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 

gemenskap. En investering från kommunen behövs för att förbättra redan 

befintliga lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge 

centralt i Grytgöl intill skolan. Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser 

på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och 

sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen 

gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i 

Ljusfallshammar, Hällestad och Sonstorp som då inte behöver konkurrera om 

barnomsorgsplatserna, en viktig del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin 

vilja till en levande landsbygd och ökat invånarantal i kommunen.” 

Förvaltningen har utrett frågan i ärendet pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr: 

KS.2020-069 och beslut kommer att fattas i kommunstyrelsen. Utifrån detta 

föreslår förvaltningen att anse att e-förslaget behandlas i samma ärende.  

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Att frågan behandlas inom ramen för pedagogisk omsorg i Grytgöl  

Dnr. KS.2020-069. 

2. Att anse e-förslaget besvarat. 

3. Att delge förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2020-§ 177   Dnr: KS.2020.0691 

 

Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24 

Beskrivning av ärendet 

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad 

dagbarnvårdarhuset. I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört 

inspektioner och kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen 

påvisades flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att 

lokalen är klassificerad som lärarbostad. Bygg och miljöenheten beskriver att: 

• lokalen inte är ändamålsenlig  

• inne- och ute-miljön är inte tillgänglig 

• arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal 

• ventilationen är inte tillräcklig och  

• hygienutrymmen saknas. 

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola  

Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk 

omsorg. I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal som bedrivs 

undervisning och utbildning.  

 

Enligt skollagen 25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för 

förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets 

vårdnadshavare önskar det.  

Nyttjanderättsavtal 

Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 

föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn 

och utbildning skulle ansvarar för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande 

detta.  För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att 

formalisera ärendet genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs 

kommun och Grytgöls framtidsförening, avtalet går ut på att föreningen 

avgiftsfritt nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för 

myndighetskrav. Finspångs kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska 

verksamheten. Under 2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav 

ställdes på verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då- 

dock saknas en skriftlig uppsägning. Detta innebär formellt att 

nyttjanderättsavtalet gäller fram tills 20210731.  

Förvaltningens förslag 

Utifrån den samlade bedömningen, underlag från bygg- och miljöenhetens 

tillsyn, personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga barn 

och elever och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 
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1:24, ska avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av 

förskola vid närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Det finns också möjlighet att verksamheten bedrivs i enskild regi för att 

tillgodose medborgarnas önskemål om pedagogisk verksamhet i Grygöl.  

Förvaltningen kan proaktivt arbeta för att en enskild huvudman ska ansvara för 

pedagogisk verksamhet i Grytgöl.  Detta under förutsättning att enskild 

huvudman ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.   

Förvaltningen kan också uppdra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 

nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten fortsätter i 

nuvarande form.  
 

Förvaltningens förslag på alternativ  

a) Att avveckla verksamheten från 20201231. 

b) Att förvaltningen får i uppdrag att säkra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 

att nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten 

fortsätter i nuvarande form.  

c) Att fram till och med 20201130 möjliggöra för enskild huvudman att 

inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet att 

köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild huvudman 

ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.  Om ingen 

intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten från och med 20201231. 
 

Yrkande 

Frida Granath (S), med instämmande av Hugo Andersson (C), Kristin Andersson 

(KD), Stefan Carlsson (V), Mikael Wallin (L) och Inge Jacobsson (M), yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Torgny Maurer (SD) yrkar på alternativ C, men med ändringar så att det lyder: 

- Att fram till och med 20210701 möjliggöra för enskild huvudman att inkomma 

med intresseanmälan för att driva verksamheten.  

-Att förvaltningen ger fastighetsavdelningen i uppdrag att reda ut problematiken 

med detaljplanen Grytgöl 1:24.  

-Att förvaltningen ger fastighetsavdelningen och bygg/miljöenheten i uppdrag att 

förhålla sig till de åtgärder som ålagts av tillsynsmyndigheten för att möjliggöra 

för privat aktör att driva verksamheten vidare i den form de väljer och till en 

rimlig ekonomisk kostnad. 

Hugo Andersson (C) yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 
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Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 

avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer Frida 

Granaths (S) yrkande mot Torgny Maurers (SD) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Frida Granaths (S) yrkande 

att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Att fram till och med 2021-01-31 möjliggöra för enskild huvudman att 

inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet 

att köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild 

huvudman ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som 

finns.  Om ingen intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten 

från och med 2021-06-30.  

 

2. Att nya förskoleplatser hålls i Ljusfallshammar eller Sonstorp till hösten 

2021 för de elever som önskar. 

 

3. Att uppdra till förvaltningen att skapa förutsättningar för enskild 

huvudman att driva verksamheten vidare, dvs att tex ansöka om bygglov 

för framtida verksamhet. 

 

Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Gerd Femerström, Sven-Inge Eriksson och 

Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny 

Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 178   Dnr: KS.2020.0929 

 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor 
social omsorg, kvartal 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) och 

socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 

statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 

den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Att biståndsbeslut inte verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. 

Vad gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta en för 

uppdraget lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service 

handlar det allra oftast om brist på bostäder. Övergripande kan det även bland 

annat handla om sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, att 

den enskilde avsäger sig specifik verkställighet/uppdragstagare eller att den 

enskilde själv önskar ett avbrott i verkställigheten under en tid. I dagsläget finns 

det enskilda som önskar avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av 

coronaviruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 

Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på 

gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och ett intensivt arbete har 

påbörjats för att lösa bristen på servicebostäder. 
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Statistikrapport ej verkställda beslut social omsorg, kvartal 2 2020: 

 

Yrkande 

Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen), 

sektor social omsorg, kvartal 2 2020 

- - - - - 
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2020-§ 179   Dnr: KS.2016.0791 

 

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs 
Förvaltnings- och industrihus AB 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 § 162 att ge förvaltningen i uppdrag att 

skriva fram ärenden angående FFIA:s pensionsåtagande samt behov av 

aktieägartillskott. 

FFIA:s pensionsåtagande är hanterat och övergick till kommunen i samband med 

bokslutet för 2016. 

Frågan om aktieägartillskott är väckt av bolagets styrelse för att skapa bättre 

långsiktiga förutsättningar för moderbolagets verksamhet. Styrelsen i FFIA har 

vidtagit olika åtgärder för en ekonomi i balans, varav detta initiativ är ett vid 

sidan av det ovan nämnda pensionsåtagandet samt övrig översyn av bolagets 

kostnader och intäkter. Parallellt med detta ärende så ska moderbolagets roll och 

ställning också utredas. Så länge FFIA har sin nuvarande roll menar ändå 

förvaltningen att åtgärden bör genomföras oavsett den kommande utredningens 

slutsatser. Detta utifrån att åtgärden både skapar förutsättningars för FFIA:s 

nuvarande verksamhet samtidigt som aktuellt lån är hanterat inför en eventuell 

avveckling av bolaget.   

FFIA har idag en låneskuld till kommunen på 35,3 mnkr. En del av låneskulden, 

10,8 mnkr, avser aktieköp och nyemission i dotterbolagen. Ränta för den delen 

av låneskulden är därför inte avdragsgill i bolaget och bolaget har inga intäkter 

som direkt kan matchas mot denna räntekostnad. Idag är det koncernbidraget 

från döttrarna som finansierar kostnaden. 

Moderbolaget erhåller årligen koncernbidrag från dotterbolagen men storleken 

på bidragen varierar beroende på dotterbolagens resultat och möjligheten att ge 

koncernbidrag. Avsikten med koncernbidragen är att möjliggöra en utveckling i 

det som är ändamålet med moderbolaget, dvs koncernsamordning, 

fastighetsförvaltning för småindustri och hantverk samt bidra till kommunens 

utveckling. 

Kvarvarande del av låneskulden, 24,5 mnkr, avser lån för fastighetsinvesteringar. 

Räntekostnaden för dessa lån täcks med bolagets hyresintäkter. Lånebeloppet 

matchar också väl värdet på bolagets fastigheter som har ett bokfört värde på 

24,8 mnkr och ett marknadsvärde på 26,3 mnkr. 

Ett sätt att skapa långsiktiga finansiella förutsättningar för bolaget är att 

omvandla den del av låneskulden som finansierat aktieköp och nyemissioner till 

ett ovillkorat aktieägartillskott från kommunen. Aktieägartillskottet är inte tänkt 
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som ett driftbidrag för att täcka underskott utan som ett kapitaltillskott för att 

förbättra bolagens långsiktiga förutsättningar. Att tillskottet är ovillkorat innebär 

att det inte finns några förväntningar på bolaget att tillskottet ska betalas tillbaka, 

det blir en del av bolagets egna kapital och hos kommunen ökar tillgången i 

aktier och andelar. 

 

För kommunen innebär detta att långfristiga fordringar på koncernföretag 

minskar med 10,8 mkr medan till aktier och andelar ökar med samma belopp. 

Kommunens nettoupplåning ökar men kommunen kan samtidigt välja att 

amortera motsvarande belopp beroende på kommunens likvida situation. Ett 

sådant beslut fattas inom ramen för den löpande finansförvaltningen. 

Konsekvensen för kommunen blir ett bortfall av ränteintäkter på ca 200 tkr per 

år. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hugo Andersson (C), med instämmande av Ulrika Jeansson (S), Mikael Wallin 

(L) och Stefan Carlsson (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut på bifall eller avslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att Finspångs kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB på 10 805 000 kronor 

2. Att Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB amorterar 10 805 000 

kronor av sin låneskuld till kommunen. 

3. Att Finansieringen av kommunens ökade räntekostnad på ca 200 000 

kronor sker inom finansenhetens budget. 

Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Gerd Femerström, Sven-Inge Eriksson och 

Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny 

Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 180   Dnr: KS.2020.0760 

 

Renhållningsordning Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Under augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (2020:614) i kraft. 

Ändringarna är bland annat att terminologin ändras, det införs flera 

förtydliganden av hur avfallshantering ska ske och vem som bär ansvaret för att 

avfall omhändertas på ett hållbart och korrekt sätt. Med anledning av att den nya 

avfallsförordningen antagits i Sverige och krav ställs att varje enskild kommun 

ska tillhandahålla ett system för att samla in matavfall från hushåll från och med 

januari 2021 behöver renhållningsföreskrifterna i Finspångs kommun att förnyas. 

Finspångs kommun kommer vid årsskiftet erbjuda kommuninvånare att separera 

matavfall i separat emballage, som slängs ihop med övrigt avfall och sedan 

sorteras på förbränningsanläggningen. Matavfallet kommer omhändertas och 

biologisk behandling kommer ske. 

Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med FTV granskat och reviderat 

Finspångs kommuns nuvarande renhållningsordning för att den ska 

överensstämma med Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordning (2020:614), 

de mest centrala bestämmelserna vid framtagandet av lokala avfallsföreskrifter.   

Ändringar som föreslås för Finspångs lokala renhållningsordning presenteras 

bilaga 1. De mest betydande ändringarna som föreslås är följande: 

- En uppdaterad ordlista där bland annat matavfall beskrivs och 

uppdateringar enligt nya avfallsförordningen (2020:614)  

- Ansvarsområdet för godkännande av undantag har flyttats från 

renhållaren till bygg- och miljönämnden, den nämnd som har delegation 

att pröva undantag från miljöbalken (1998:808) och dess förordningar. 

Detta innebär att ärenden som tidigare inte varit avgiftsbaserade nu 

kommer med i bygg och miljönämndens taxa. Detta kan komma att väcka 

reaktioner hos medborgare, samtidigt är det inte renhållaren som kan göra 

bedömningar om undantag från renhållningsordning utan det är 

tillsynsmyndighet som bör göra dessa bedömningar.  

- Förlängt hämtningsintervall som man tidigare kunde få beviljat om man 

omhändertagit eget matavfall (egen kompostering) föreslås att ej kunna 

beviljas längre, alltså att hämtning av restavfall kommer ske varannan 

vecka – oavsett om man har kompostering på egen fastighet eller ej. Egen 

kompostering är alltså tillåtet. Anledningen till att förlängt 

hämtningsintervall ej bör beviljas grundar sig på att även om man har 

kompost på egen fastighet kommer man slänga visst matavfall i separat 

emballage och således behöver det hämtas varannan vecka för att dra 

nytta av den biologiska nedbrytningen och omvandlingen till biogas. 

Skulle förlängt hämtningsintervall kunna beviljas ligger avfallet i 
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avfallskärlet och bildar biogas som inte omhändertas. Enligt 

avfallsmottagaren är det inte gynnsamt om avfallsinsamling sker mer 

sällen än varannan vecka. Därav föreslås att förlängt hämtningsintervall i 

fortsättningen ej ska kunna beviljas. Dessutom kommer hämtning av 

avfall att förenklas för sopbilar, om alla hushåll har samma 

hämtningsintervall, eftersom sopbilarna med stor sannolikhet trots allt 

passerar hushåll med förlängt hämtningsintervall, således blir det ingen 

större miljövinst i att tillåta förlängt hämtningsintervall på grund av färre 

hämtningar då sopbilen ändå, högst troligt, åker förbi.  

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anta Finspångs kommuns renhållningsordning 

2. Att upphäva den gamla renhållningen för Finspångs kommun som antogs 

2014-03-26 av kommunfullmäktige, § 69, diarienummer 2013.0233.450 

- - - - - 
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2020-§ 181   Dnr: KS.2018.0357 

 

Genomförande av samråd samt granskning av detaljplan för 
värmeverket och del av Hårstorp 1:1 och 1:97 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs 

Tekniska Verks befintliga värmeverk. Detta för att bättre utnyttja bränslen och 

minska oljeberoendet, samt med det nya bränsleupplaget kunna minska antalet 

transporter i området En ny detaljplan skulle också göra det möjligt för en del av 

kringliggande verksamheter att expandera.  

Detta genomförs genom att gällande detaljplanerna moderniseras med avseende 

på ändamål. Småindustri blir verksamhetsområde, som bättre stämmer överens 

med den verksamhet som bedrivs i området idag.  

För fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97 så ska prickmarken mot gata minskas 

för att bland annat möjliggöra bättre entréer till verksamheterna. 

Mitt i kvarteret finns i gällande plan (DP174) ett park/planteringsområde. För att 

göra det möjligt för en del av befintliga verksamheter att expandera överförs viss 

del av denna mark till kvartersmark med bestämmelserna Z – 

verksamhetsområde. 

Samråd om detaljplaneförslag 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

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

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

underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda 

till samrådsmöte.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för värmeverket samt del av 

Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 

27§ plan- och bygglagen 

- - - - - 
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2020-§ 182   Dnr: KS.2020.0882 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 

verksamhetsåret 2021. 

  

Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.  

Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 

som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 

handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 

uppföljningsrapporter. 

 

Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 
 

Förslaget är att det kommer att vara 10 kommunfullmäktigesammanträden under 

2021, alla förlagda på onsdagar kl. 16.00. 

Föreslagna datum är: 27 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 

15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 till: 27 

januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 20 

oktober, 17 november och 15 december 

- - - - - 
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2020-§ 183   Dnr: KS.2020.1053 

 

Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen 
återupptar sina respektive uppdrag 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2020 § 76 att låta 

lärandeberedningen och demokratiberedningen vara vilande tillsvidare på grund 

av den rådande situationen med Coronapandemin. 

I den då rådande situationen var flera tjänstepersoner upptagna med 

arbetsuppgifter rörande Coronapandemin. I beredningarna finns även politiker 

som tillhör riskgrupperna. Sammantaget var bedömningen i det rådande läget att 

det inte fanns förutsättningar för att arbeta vidare i beredningarna.  

 

Nu är inte arbetssituationen bland berörda tjänstepersoner längre lika ansträngd 

av Coronapandemin. Det finns också bättre möjligheter att planera för hur 

ledamöter kan delta i beredningarnas arbete, till exempel genom att boka lokaler 

där det går att hålla avstånd och i vissa frågor digitalt deltagande på distans.  

 

Yrkande 

Conny Lindgren (V) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att lärandeberedningen och demokratiberedningen återupptar sina 

respektive uppdrag från och med 1 november 2020 

- - - - - 
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2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 184   Dnr: KS.2020.0939 

 

Svar på interpellation avseende gymnasieskolans ekonomi och 
elevunderlag 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Carlsson (V) har lämnat in en interpellation till utbildningsrådet 

alternativt kommunstyrelsens ordförande angående att den kommunala 

gymnasieskolan under många år dragits med ekonomiska underskott och vikande 

elevunderlag. Han ställer frågorna: 

- Vad vill de styrande med den kommunala gymnasieskolan i framtiden? 

- Hur ska skolan attrahera fler elever? 

- Hur ska ekonomin komma i balans? 

- Hur ställer sig de styrande till att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att 

tillsammans skapa förutsättningar för framtidens kommunala gymnasieskola? 

 

Frida Granath (S), utbildningsråd, svarar: 

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. En 

gymnasieexamen är nyckeln till arbete eller fortsatta studier och därmed grunden 

till ett tryggare och hälsosammare liv. 

Ju högre utbildningsnivå man kan uppnå desto bättre förutsättningar har man i 

livet. Vi konkurrerar med de fristående skolorna om elevunderlaget, vilket har 

lett till för oss ett minskat elevunderlag. Nu grundar sig de utbildningsplatser 

som finns i det totala utbudet i Östergötland efter vad eleverna söker. 

Arbetsmarknadens efterfrågan behöver vara en del av det utbildningsutbud vi 

erbjuder. Utbildningarna ska leda till arbete eller vidare studier. 

Gymnasieskolans styrning behöver därför förbättras. Yrkesprogrammen behöver 

bli attraktivare igen för att vi ska klara kompetensförsörjningen till bristyrken. 

 

Vi vill se en gymnasieskola med hög kvalitet där alla våra elever ska ha 

möjligheten att nå gymnasieexamen. De ska även under resans gång få bra 

redskap för att söka sig mot högre studier. Vi vill se en gymnasieskola med trygg 

övergång från högstadiet, ett ökat elevantal och en skolenhet som är i 

funktionella lokaler. Det ska finnas stöd till elever med särskilda behov.  

Skolan ska attrahera fler elever genom att vara en kunskapsbaserad bra skola, 

som erbjuder utbildningar anpassade efter eleverna och arbetsmarknadens 

efterfrågan. Utbildningens kvalitet ska locka elever till skolan. 

En del i att få ekonomin i balans handlar om strukturella förändringar och därför 

utreds just nu möjligheten att lokalisera hela gymnasiet på Bergska. Det är en 

förändring som efterfrågas både hos lärare och elever. Ett ökat samarbeta med 

vuxenutbildningen ska också genomföras. 

 

En kartläggning är genomförd av vart våra elever väljer att söka och de 

utbildningar som har få elever utvärderas. Sektorn håller just nu på att skriva 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 40 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

fram ett ärende som innehåller önskade förändringar i vårt programutbud. Där 

även det prioriterade uppdraget om att Se över utbildningsutbudet för att öka 

attraktiviteten på Bergska ingår. Ärendet kommer presenteras i 

kommunstyrelsen innan jul eller strax efter årsskiftet. Vi får inte vara rädda för 

att ändra programutbudet.  

 

Vi behöver bli mer attraktiva för elever från andra kommuner. Gymnasieelever 

både från Svärtinge, Skärblacka och norra delarna av Norrköping tar sig med 

fördel enkelt till Finspång. Restiden hit kan t.o.m. vara kortare än till skolor i den 

egna kommunen. Att försöka få dem att välja Finspång vore en stor vinst. I den 

frågan blir även en dialog med Östgötatrafiken en viktig faktor. 

Samverkansavtalet som finns i länet gör det möjligt för elever att välja vilken 

gymnasieutbildning de vill. Detta gör att elever som tidigare valde våra 

kommunala skolor nu kan resa till andra kommuner, vilket också gör att vårt 

elevunderlag krymper. Fritt sök påverkar och det ger möjligheter för våra elever.  

 

När vi tittar på de förändringar vi behöver genomföra behöver vi förhålla oss till 

det på både lång och kort sikt. Vi kommer att på ett eller annat sätt påverkas av 

utredningen om gymnasiet som presenterats även om det ligger ett par år bort i 

tiden. Så scenarierna på lång sikt är osäkra. Utredningen är nu ute på remiss till 

slutet på november. Det förslag som presenterats är att det ska bli en mer 

sammanhållen översyn av gymnasieutbildningar och att arbetsmarknadens 

efterfrågan ska väga lika tungt som elevernas önskemål. Detta skulle kunna leda 

till att vi inom ett par år inte bestämmer över vilka utbildningar vi ska erbjuda. 

Jag är väl medveten om att det är ett par år dit och att vi måste göra medvetna 

justeringar idag. 

 

Den uppföljningsgrupp som finns under kommunstyrelsen har idag även ett 

beredande uppdrag, så vi kommer att lägga ett uppdrag i kommunstyrelsen till 

uppföljningsgruppen i den anda som Stefan Carlsson lyfter med tanken om en 

parlamentarisk grupp.  
 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Stefan Carlsson (V), Frida Granath (S), Conny Lindgren (V), 

Mikael Wallin (L), Inge Jacobsson (M), Ingrid Westlund (V), Ulrika Jeansson 

(S) och Kristin Andersson (KD). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anse interpellationen besvarad och debatten avslutad 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 
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2020-§ 185   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ledamot i lärandeberedningen 

Beskrivning av ärendet 

 Daniel Ringqvist (SD) begär entledigande från sin plats som ledamot i 

lärandeberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Daniel Ringqvist (SD) från sitt uppdrag som ledamot i 

lärandeberedningen 

2. Att tacka Daniel Ringqvist för den tid han haft uppdraget 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 
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2020-§ 186   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val av ny ledamot i kommunrevisionen 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot till kommunrevisionen. 

På förslag är Daniel Ringqvist (SD). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att välja Daniel Ringqvist (SD) till ny ledamot i kommunrevisionen 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 
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2020-§ 187   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val av ny ledamot i miljö- och samhällsberedningen 

Beskrivning av ärendet 

På förslag är att välja Bengt Nordström (MP) som ny ledamot i miljö- och 

samhällsberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att välja Bengt Nordström (MP) som ny ledamot i miljö- och 

samhällsberedningen 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 
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2020-10-21  
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2020-§ 188 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 

1. Inbjudan till Linköpings kommun och Linköpings universitets samverkansdag 

den 4 november 

2. Program för samverkansdagen den 4 nov 

3. Redovisning av lokalt partistöd 2019 – Centerpartiet 

4. Justerat protokoll, kommunstyrelsen 23 september 

5. Justerat protokoll, kommunstyrelsen 30 september 

6. Delårsrapport Samordningsförbundet Östra Östergötland 

7. Revisionens granskning av direktupphandlingsverksamhet – missiv 

8. Revisionens granskning av direktupphandlingsverksamhet 

9. Justerat protokoll, kommunstyrelsen 7 oktober 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

- - - - - 
   



  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 189   Dnr: KS.2020.1058 

 

e-förslag - farthinder och övergångsställen på Torstorpsvägen 

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in ett e-förslag där förslagsställaren vill ha fartbegränsade 

åtgärder på Torstorpsvägen, då hastigheten inte följs och det blir en fara att gå 

över övergångsställena, speciellt en av dem som har skymd sikt. 

 

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

åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 
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Protokoll 46 (46)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-21  
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2020-§ 190   Dnr: KS.2020.1123 

 

Interpellation från Sverigedemokraterna - "Social dumpning"; 
medveten flytt av personer med ekonomiska och sociala 
svårigheter till Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Torgny Maurer (SD) har kommit in med en interpellation med titeln Social 

dumpning. Torgny lyfter upp att det på senaste tiden varit ett flertal artiklar i 

bland annat Folkbladet där det framkommer att Norrköpings kommun sysslar 

med något som närmast kan betraktas som social dumpning. De har nya striktare 

regler för ekonomiskt bistånd som ålägger bidragstagare att söka billigare 

bostäder, som inte finns i Norrköping, utan de uppmanas att söka i hela 

Östergötland. 

Sverigedemokraterna har även nåtts av information om att bostadsbolag i 

Finspång gjort förfrågningar till Norrköpings kommun och erbjudit dem 

lägenheter till socialt utsatta individer. 

Sverigedemokraterna önskar svar på följande: 

- Hur ser kommunledningen på denna oroande utveckling med en 

uppenbar risk för kraftigt ökade sociala utgifter? 

- Har kontakt tagits på politisk nivå med Norrköpings kommun och 

eventuellt andra kommuner, och om detta är fallet – förs en konstruktiv 

dialog? 

- Hur ser Finspångs kommuns strategi ut för att motverka social dumpning 

i kommunen? Förs en diskussion om att till exempel harmonisera 

kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd till Norrköpings betydligt 

striktare regelverk? 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den 

18 november 

- - - - - 

 


