
  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 1 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2019-11-27 §§ 165-183 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   

Datum när anslaget tas 

ner   

2019-12-05 

Förvaringsplats för protokoll 

  2019-12-27 

Kommunhuset Finspång Bestyrkes………………………. 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, Kommunhuset, den 27 november 2019, kl. 16:00-19:50 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Birgit Svärd (S) ersätter Jonny Persson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) 

Frida Granath (S) §§ 165-173, ej närvarande §§ 174-183 

Bill Johansson (S) ersätter Frida Granath (S) §§ 174-183 

Jan-Erik Heintze (S) 

Josefina Leo (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Helena Berg (S) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) 

Kristin Andersson (KD) ersätter Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) 

Christer Forsshéll (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Lilian Bressler (M) ersätter Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Ann-Sofie Olsson (SD) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Lennart Bodling (SD) ersätter Ulla-Britt Edengren (SD) §§ 165-172, Lennart ej 

närvarande §§ 173-183 

Sven-Inge Eriksson (SD) ersätter Lennart Bodling (SD) §§ 174-183 

Kai Hallgren (SD) 

Evelina Gustafsson (SD) §§ 165-172, ej närvarande §§ 173-183 
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Protokoll 2 (30)  
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2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Gerd Femerström (SD) 

Börje Axelsson (SD) 

Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) §§ 165-172, ej närvarande §§ 173-183 

Leila Marttila (V) ersätter Ingrid Westlund §§ 174-183 

Maud Karlsson (V) 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Gudrun Skoog (MP) 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 

Reine Hansson (S) ej närvarande  

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Solvig Svensson (S) 

Johan Lennartsson (S) ej närvarande 

Amela Bosnjakovic (S) 

Carola Persson (S) ej närvarande 

Kristin Yderfors (C) 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Edite Järpehag (KD) ej närvarande 

Bert Egnell (M) 

Jan-Erik Andersson (M) ej närvarande 

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Tommy Jacobsson (L) 

Åke Kinnander (L) 

Ingela Billström (MP) 

Monica Brodén (MP) ej närvarande 

Övriga 

deltagare: 

Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Forneman, kommunsekreterare 

Lilibet Gustafsson och Joakim Randy Hansen, Finspång Pride 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsens kansli, 4 december 2019, kl. 16.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

165 - 183 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Sune Horkeby (C)                                 Conny Lindgren (V) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 2019-§ 165 

  

Utdelning av demokratistipendiet 2019-§ 166 

  

Rapport från bygg- och miljönämnden Tillsynsskulden på 

byggsidan 

2019-§ 167 

  

Information om verksamheten i regionen 2019-§ 168 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2019-§ 169 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2019-§ 170 

  

Allmänhetens frågestund - Strategisk plan 2020-2022 och 

budget 2020 

2019-§ 171 

  

Skattesats 2020 2019-§ 172 

  

Strategisk plan 2020-2022 och budget 2020 2019-§ 173 

  

Låneram för fortsatta investeringar 2019-§ 174 

  

Program för krisberedskap 2019-2022 2019-§ 175 

  

Taxor 2020 för vatten och avlopp och avfallshantering samt 

övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB 

2019-§ 176 

  

Medborgarförslag ang Uppsnyggning av strandremsan mot 

Skuten 

2019-§ 177 

  

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 

sammanträdestider 2020 

2019-§ 178 

  

Uppdragsbeskrivning till demokratiberedningens uppdrag om 

barn och ungas inflytande  

2019-§ 179 

  

Valärende - Begäran om entledigande från uppdrag i 

kommunfullmäktige och i omsorgberedningen 

2019-§ 180 

  

Valärende - entledigande från uppdrag som ledamot i miljö- 

och samhällsberedningen, som ledamot i Tekniska Verken samt 

som ersättare i Vallonbyggden 

2019-§ 181 
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Valärende - entledigande från uppdrag i Lärandeberedningen 

samt i Norrköpings Tingsrätt 

2019-§ 182 

  

Delgivningar 2019-§ 183 
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2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 165 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att punkt 8 och 9 på dagordningen 

byter plats, det vill säga, Skattesats 2020 tas före Strategisk plan 2020-2022 och 

budget 2020. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att punkten Skattesats 2020 och punkten Strategisk plan 2020-2022 och 

budget 2020 byter plats på dagordningen 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 166 
 

Utdelning av demokratistipendiet 

Demokratiberedningen tilldelar Demokratistipendium 2019 till Finspång Pride 

med företrädarna Lilibet Gustafsson och Joakim Randy Hansen. Motiveringen 

till stipendiet är: Finspång Pride för att ni med glädje och allvar arbetar för att 

stärka HBTQ-personers demokratiska rättigheter. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2019-11-27  
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2019-§ 167 
 

Rapport från bygg- och miljönämnden Tillsynsskulden på 
byggsidan 

Mats Annerfeldt (S) informerar om tillsynsskulden på byggsidan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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Protokoll 8 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 168 
 

Information om verksamheten i regionen 

Ulrika Jeansson (S) har ingen information om verksamheten i regionen, men 

informerar om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu har ändrat namn 

till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2019-§ 169 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Omsorgsberedningen 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) informerar att omsorgsberedningen nu är klara 

med sitt uppdrag. 

 

Lärandeberedningen 

Sune Horkeby (C) informerar från lärandeberedningen om arbetet med 

arbetsmarknadsstrategi där rapporten förhoppningsvis är klar till Lucia och 

föreslår att remisstiden är till årets slut. 

 

Ulrika Jeansson (S) frågar vem remissen ska gå till samt påpekar att remisstid 

över juletid inte är bra. 

Sune Horkeby (C) svarar att remissen ska gå till chefer och partigrupper. 

Remisstiden får utökas på grund av julhelgerna. 

 

I ärendet yttrar sig även Ingrid Westlund (V) 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Mats Annerfeldt (S) tackar Jan Vastesson (SD) för tiden i miljö- och 

samhällsberedningen, och informerar om att de haft två möten sedan sist och de 

har granskat samrådssvaren. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2019-11-27  
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2019-§ 170 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Stefan Carlsson (V) ställer en fråga om biblioteksplanen som regionen klubbat. 

Varför har inte Finspångs kommun lämnat remissvar? 

 

Ulrika Jeansson (S) svarar att hon inte uppmärksammat att remissen kommit. 

Frågan har tappats bort på grund av byte av chefer med mera. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2019-11-27  
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2019-§ 171 
 

Allmänhetens frågestund - Strategisk plan 2020-2022 och 
budget 2020 

Per-Åke Andersson ger en bakgrund till sina frågor att det är 320 000 barn i 

Sverige som uppger att föräldrar dricker för mycket. Omvandlat blir det cirka 

600 barn i Finspång. Cirka 100 barn får någon form av stöd. 

- Hur kan kommunen underlåta att fortsätta ge 100 barn stöd? 

- Var i strategiska planen finns mål och resurser för att förbättra för dessa 

barn? 

- Hur tänker man sig ett förebyggande arbete? 
 

Ulrika Jeansson (S) svarar att de gör mycket mer än förr men når inte ända fram. 

Kommunfullmäktiges budget är en rambudget, så det är inte på den nivån. 

Den sista frågan har inte Ulrika något svar att ge. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2019-§ 172   Dnr: KS.2019.0953 

 

Skattesats 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för 

år 2020 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 2020.  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa den kommunala skattesatsen för 2020 till 22:15 per 

skattekrona 

 

- - - - - 
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2019-§ 173   Dnr: KS.2019.0199 

 

Strategisk plan 2020-2022 och budget 2020 

Sammanfattning 

Den styrande politiska trion bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna har lagt förslag på strategisk plan 2020-2022 och budget 

2020.   

Moderaterna och Liberalerna har lagt fram ett eget förslag på strategisk plan 

2020-2022 och budget 2020. 

Sverigedemokraterna har lagt fram ett eget förslag på strategisk plan 2020-2022 

och budget 2020. 

Vänsterpartiet har lagt fram ett ändringsförslag till S,C och KD:s förslag på 

strategisk plan 2020-2022 och budget 2020.   

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022 och budget 2020. 

Hugo Andersson (C) och Frida Granath (S) yrkar även de bifall till 

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till 

strategisk plan 2020-2022 och budget 2020. 

Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag till 

strategisk plan 2020-2022 och budget 2020, men med ett ändringsförslag som 

lyder: 

”20 Att utreda förutsättningarna av att sälja delar av Vallonbygden AB:s 

fastighetsbestånd. 

Delmål 2: Ingen hunger, sid 13 punkt 2. 

Undernäring på särskilda boende och LSS – ska motverkas. 

Delmål 5: Jämställdhet sid 19 punkt 4: Våld i nära relationer ska belysas och 

motverkas – kvalitativ uppföljning.” 

Inge Jacobsson (M) yrkar vidare bifall till Vänsterpartiets första att-sats i deras 

förslag. 

Mikael Wallin (L) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag till 

strategisk plan 2020-2022 och budget 2020 med de ändringar som Inge 

Jacobsson (M) föreslagit. 

Mikael Wallin (L) yrkar vidare bifall till Vänsterpartiets första att-sats i deras 

förslag. 

Christina Dahl (M) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) yrkar bifall till 

Moderaternas och Liberalernas förslag till strategisk plan 2020-2022 och budget 

2020 med de ändringar som Inge Jacobsson (M) föreslagit. 
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Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag på strategisk 

plan 2020-2022 och budget 2020. 

Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändringsförslag på strategisk 

plan 2020-2022 och budget 2020 samt bifall till Moderaternas och Liberalernas 

att-satser 10 och 11 i deras förslag. 

Ingrid Westlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändringsförslag på strategisk 

plan 2020-2022 och budget 2020. 

Gudrun Skoog (MP) lämnar ett ändringsyrkande till S,C och KD:s förslag: ”Öka 

klimat- och miljöanpassning till 2,5 miljoner samt minska verksamheter 

investeringar till 9 miljoner.” 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Magnus Moberg (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Miljöpartiets ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Moderaternas och Liberalernas 

yrkande att bifalla Vänsterpartiets att-sats 1 i deras ändringsförslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Vänsterpartiets yrkande att bifalla 

Moderaternas och Liberalernas att-satser 10 och 11 i deras förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter de fyra återstående förslagen mot varandra, det vill 

säga: 

- Socialdemokraternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till 

strategisk plan 2020-2022 och budget 2020 

- Moderaternas och Liberalernas förslag till strategisk plan 2020-2022 och 

budget 2020 med de ändringar som Inge Jacobsson (M) föreslagit 

- Sverigedemokraternas förslag på strategisk plan 2020-2022 och budget 

2020 

- Vänsterpartiets ändringsförslag på strategisk plan 2020-2022 och budget 

2020 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas, 

Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag på strategisk plan 2020-2022 och 

budget 2020. 
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Votering begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Vänsterpartiets förslag ställs mot Sverigedemokraternas, och det vinnande 

förslaget ställs mot Moderaternas och Liberalernas förslag, och det vinnande 

förslaget utifrån det ställs mot Socialdemokraternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas förslag till beslut.  

Kommunfullmäktige godkänner ordningen. 

 

Vänsterpartiets förslag ställs mot Sverigedemokraternas förslag. 

 

Ordföranden finner att Sverigedemokraternas förslag går vidare. 

 

Sverigedemokraternas förslag ställs mot Moderaternas och Liberalernas förslag. 

 

Ordföranden finner att Moderaternas och Liberalernas förslag går vidare. 

 

Moderaternas och Liberalernas förslag ställs mot Socialdemokraternas, 

Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraternas, 

Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag. 

 

Votering verkställs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång i omröstningen: 

Ja-röst, nej-röst eller avstår att rösta på Socialdemokraternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas förslag till beslut. 

 

Omröstningsresultat 

Med 23 ja-röster för S,C och KD:s förslag, 10 nej-röster, 9 som avstår och 3 

frånvarande, beslutar kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas, 

Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022 och 

budget 2020.   
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Ledamot/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja Nej Avstår 

Martinsson, Berit  
S X   

Larsson, Thomas S X   

Andersson, Jonas  S  X  

Jeansson, Ulrika  S X   

Karlsson, Patrik S X   

Svärd, Birgit S X   

Leiviskä-Widlund, Riitta S X   

Svenblad, Jan-Erik S X   

Granath, Frida S X   

Heintze, Jan-Erik S X   

Leo, Josefina S X   

Annerfeldt, Mats S X   

W Karlsson, Ann-Britt S X   

Moberg, Magnus S X   

Jahrl, Britt-Marie S X   

Lindberg, Lena S X   

Eriksson, Bengt S X   

Berg, Helena S X   

Andersson, Hugo C X   

Johansson, Åsa C X   

Horkeby, Sune C X   

Andersson, Kristina KD X   

Ackeryd, Stefan KD X   

Forsshéll, Christer M  X  

Jacobsson, Inge M  X  

Andersson, Ritha M  X  

Larsson, Rune M  X  

Dahl, Christina M  X  

Kronholm, Ralph M  X  

Bressler, Lilian M  X  

Maurer, Torgny SD   X 

Olsson, Anne-Sofie SD   X 

Pettersson, Nathalie SD   X 

Lennart Bodling SD    

Hallgren, Kai SD   X 

Gustafsson, Evelina SD    

Femerström, Gerd SD   X 

Axelsson, Börje SD   X 

Lindgren, Conny V   X 

Carlsson, Stefan V   X 
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Westlund, Ingrid V    

Karlsson, Maud V   X 

Wallin, Mikael L  X  

H Söderberg, Britt-Marie L  X  

Skoog, Gudrun MP X   

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta förslaget till budget år 2020 och strategisk plan 2020-2022.  

2. Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020. 

3. Att avsätta 1980 tkr till omställningsmedel personal. 

4. Att avsätta 200 tkr miljöutvecklingspotten och 500 tkr till drift av nya 

infrastrukturinvesteringar och 282 tkr till överförmyndaren. 

5. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2020 till 65 miljoner kronor.  

6. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 

2020-2022. 

7. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor 

inom respektive anslagsområde.  

8. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1400 miljoner kronor.  

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

låneram.  
 

Reservation 

Inge Jacobsson, Christer Forsshéll, Ritha Andersson, Rune Larsson, Ralf 

Kronholm, Christina Dahl, Lilian Bressler och Jonas Andersson (alla M), Mikael 

Wallin och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (båda L) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande. 

 

Torgny Maurer, Ann-Sofie Olsson, Nathalie Pettersson, Kai Hallgren, Gerd 

Femerström och Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

Gudrun Skoog (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

ändringsyrkande. 

- - - - - 
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2019-§ 174   Dnr: KS.2019.1029 

 

Låneram för fortsatta investeringar 

Sammanfattning 
 

Vallonbygden har via moderbolaget FFIA inkommit med en hemställan om att 

godkänna en ökad låneram för bolaget från 500 mkr till 600 mkr.  

Styrelsen anger att bolagets avsikt är att fortsätta investera i nya bostäder för att 

bidra till kommunens mål om 30 000 invånare år 2035. Bland de planerade 

projekten återfinns Ekkällevägen 7, Grosvad, Lotorp och Järnvägen 2.  

Utifrån bolagets beräkningar av lönsamhet för dessa investeringar och med 

beaktande av nedskrivningsbehov i nyproduktion bör soliditeten för bolaget som 

lägst hamna på 15 procent. Detta är den nivå som styrelsen beslutat som lägsta 

acceptabla nivå.  

Kommunkoncernens skuldutveckling har de senaste åren haft en positiv trend 

där långsiktiga skulder per invånare minskat och soliditeten för koncernen har 

ökat. Kommunen står inför stora investeringar men koncernens möjlighet att låna 

bedöms inte påverkas negativt av en utökad låneram för Vallonbygden. 

Koncernens nyutlåningsutrymme hos Kommuninvest ligger på ca 1.000 mkr. 

Styrelsen i FFIA föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att bevilja 

utökad låneram från 500 mkr till 600 mkr. 

Yrkande 

Magnus Moberg (S), med instämmande av Ulrika Jeansson (S), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag till beslut att bevilja en utökad låneram för Vallonbygden från 500 mkr 

till 600 mkr. 

 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att bevilja en utökad låneram för Vallonbygden från 500 mkr till 600 

mkr.  

 

Reservation 

Torgny Maurer, Kai Hallgren, Anne-Sofie Olsson, Nathalie Pettersson, Sven-

Inge Eriksson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig 

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

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 175   Dnr: KS.2019.0995 

 

Program för krisberedskap 2019-2022 

Sammanfattning 

Finspångs kommun ska vara en trygg kommun att bo och vistas i. En viktig del i 

arbetet mot det målet är att kommunen är robust, det vill säga att kommunens 

verksamheter kan fortgå även vid små och stora störningar. Exempelvis kan det 

inträffa ett längre strömavbrott, en värmebölja eller en bussolycka och då är det 

viktigt att kommunens verksamheter och personal är så förberedda som möjligt 

på att hantera händelsen för att minimera de negativa konsekvenserna. 

Krisberedskap fokuserar även på att förebygga att kriser överhuvudtaget ska 

uppstå samt att återställa verksamhet så snabbt som möjligt efter en inträffad 

händelse.  

Krisberedskapsarbetet regleras i ett flertal lagar där Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH) är den mest centrala. Finspångs kommun 

redogör i detta program (biläggs) den övergripande inriktningen på 

krisberedskapsarbetet enligt gällande lagstiftning, för perioden  

2019-2022. Kommunen avser att lägga extra vikt vid följande områden under 

perioden: 

• Upprätta krishanteringsråd för bred samverkan inom kommunen  

• Genomföra fler korta övningar med krisledningsorganisationen 

• Förstärka robusthet på ledningsplats 

• Skapa fler trygghetspunkter i kommunen 

• Öka samverkan med kommunens bolag 

• Utveckla rutiner kring arbetet med WIS och Rakel 

• Utveckla arbetet med civilt försvar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna Program för krisberedskap för perioden 2019–2022 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 176   Dnr: KS.2019.1114 

 

Taxor 2020 för vatten och avlopp och avfallshantering samt 
övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har, i enlighet med lagstiftning och ägardirektivet till 

Finspångs Tekniska Verk AB, att fastställa taxor för vatten och avlopp, 

respektive avfallshantering för 2019. Övriga taxor fastställs av bolaget men ska 

delges kommunen för kännedom. 

 

Finspångs Tekniska Verk AB har vid styrelsemöte 9 oktober 2019 behandlat 

taxor för 2020. Styrelsen beslutade att fjärrvärmetaxan för år 2020 ska höjas med 

1,5 % samt besluta föreslå kommunfullmäktige en höjning av VA taxan med 7 

%. Övriga taxor föreslås lämnas oförändrade. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa taxa för vatten och avlopp för 2020 med taxehöjning på 7 % 

enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2019-10-09. 

 

2. Att fastställa oförändrad taxa för avfallshantering för 2020 enligt 

Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2019-10-09. 

 

3. Att ta information enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 

2019-10-09 om fjärrvärmetaxa och övriga taxor för 2020 till protokollet. 

 
- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 177   Dnr: KS.2019.0343 

 

Medborgarförslag Uppsnyggning av strandremsan mot Skuten 

Sammanfattning 

Den 13 mars 2019 inkom ett medborgarförslag angående en uppsnyggning av 

strandremsan mot Skuten vid järnvägen. I förslaget står följande:  

 

”Vi bor i en av de 32 lägenheterna på Majoren. Vi har en fin utsikt mot sjön men 

det vore ännu finare med en uppsnyggning av strandremsan på andra sidan 

järnvägsrälsen. Det skulle berika Finspångs grönområden. Mitt förslag är en 

heltäckande gräsmatta med några stolar och bord. En strandpromenad vore väl 

inte helt fel. Hit kunde man gå en varm sommardag med en kopp kaffe eller 

enbart njuta av frisk luft. Naturligtvis måste detta förslag avse allmän plats. Till 

detta hör även tillbyggnaden av stationshuset som jag anser borde rivas. Det 

skulle även ge ett ytterligare lyft av Finspångs fina centrumbild.” 

 

Vid kontakt med förslagsställaren nämndes även att träd och bänkar skulle vara 

ett välkommet inslag. Förslagsställaren framhåller att de som bor i Majoren inte 

har något grönområde i närheten där de kan gå ut och vandra längs ett gångstråk. 

Gällande rivningen av tillbyggnaden till stationshuset menas den låga byggnaden 

söder om den äldre fastigheten.   

 

Det förslagsställaren föreslår är något som funnits med i diskussioner i 

utvecklingen av stationsområdet under en längre tid och förvaltningen anser att 

en utveckling av området skulle bidra till ett mer levande centrum och det finns 

med i kommunens långsiktiga planering. Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål 

att bli 30 000 invånare till år 2035 har förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 

ett prioriterat uppdrag att detaljplanelägga för ytterligare bostäder. Ett av dessa 

detaljplaneuppdrag som förvaltningen har är utveckla det gamla stationsområdet 

för bostäder i kombination med att sammankoppla stationsområdet med centrum 

och skapa allmänna ytor för rekreation och tillgänglighetsgöra området. I detta 

arbete finns planerat att även skapa möjligheter för gångstråk som ska vara 

tillgänglig för allmänheten. Dock måste en säker gångpassage över 

järnvägsspåret kunna säkerställas.  

 

Utifrån att det finns ett detaljplaneuppdrag för utveckling av det aktuella området 

så ser förvaltningen, utifrån ett helhetsperspektiv, att planeringen av ett 

grönområde och eventuella justeringar av stationshuset med fördel utförs i 

samband med detaljplanearbetet för Stationsområdet. Det ger möjligheter att 

samordna utformningen av bostäder, allmänna gångstråk med mera. 

 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet  

 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 178   Dnr: KS.2019.1060 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för sina 

sammanträden under verksamhetsåret 2020.  

 

Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens- och 

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. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda till onsdagar. Januari till mars 

är mötet i slutat av månaden. Det är för att kunna förbereda mötet i januari i 

förhållande till helgdagarna. Det påverkar också planeringen för de närmast 

kommande månaderna. Därefter är fullmäktiges sammanträdesdagar i mitten av 

månaden. Även föregående år har tidpunkten för sammanträden varierat, främst 

på grund av helgdagar. I juli och augusti är inga sammanträden inplanerade 

utifrån erfarenhet att det är få ärenden att behandla vid den här tiden på året. 

Kommunfullmäktige kan alltid sammankallas om brådskande ärende 

uppkommer. 

 

Förslag till datum för kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden 2020 är: 

29 januari, 26 februari, 25 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 16 september, 21 

oktober, 18 november och 16 december. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträden 2020 till: 29 januari, 

26 februari, 25 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 16 september, 21 oktober, 

18 november och 16 december. 

 

2. Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan 16:00 

 

- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 25 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 179   Dnr: KS.2019.1137 

 

Uppdragsbeskrivning till demokratiberedningens uppdrag om 
barn och ungas inflytande  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2019-10-30 § 157 tagit beslut om nytt uppdrag till 

demokratiberedningen: 

Att uppdra till demokratiberedningen att utarbeta former och forum för hur 

kommunens politiska organ kan jobba med ungdomsdemokrati och ungdomars 

inflytande. 

Att demokratiberedningen också får i uppdrag att omarbeta policyn för barns och 

ungas inflytande i förskola, fritidsverksamhet och grundskola. 

Att beredningen i sitt arbete väger in konsekvenser av att barnkonventionen blir 

upphöjd till lag 1 januari 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutade också att vid nästa möte anta en 

uppdragsbeskrivning. Enligt Handbok för fullmäktiges beredningar ska de 

särskilda uppdragen som beredningarna tar sig an utgår från en 

uppdragsbeskrivning som fullmäktiges presidium upprättar för och förelägger 

fullmäktige för beslut. Fullmäktiges presidium har tagit fram 

uppdragsbeskrivning för uppdraget om barn och ungas inflytande. 

 

Fullmäktiges presidium har också uppmärksammat att att-sats två i ovanstående 

beslut om uppdrag behöver förtydligas. Därför föreslår presidiet att uppdraget 

”att omarbeta policyn för barns och ungas inflytande i förskola, 

fritidsverksamhet och grundskola” ändras. Presidiet föreslår istället att 

demokratiberedningen också ser över hur Skoldemokratiplan samt Program för 

ungdomars inflytande och verksamhet 2014-2016 kan anpassas till uppdraget 

och eventuellt ersättas av ett sammanfogat nytt styrdokument. 

 

Yrkande 

Magnus Moberg (S) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag till 

beslut. 

 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Conny Lindgren (V). 

 

Beslutsgång 

När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 

förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att med ändring av beslutet i att-sats två 2019-10-30 § 157 ge 

demokratiberedningen i uppdrag att också ser över hur 

Skoldemokratiplan samt Program för ungdomars inflytande och 

verksamhet 2014-2016 kan anpassas till uppdraget och eventuellt ersättas 

av ett sammanfogat nytt styrdokument. 

2. Att med ovanstående ändring av uppdraget fastställa 

uppdragsbeskrivning KS.2019.1137-3 till demokratiberedningen för 

uppdraget om barn och ungas inflytande.  

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 180   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - Begäran om entledigande från uppdrag i 
kommunfullmäktige och i omsorgberedningen 

Sammanfattning 

Maud Karlsson (V) har begärt att från och med 1 januari 2020 bli entledigad från 

uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt som ledamot i 

omsorgsberedningen. 

 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S), Inge Jacobsson (M), Ulrika 

Jeansson (S), Stefan Carlsson (V) och Ritha Andersson (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att från och med 1 januari 2020 entlediga Maud Karlsson (V) från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning. 

3. Att från och med 1 januari 2020 entlediga Maud Karlsson (V) från 

uppdraget som ledamot i omsorgsberedningen.  

4. Att tacka Maud Karlsson (V) för den tid hon haft uppdragen. 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 28 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 181   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag som ledamot i miljö- 
och samhällsberedningen, som ledamot i Tekniska Verken 
samt som ersättare i Vallonbyggden 

Sammanfattning 

Jan Vastesson (SD) begär att bli entledigad från uppdrag som ledamot i miljö- 

och samhällsberedningen, som ledamot i Tekniska Verken samt som ersättare i 

Vallonbyggden. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Jan Vastesson (SD) från uppdraget som ledamot i miljö- 

och samhällsberedningen, från uppdragen som ledamot i Tekniska 

Verken, och från uppdraget som ersättare i Vallonbygden 

2. Att tacka Jan Vastesson för tiden han haft uppdragen 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 29 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 182   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag i lärandeberedningen 

Sammanfattning 

Ingrid Vastesson (SD) begär att bli entledigad från uppdrag i 

Lärandeberedningen. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S). 

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

lärandeberedningen 

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

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 30 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 183 
 

Delgivningar 

1) Protokoll KS, 28 oktober 2019 

2) Protokoll KS, 11 november 2019 

3) Redovisning av vänortsbesök från Salaspils 

4) Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 
 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Stefan Carlsson (V). 

Förslag till beslut 
 

1.  Att anteckna ovanstående skrivelser till protokollet 

- - - - - 

 

 


