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Kommunhuset Finspång 

 

 

  

 

 

 

 

Plats och tid: 

 

Konferensrum Glan, den 10 december 2018, kl. 13:00-15:00 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

Inge Jacobsson (M) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) ersätter Patrik Karlsson (S) 

Stefan Carlsson (V) 

Marie Johansson (KD) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Hugo Andersson (C) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Torgny Maurer (SD) 

 

Ersättare: Conny Lindgren (V) 

Christer Lundström (L) 

 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Robin Levander, kommunsekreterare 

Berit Martinsson (S), 

kommunfullmäktiges ordförande 

Helené From, sektorchef 

 

Anette Asklöf, ekonomichef 

Carina Olofsson, avdelningschef 

Maria Samson, avdelningschef 

 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-12-10 kl. 15:00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Robin Levander 

 

Paragraf 

 

420 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Ulrika Jeansson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
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2018-§ 420   Dnr: KS.2018.1195 

 

Hyresavtal Finspångs bibliotek 

Den 10 oktober 2018 tog Kommunstyrelsen beslutet (Dnr: KS.2018.0924) om att 
omlokalisera Finspångs bibliotek från Bildningen inom den ekonomiska ram som 
finns för Finspångs bibliotek. Beslutet bifogas.   
 
Efter beslutet har förvaltningen tillsammans med fastighetsägaren Amasten 
Finspång lokaler AB (Amasten), och av de anlitade arkitekter, processat och 
projekterat fram ett förslag på gestaltning av Finspångs bibliotek med en placering 
på adressen Bergslagsvägen 9 med fastighetsbeteckning Vinkelhaken 4 
(ovanvåningen på Kristallen).  
 
Förvaltningens utgångspunkt i processen har hela tiden utgått från verksamhetens 
behov som togs fram som en del till beslutet (Dnr: KS.2018.0924) 
 
Hyreskontraktet med Amasten stipulerar att ytan som Finspångs bibliotek föreslås 
flytta in i är 1023 m2 gentemot de tidigare cirka 1000 m2 som man förfogat över på 
Bildningen (något svårt att uppskatta då det är delar i gemensamhetsutrymmen 
inkluderat) 
 
Ritningsgranskning är genomförd enligt sedvanlig rutin och personalen på 
Finspångs bibliotek har hela tiden deltagit i processen.  
 
Enligt beslut görs omlokaliseringen inom den ekonomiska ram som givits 
Finspångs bibliotek. Hyreskontraktet är skrivet på 15 år och ger en årshyra på 1 688 
000 kr gentemot dagens hyra på Bildningen som är 2 243 000 kr. Befintlig 
möblemang och utrustning använder Finspångs bibliotek enligt beslut så inga 
investeringskostnader tillkommer.  
 
Yrkande 
Inge Jacobsson (M) yrkar att beslutet ska tas i kommunfullmäktige. 
 
Torgny Maurer (SD) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) yrkar bifall till Inge 
Jacobssons (M) yrkande. 
 
Herman Vinterhjärta (MP), Stefan Carlsson (V) och Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Inge Jacobssons (M) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Därefter ställer hon proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Teckna avtal mellan Finspångs kommun och Amasten Finspång lokaler AB 
angående adressen Bergslagsvägen 9 fastighetsbeteckning Vinkelhaken 4 för 
en omlokalisering av Finspångs bibliotek.  

 
Reservation 
Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
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