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ANSLAG/BEVIS – Kommunfullmäktige 2018-02-28 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2018-03-14 

Datum när anslaget tas 

ner  2018-04-04 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, den 28 februari 2018, kl. 16:00-18:30 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Jonny Persson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Solvig Svensson (S) ersätter Anders Härnbro (S) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Birgit Svärd (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Magnus Moberg (S) ersätter Rune Adamsson (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Senad Bosnjakovic (S) §§ 18-23 

Juha Kyllönen (S) ersätter Senad Bosnjakovic (S) §§ 23-43 

Frida Granath (S) 

Helena Berg (S) ersätter Rune Haagel (S) 

Lena Lindberg (S) ersätter Kristina Ström (S) 

Bill Johansson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Khajroullah Karimi (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Ing-Marie Jeansson (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Conny Lindgren (V) 

Ingrid Westlund (V) §§ 18-23 

Stefan Carlsson (V) 

Nina Öberg (V) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

Ingrid Ahlström (MP) 

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

Inge Jacobsson (M) 

Rune Larsson (M) 

Lilian Bressler (M) §§ 18-30 

Stig Jansson (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Lennart Bodling (SD) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 
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Sune Horkeby (C) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Per-Olof Hårsmar (KD) 

Marie Johansson (KD) 

Ersättare:  

Juha Kyllönen (S) §§ 18-23 

Jan-Erik Svenblad (S) 

Laila Ringqvist (S) 

Magnus Andersson Lindwall (S) 

Kristin Yderfors (C) 

 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret, 2018-03-13 kl. 15:30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Robin Levander 

 

Paragraf 

 

18 - 43 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Ingrid Ahlström (MP) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Rune Larsson (M) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 18 

  

Information om verksamheten i regionen 2018-§ 19 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2018-§ 20 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2018-§ 21 

  

Upphandling - samhällsbetalda resor inför 2019 2018-§ 22 

  

Svar på återremiss avseende utvärdering av effekt och resultat 

utifrån införandet av LOV i hemtjänst 

2018-§ 23 

  

Svar på motion - cykel- och gångväg på Skutenbron 2018-§ 24 

  

Svar på e-förslag och medborgarförslag - Hundrastgård i 

Finspångs kommun 

2018-§ 25 

  

Svar på e-förslag: Asfaltering av cykelbana Finspång- Borggård 2018-§ 26 

  

Svar på e-förslag: säkrare trafik Sjöviksvägen 2018-§ 27 

  

Svar på medborgarförslag - farthinder och 

parkeringsmöjligheter vid Högalidskolan 

2018-§ 28 

  

Svar på medborgarförslag - pendlarparkering vid Mellangrind 2018-§ 29 

  

Samråd om detaljplan Dalsberg 2018-§ 30 

  

Revidering av ekonomistyrningsregler 2018 2018-§ 31 

  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsens rådgivande 

organ och särskilda kommittéer – folkhälsoråd 

2018-§ 32 

  

Valärende - Val av ledamot i Miljö- och samhällsberedningen 2018-§ 33 

  

Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter till styrelsen för 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB från och med 

årsstämma 2018 till och med årsstämma 2019, samt val av 

ordförande och vice ordförande bland ledamöterna 

2018-§ 34 
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Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter till styrelsen för 

Finspångs Tekniska Verk AB från och med årsstämma 2018 till 

och med årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice 

ordförande bland ledamöterna 

2018-§ 35 

  

Val av 5 ledamöter och 3 suppleanter till styrelsen för 

Finspångs Stadsnät Finet AB från och med årsstämma 2018 till 

och med årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice 

ordförande bland ledamöterna 

2018-§ 36 

  

Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter till styrelsen för 

Vallonbygden AB från och med årsstämma 2018 till och med 

årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice ordförande 

bland ledamöterna 

2018-§ 37 

  

Val av 3 ledamöter och 2 suppleanter till styrelsen för Curt 

Nicolin Gymnasiet AB från och med årsstämma 2018 till och 

med årsstämma 2019 

2018-§ 38 

  

Val av 1 representant till George Leires fond för 2018 2018-§ 39 

  

Val av ledamot till folkhälsorådet 2018-§ 40 

  

Delgivningar 2018-§ 41 

  

Nytt medborgarförslag - höjd trafiksäkerhet för gångare på 

Bergslagsvägen 

2018-§ 42 

  

Nytt medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom 

färdtjänsten 

2018-§ 43 
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2018-§ 18 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 
 
22 a) Val av ledamot till folkhälsorådet 
 
25. Nytt medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 
- - - - - 
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2018-§ 19 
 

Information om verksamheten i regionen 

 
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns någon information om 
verksamheten i regionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten. 

- - - - - 
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2018-§ 20 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

 
Ingrid Ahlström (MP) är ordförande i miljö- och samhällberedningen informerar 
om beredningens pågående uppdrag att revidera det strategiska programmet för 
boendeplanering. Ett förslag till programmet beräknas vara klart i mars för att skickas 
på remiss. Parallellt med arbetet med program för boendeplanering jobbar även 
beredningen med uppdraget översiktplan med sikte på 2030. Beredningen har skickat ut 
inbjudan till allmänheten samt annonserat i dagspress om att medverka i 
medborgardialog kopplat till det området där man bor. Beredningen har bjudit in till 
totalt 8 rådsmöten som är uppdelade på kommunens olika geografiska delar. Mötena 
kommer hållas i mars-april och både politiker och tjänstemän kommer att medverka. 
Deltagarna kommer att delas in i grupper om 6-7 personer. Tjänstemännen kommer att 
ta anteckningar och politikerna går runt och lyssnar på vad de olika grupperna har att 
säga. Beredningen kommer även att gå ut och prata med vissa enskilda 
grupper/föreningar samt skolornas elevråd. Medborgardialogerna hålls tidigt i 
processen för att medborgarna ska ges goda möjligheter att påverka innehållet i 
översiktplanen.  
 
 
 
Yttrande 
Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet.  

 
Omsorgsberedningens ordförande Ingrid Westlund (V) informerar om 
beredningens arbete. Beredningen har haft ett möte där man lagt fram det 
preliminära förslaget till strategi för den kommunala hälso- och sjukvården. 
Responserna från ansvariga sektorchefer var positiv och visar att beredningen är på 
rätt spår. Beredningen håller på att ta fram ett underlag för en fullmäktigedebatt 
som varit planerad att hållas i mars. Det har varit svårt att sammanställa ett underlag 
då det är många lagar och förordningar som styr och beredningen kommer att 
begära uppskov till maj. Beredningen tror inte att en regelrätt debatt är rätt väg att 
gå då det närmast råder konsensus bland partierna om vad som ska göras i den 
kommunala hälso- och sjukvården. Beredningen planerar tillsammans med presidiet 
istället att ta fram ett underlag för att bjuda in till en frågestund på 
kommunfullmäktige i maj.   
 
Ingrid Westlund (V) är också ordförande i lärandeberedningen och informerar om 
deras arbete med arbetsmarknadsstrategin. Lärandeberedningen håller just nu på att 
analysera svaren som man fått in från det frågeformulär som skickades ut till totalt 
25 personer som är med i Arbetsförmedlingens projekt för arbetslösa ungdomar 
samt kommunens utbildning av barnskötare. Svaren pekar på att beredningen är på 
rätt väg.  
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Vid debatten om ungdomsarbetslöshet 2018-01-31 kom frågan om hur stor resurs 
skolsköterskorna utgör. Enligt en gammal rekommendation ska det gå en 400 per 
skolsköterskeresurs. I Finspång ligger siffran snarare på 450-500 skolsköterskor per 
elev. Detta är någonting som beredningen tror är viktigt att prioritera framöver 
särskilt med tanke på den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar.   
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2018-§ 21 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten. 

- - - - - 
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2018-§ 22   Dnr: KS.2017.0072 

 

Upphandling - samhällsbetalda resor inför 2019 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal gällande samhällsbetalda resor (skolskjuts, färdtjänst/sjukresor, 
mattransport och internpost) sträcker sig fram till 2019-06-30. Trafikpaketen 
består av fyra paket där Transportenheten ansvarar för trafiken inom område 
Centralorten med omnejd i enlighet med uppdrag från kommun styrelsen 
2013-06-20 §237. Övriga tre paket Väster, Öster och Norr upphandlades och 
där Hällesta Buss AB tilldelades uppdraget på samtliga tre paket.  
 

I beslut dnr: KS 2017.0072§201 anmodas förvaltningen att återkomma till 

kommunstyrelsen med ett fördjupat underlag som beskriver alternativ C:  

"att delar av trafiken bedrivs i egenregi och direktbeställs, medan andra delar av 

trafiken upphandlas. Motsvarande resonemang som i alternativ B avseende 

trafikpaket behöver dock föras. Detta alternativ motsvarar nuvarande lösning." 

 

Möjliga alternativ 

Förvaltningen har utifrån alternativ C identifierat två (2) alternativ till 

utförande 

Alternativ 1 

Centralorten med omnejd bedrivs i egen regi och övrigt område upphandlas 

i flera paket. 

Fördel: 

Mindre entreprenörer kan ha bättre förutsättningar att klara resurskraven. 

Nackdel: 

Trafikmängden per paket är relativt liten vilket i sin tur kan vara 

kostnadsdrivande. Samtliga risker för entreprenör måste räknas hem på ett 

paket. Flexibilitet för nyttjandet av resurser mellan trafikpaketen saknas. 

Alternativ 2 

Centralorten med omnejd bedrivs i egen regi och övrigt område 

upphandlas som ett (1) paket 

Fördel: 
Tilldelning på stort trafikpaketet kan vara kostnadssänkande. 

En entreprenör kan nyttja underentreprenörer. En flexibilitet 

för nyttjandet av resurser inom hela området kommer finnas 

för entreprenören och kommunen vilket kan vara 

kostnadssänkande. 

 

Nackdel: 

Mindre entreprenörer kan få sämre förutsättningar att klara resurskraven. 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 11 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Kommentar 
Det kan konstateras att nuvarande lösning fungerat bra för Finspångs kom 

mun, med relativt få störningar i verksamheten och med en bra dialog såväl 

med den egna enheten som med entreprenören. Upphandlingen föll ut på ett 

bra sätt ekonomiskt, men hur en kommande upphandling faller ut är 

omöjligt att bedöma. Detta faktum gäller oavsett val där trafiken upphandlas.  

 

Vid trafikstart 190701 avslutas avtalet mellan Östgötatrafiken och Finspångs 

kommun gällande sjukresor. Detta påverkar trafikområdena genom 

minskade uppdrag. 

 
Något som uppmärksammats med nuvarande avtal är avsaknad av 

flexibiliteten att flytta fordon mellan de olika upphandlade paketen. På grund 

av större möjligheter till samordningsvinster och mindre sårbar lösning som 

medger att fordon kan nyttjas på ett bättre sätt förordar förvaltningen 

alternativ 2. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

-  Att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling gällande sam 

hällsbetalda resor enligt alternativ 2. 

 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) och Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Inge Jacobsson (M) och Hugo Andersson (C) yrkar på en ändring: 
 

- Trafiken lämnas över till Östgötatrafiken, som ansvarar för upphandling i 
enlighet med den muntliga dragning som genomfördes 6 mars 2017. Vid 
detta alternativ behöver vi särskilt uppmärksamma hur internpost och 
mattransporter ska hanteras. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 
ställer Inge Jacobssons (M) yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning 
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer Inge Jacobssons (M) yrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till förmån 
för kommunstyrelsen förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling gällande sam 
hällsbetalda resor enligt alternativ 2. 

 
Reservation 
Inge Jacobsson (M), Marie Johansson (KD), Hugo Andersson (C), Britt-Marie 
Hamnevik Söderberg (L), Åsa Johansson (C), Lilian Bressler (M), Ralf Kronholm 
(M), Rune Larsson (M), Per-Olof Hårsmar (KD), Christer Forsshéll (M), Stig 
Jansson (M), Torgny Maurer (SD), Lennart Bodling (SD) och Jonas Andersson (M) 
reserverar sig till förmån för Inge Jacobssons (M) och Hugo Anderssons (C) förslag 
till beslut.  
 
- - - - - 
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2018-§ 23   Dnr: KS.2017.0554 

 

Svar på återremiss avseende utvärdering av effekt och resultat 
utifrån införandet av LOV i hemtjänst 

Svar på återremiss avseende utvärdering av effekt och resultat utifrån införandet av 
LOV i hemtjänst. 
 
Kommunfullmäktige återemitterade ärendet Utvärdera effekt och resultat utifrån 
införandet av LOV i hemtjänsten-Prioriterat uppdrag, KS.2017.0554-4 till 
förvaltningen med motiveringen att dialog ska föras med medborgarna, det 
kommunala pensionärsrådet, pensionärsorganisationer samt berörda företagare.  
 
Dialoger har förts med medborgare via seniordagen, kommunala pensionärsrådet, 
pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt de privata utförarna. SPF har 
lämnat skriftligt yttrande. 

Sammanfattning 
Sektor vård och omsorg har fått ett uppdrag att utvärdera Lagen om Valfrihet 
(LOV) utifrån nedanstående punkter: 
 

 Beskriv utvecklingen av LOV-verksamheten avseende omvårdnad- och 
servicetjänster  

 Utvärdera utfallet av momenten i riskbedömningen 

 Redovisa för- och nackdelar med LOV-systemet ur ett brukar- och 
verksamhetsperspektiv (enhetsnivå och sektorsnivå) 

 Redovisa ekonomiska effekter av LOV-systemet. 

Finspångs kommun har haft beslut om LOV sedan 2011. Den första utföraren blev 
godkänd 2012. En ytterligare utförare blev godkänd under 2014. Båda utförarna är 
godkända för servicetjänster (städ och inköp). Idag har 17 kunder valt privata 
utförare och 296 kunder har valt serviceinsatser i kommunens egen regi. Alla 
kunder i Finspång har aktivt valt sin utförare. Det kan konstateras att få kunder valt 
de privata alternativen. 

LOV kan innebära att kommunen skapar förutsättningar för företag att kunna 
utföra omvårdnad och service samt att ge företagen möjlighet att erbjuda 
tilläggstjänster. Det kan det vara svårt för ett företag att klara sig ekonomiskt då 
man inte är garanterad en viss volym. Utföraren är beroende av att kunderna aktivt 
väljer denne eller får en tilldelning av icke valsnurran.  

LOV har inneburit ett mer kundorienterat arbetssätt. Fördelen för kommunen är att 
man utvecklat metoder för att ha god kontroll inom den egna verksamheten. 
Nackdelen är att LOV kräver en viss merkostnad och att sektorn måste beakta de 
spelregler som krävs för att vara LOV-utförare vilket kan försvåra vissa processer.  
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Möjliga alternativ: 

Förvaltningen har identifierat tre möjliga alternativ. 

Alternativ A - LOV finns kvar  
Beslutas att LOV ska finnas kvar behöver Finspångs kommun utveckla och 
förbättra LOV-verksamheten. Finspångs kommun behöver då lägga mer resurser på 
kvalitetssäkring och de administrativa processerna för LOV. En överslagsberäkning 
visar på ett behov av en resurs motsvarande 0,25 årsarbetare. 

Kommunstyrelsen bör fastställa ambitionsnivån för Finspångs kommun avseende 
information till kunder till exempel i vilken omfattning som annonsering och 
information till kunder ska ske. Kostnad för information och annonsering bedöms 
ligga på ca 50-100 tkr/år beroende på ambitionsnivå. Det finns utförare men om de 
ska finnas kvar långsiktigt så måste fler kunder välja dem. 

En översyn behöver genomföras avseende ersättningar till alla LOV-utförare. 

Alternativ B - LOV finns inte kvar 
Beslutar Finspångs kommun att avskaffa LOV inom service- och 
omvårdnadsinsatser innebär det att sektorn har möjlighet att underlätta budget- och 
uppföljningsarbetet av ekonomin för de egna hemtjänstenheterna. Omfattningen 
som de privata utförarna har är så liten att den inte bedöms kunna utgöra en så stor 
del av deras försörjning.  

Alternativ C - LOV finns inte kvar men del av verksamheten upphandlas 
Om Finspångs kommun vill ha kvar privata aktörer inom till exempel 
serviceinsatser kan man som alternativ till LOV genomföra en upphandling på delar 
eller hela organiseringen av exempelvis hemtjänst städ. Det privata företaget får då 
ett geografiskt område (eller hela kommunen) med alla de kunder som bor i det 
geografiska området. Det ökar inte valfriheten för kunden men skapar möjligheter 
för externa utförare.  

Hemtjänstenheternas förbättringsarbete och uppföljning av kvalitet och volymer 
kan fortsätta oavsett om LOV är kvar eller ej. 

Vilket alternativ som ska väljas handlar dock ytterst om politiska överväganden, 
varför förvaltningen avstår från att förorda något alternativ. 
 
 

Yrkande 
Riitta Leiviskä Widlund (S), Ulrika Jeansson (S), Stefan Carlsson (V), Herman 
Vinterhjärta (MP) och Magnus Moberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
 
Inge Jacobsson (M), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Lilian Bressler (M), Marie 
Johansson (KD) yrkar på alternativ A. 
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Beslutsgång  
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 

ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot alliansens och sverigedemokraternas 
förslag till beslut.  
 
Omröstning  

Ordförande Berit Martinsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
alliansens och sverigedemokraternas förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige röstar till förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att LOV avvecklas. 
 

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att del 
av servicetjänster, t.ex. ett geografiskt område av hemtjänst städ, 
kan upphandlas för entreprenad. 
 

3. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ekonomiska konsekvenser 
samt kvalitetsaspekter av att införa påverkningsbara timmar inom 
hemtjänst. 

 
Reservation 
Inge Jacobsson (M), Marie Johansson (KD), Hugo Andersson (C), Britt-Marie 
Hamnevik Söderberg (L), Åsa Johansson (C), Lilian Bressler (M), Ralf Kronholm 
(M), Rune Larsson (M), Per-Olof Hårsmar (KD), Christer Forsshéll (M), Stig 
Jansson (M), Torgny Maurer (SD), Lennart Bodling (SD) och Jonas Andersson (M) 
reserverar sig till förmån för alternativ A. 
 
- - - - - 
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2018-§ 24   Dnr: KS.2016.0522 

 

Svar på motion - cykel- och gångväg på Skutenbron 

Sammanfattning 
Torgny Maurer (SD) har lämnat in en motion angående cykel-och gångväg på 
Skutenbron. Som Torgny Maurer (SD) skriver i sin motion är det viktigt att knyta ihop 
staden bättre exempelvis med en cykelbana längs hela RV51:s sträckning genom 
Finspång. I gällande översiktsplan från 2011 framkommer att kommunen ska arbeta för 
att bättre binda ihop orten och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart resande.  
Förvaltningen instämmer i Torgny Maurers (SD) resonemang om att en gång-och 
cykelväg över Skutenbron skulle Nyhemsområdet på ett mer naturligt sätt bindas 
samman med Östermalm/Vibergaområdet och skapa ett helt nytt och mer narturligt 
cykel och promenadstråk i staden. 
 
Utifrån dessa fördelar var gång och cykelväg på Skutenbron en del i den inledande 
diskussionen och problemformuleringen i åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Förbifart 
Finspång. I ÅVS:en ingick deltagare från Region Östergötland, Trafikverket och 
Finspångs kommun. En mycket grov uppskattning av kostnaden för en gång-och 
cykelväg på Skutenbron landade på minst 60 miljoner kronor. Detta ställdes i relation 
med föreslagen förbifart Finspång vilket resulterade i att gång-och cykelväg väg på 
Skutenbron nedprioriterades. Resultatet av ÅVS:en är att en förbifart Finspång finns 
med i samrådsversionen av ny Länstransportplan 2018-2029. 
 
Frågan om en cykel- och gångbro över Skuten tas fortsatt med som en del i 
förutsättningarna i planeringen av utvecklingen av Finspång. 
 
Yttrande  
Torgny Maurer (SD) yttrar sig i ärendet 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse motionen besvarad. 
 

2.  Att meddela Torgny Mauer beslutet. 
 
- - - - - 
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2018-§ 25   Dnr: KS.2016.0885 

 

Svar på e-förslag och medborgarförslag -Hundrastgård i 
Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har flera medborgarsförslag och e-förslag lämnats till 
Finspångs kommun angående hundrastgårdar. Förslagen har utretts och 
kommunfullmäktige har i samtliga fall avslagit förslagen.  
 
Sent 2016 inkom ett e-förslag undertecknat av Lena Karlsson med förslag om en 
inhägnad hundrastgård. (KF 2016-11-31 §181) Detta främst för att kunna låtar 
hundar som inte kan vistas lösa, få möjlighet att springa och leka av sig på sina egna 
villkor. Vid kontakt med Lena via mail har inget nytt framkommit.  Under 
sommaren 2017 inkom Jeanette Grundström med ett medborgarförslag om 
inhägnade hundrastgårdar. (KF 2017-05-31 §89) Vid kontakt med Jeanette under 
december 2017 framhåller hon att det inte handlar om rastgårdar för hundarnas 
motion, utan en plats där hundar kan springa fritt utan risk för att de jagar vilt eller 
skrämmer personer som är hundrädda. 
 
Vad är en hundrastgård - hundpark? 
En hundrastgård, eller hundpark som det också kallas, är vanligen ett inhägnat område 
där hundar kan vistas lösa. Det förekommer även hundrastplatser i kommuner. Vid 
hundrastplatser finns det inget stängsel utan enbart en utpekad plats där hundar får 
visats lösa under uppsikt. En hundpark bör vara förlagd i ett område där skall från 
hundar inte stör närboende, där det finns variation i underlag, träd och buskar för 
skugga och skydd. På plats bör det finnas hundlatrin, soptunna samt bänkar. Fasta 
redskap för hundar att leka och tränas i kan ingå. Området bör hängas in med staket 
som är minst 120 cm högt med grindar. Mer information finns bland annat i Malmö 
Stads ”Program för Hundrastområden”.   
 
Vad är syftet med en hundpark? 
16 § Lag 2007:1150:  
”Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de 
hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av 
året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja 
vilt, när de inte används vid jakt.” 
 
Syftet med att anlägga en hundpark är att göra det möjligt för kommunens invånare 
att låta sina hundar få utlopp för det behov de har av springa lösa, utan att bryta 
mot Lagen om tillsyn av hundar och katter (Lag 2007:1150).  
På sikt är det möjligt att en hundpark minskar antalet löst springande hundar i 
skogen, i övriga parker och bostadsområden i kommunen där de riskerar att 
skrämma människor och jaga vilt. I många fall blir en hundpark även en mötesplats 
för hundägare och kan bidra till ökade social kontakter mellan både hundar och 
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mäninskor. Det har lämnats många önskemål till kommunen om hundparker under 
åren, troligen finns det ett stort engagemang i frågan hos kommunens hundägare. 
Det gör att förvaltningen föreslår att ideella krafter i föreningsform, som kan samla 
många olika människor med samma intresse, ses som en lämplig samarbetspartner 
om hundparker ska anläggas. Ett gott exempel är sammarbetet mellan föreningen 
Aktiva hundar i Linköping och Linköpings kommun. 
 
Anläggning och drift 
Det finns olika sätt att anlägga och sköta hundparker. De två vanligaste formerna är 
en kommunal hundpark där kommunen står för mark, anläggning och sedan drift 
vilket bland annat Norrköpings kommun använder sig av. Det andra 
förekommande upplägget är att en kommun står för marken, anlägger hundparken 
och att en ideell förening sedan tar över driften för hundparken och tecknar 
driftavtal med kommunen. Den formen används i bland annat Linköpings 
kommun. I Uppsala finns en blandning av kommunala och ideella hundparker.  
 
Linköpings kommuns avtal med föreningen Aktiva hundar reglerar vilka 
markområden som är aktuella, vad som är kommunens utrustning och ansvar samt 
vad föreningen Aktiva hundar har för åttagande angående skötsel och drift. 
Linköpings kommun står för mark, stängsel, fast inredning som exempelvis bänkar 
och papperskorgar. Då det är kommunal mark, främst allmän platsmark, ska alla 
vara välkomna oavsett om de är medlemmar i föreningen eller inte. Föreningen 
Aktiva hundar får använda hundparkerna utan avgift. Istället har föreningen 
åttaganden om löpande tillsyn och skötsel som exempelvis plocka skräp minst en 
gång i veckan, klippa gräs, räfsa löv med mera. Föreningen får även bekosta, 
underhålla och försäkra aktivitetsutrustning efter eget behov och önskemål.  
 
 
Förslag till ställningstagande 
Med ovanstående som bakgrund föreslår förvaltningen följande åtgärder: 

 ett uppdrag att ta kontakt med möjliga sammarbetspartners för 
föreningensdriven hundpark i Finspångs kommun med Linköpings 
kommuns modell som utgångspunkt.  

 ett uppdrag att genomföra utredning om placering och utformning av en 
eller flera hundparker inom kommunen. 

 ett uppdrag att ta fram investeringskostnader samt driftskostnader för 
ovanstående punkt. 

 

 
Yrkande 
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att bifalla förslagsställarnas önskemål om inhägnad hundpark i Finspångs 
kommun under förutsättning att en ideell förening vill sköta hundparken. 
  

2. Att därmed anse förslagen besvarade. 
 

3. Att delge förslagställarna beslutet. 
 

4. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om någon ideell förening 
vill sköta en hundpark och att om så är fallet utreda placering, investerings- 
och driftskostnader samt ta fram ett samarbetsavtal. 

 
- - - - - 
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2018-§ 26   Dnr: KS.2016.0718 

 

Svar på e-förslag - Asfaltering av cykelbana Finspång- 
Borggård 

Sammanfattning 
Ett e-förslag gällande asfaltering av Banvallen har lämnats in av Carina Svensson I 
förslaget anges att ”cykelbanan Finspång - Borggård behöver årgärdas då det 
förekommer både stora hål i vägbanan och djupa spår som kan orsaka olyckor. 
Cykelbanan är mycket uppskattad av oss som bor i de norra småorterna och 
används flitigt. Då man har asfalterat banan till Lotorp och även byggt en fin ny 
cykelbana till Svärtinge tycker jag att även vi i norra delen av kommunen kan få 
njuta av samma bekvämlighet som övriga kommuninvånare.” 
 
I kontakt med Carina så anger hon att önskemål om asfaltering kvarstår och att det i 
kommunens mål om ökad cykling borde räknas in i åtgärder som bidrar till målet. 
Beskrivningen på skicket av Banvallen stämde tidigare väl överens med Carinas 
beskrivning, det fanns djupa spår och flertalet hål i vägbanan. I oktober 2016 
påbörjades arbetet med att höja standarden på del av Banvallen. Cykelbanan mellan 
Finspång-Sonstorp hyvlades av och är idag iordningsställd. Sly och träd har tagits 
bort för att öppna upp och ljusa upp sträckan. På aktuell sträcka har även fiber 
grävts ned. Sträckan mellan Finspång-Olstorp är färdigställd. Sträckan mellan 
Olstorp-Sonstorp är i slutfasen. 
 
Utifrån att ovan nämnda åtgärder är genomförda ligger inte en asfaltering av 
sträckan Finspång – Borggård med i de prioriterade åtgärderna idag, dock är 
sträckan Borggård-Finspång utpekad i den regionala cykelstrategin som ett stråk 
som fångar upp relativt små tätorter men som är tätt lokaliserade. Bedömningen i 
den regionala cykelstrategin är att detta är viktigt för kopplingen till 
kommunhuvudorten Finspång. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå medborgarförslaget. 
 

2. Att meddela Carina Svensson beslutet. 
 

- - - - - 
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2018-§ 27   Dnr: KS.2016.0197 

 

Svar på e-förslag - säkrare trafik Sjöviksvägen 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har lämnats in angående säkrare trafik på Sjöviksvägen. I samtal med 
Louise Harrysson säger Lousie att det känna bra att frågan lyfts. Det framkommer 
även i samtalet att det känns otryggt att korsa vägen vid Lina Gauffins väg och 
Sjöviksvägen. 
 
Förvaltningen har i uppdrag från kommunstyrelsen att kontinuerligt arbeta med 
trafiksäkerhetsfrågor och att genomföra olika typer av åtgärder för att förbättra 
säkerheten för oskyddade trafikanter och sammankoppla cykelvägnätet mellan 
viktiga målpunkter. 
 
När det gäller Sjöviksvägen så har åtgärder genomförts att sänka 
hastighetsbegränsningen till 30 km/tim, trafikmålning på avsnitt som saknar 
gångbana samt varningsmärken för barn i anslutning till förskolan.  
 
Utifrån förslagsställarens upplevelse att hastigheten är hög i området och utifrån 
gatans funktion planerar förvaltningen att som ett första steg under en kortare 
period placera ut hastighetsdisplayer som uppmärksammar bilister på den egna 
hastigheten samt genomföra en hastighetsmätning under våren.  
 
För att öka trafiksäkerheten i området kommer även en översyn av häckar och träd 
att genomföras vid lämplig tidpunkt. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1.  Att anse e-förslaget besvarat. 
 

2. Att meddela Louise Harrysson beslutet 
 
- - - - - 
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2018-§ 28   Dnr: KS.2017.0582 

 

Svar på medborgarförslag - farthinder och 
parkeringsmöjligheter vid Högalidskolan 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Lena Johansson angående trafiksituationen 
på Kapellvägen vid Högalidskolan. Medborgarförslaget inkom till Finspångs 
kommun 2014. Punkter som Lena angett är att begränsa parkering för utomstående 
på grusplan invid Högalidskolan, utökad parkeringsficka längs Kapellvägen samt 
väggupp eller betongsuggor för att reducera hastigheten. Sedan 2014 har dåvarande 
grusparkering asfalterats och en tidsreglering är införd. 
 
I samtal med Lena framkommer det att hon tycker att det fungerar relativt bra vid 
Högalidskolan idag men att hon fortfarande vill att fartdämpande åtgärder längs 
Kapellvägen ska göras. 
 
Förvaltningen har i uppdrag från kommunstyrelsen att kontinuerligt arbeta med 
trafiksäkerhetsfrågor och att genomföra olika typer av åtgärder för att förbättra 
säkerheten för oskyddade trafikanter och sammankoppla cykelvägnätet mellan 
viktiga målpunkter. 
 
När det gäller området vid Högalidskolan så har vissa åtgärder genomförts. 
Hastighetsbegränsningen är sänkt 30 km/tim och parkering för lämning och 
hämtning finns markerad invid skolans område. Utifrån förslagsställarens upplevelse 
att hastigheten är hög i området och utifrån gatans funktion planerar 
Samhällsplaneringsenheten att som ett första steg under en kortare period placera ut 
hastighetsdisplayer som uppmärksammar bilister på den egna hastigheten. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse e-förslaget besvarat 
 

2. Att meddela Lena Johansson beslutet. 
 

- - - - - 
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2018-§ 29   Dnr: KS.2017.0135 

 

Svar på medborgarförslag - pendlarparkering vid Mellangrind 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Hasse Skoglund och Rebecca Lewis 
angående önskemål om pendlarparkering på Mellangrind och Bävervägen då avsedd 
plats saknas för att ställa bilen för att byta till kollektivtrafik. 
 
I kontakt med Rebecca lyfter hon att pendlarparkeringsmöjligheter på Mellandgrind 
är att föredra för de som kommer in till Finspång från Sonstorpshållet samt att 
möjligheten att ställa bilen i Finspång för att kunna åka vidare med kollektivtrafiken 
innebär att parkeringsstrul i mottagande stad undviks. 
 
Att öka antalet kollektivtrafikresenärer är ett av de prioriterade mål som Finspångs 
kommun jobbar aktivt med. Inom området ingår att öka möjligheterna enligt hela 
resan konceptet. Detta innebär att trafikant ska kunna ta sin cykel till hållplats 
alternativt ta sin bil från område där kollektivtrafiken går mindre frekvent till plats 
där byte kan ske.  
 
Utifrån tidigare önskemål finns det idag långt framskrivna planer på att anordna 
pendlarparkeringsplatser på Bävervägen. En utredning kring 
pendlarparkeringsplatser på Mellangrind finns även i planeringsstadiet. 
 
 
Yrkande 
Inge Jacobsson (M) och Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag 
till beslut. 

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 
 

2. Att meddela Hasse Skoglund och Rebecca Lewis beslutet. 
 

3. Kommunstyrelsen är positiv till intentionen i förslaget och ger förvaltningen 
i uppdrag att återkomma med förslag på hur en pendlarparkering vid 
Mellangrind kan utformas samt finansieras.  

 
- - - - - 
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2018-§ 30   Dnr: KS.2016.0290 

 

Samråd om detaljplan Dalsberg 

Sammanfattning 
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra 
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa 
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden 
behöver tillskaps för att möjiggöra nya etableringar och exploateringar av såväl 
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av 
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya 
tillväxtmålen. 

Syftet med detaljplanen för Dalsberg är att möjliggöra etableringen av ett nytt 
bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet 
och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det 
möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja 
Johanneslund. 

Östra delen av området planläggs för bostadsbebyggelse. Allra längst öster ut 
planeras för en tätare bebyggelse med parhus eller radhus. I skogskanten finns även 
möjlighet att uppföra flerbostadshus i upp till tre våningar. Tillfart till området 
kommer att ske från Gronvägen i väster via en matargata som kommer leda vidare 
till Johanneslund. Den västra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde 
med odlingslotter.  

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.  

 

 
Yttrande 
Stig Jansson (M) och Herman Vinterhjärta (MP) yttrar sig i ärendet. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheterna Hårstorp 1:1 
m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 
 
- - - - - 
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2018-§ 31   Dnr: KS.2017.1299 

 

Revidering av ekonomistyrningsregler 2018 

Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort en översyn av ekonomistyrningsreglerna.  

Sammanfattningsvis är det förändringar på tre områden som gjorts. 

1. Antalet månadsrapporter till kommunstyrelsen minskas, rapporten för mars 
och september slopas. Anledningen är att de ligger i nära anslutning till 
tertialrapporterna som är mera genomarbetade och det sker inga större 
förändringar mellan rapporteringstillfällena. Mer tid kan ägnas åt analys av 
problemområden. 

2. Beskrivning av rapporternas innehåll har uppdaterats för att överensstämma 
med verkligheten och de önskemål som framförts från politik och ledning. 

3. Kravet på en femårig investeringsplan har strukits då det är ett krav som 
inte uppfyllts och heller inte efterfrågats. 

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

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta förslaget till reviderade ekonomistyrningsregler. 
 

- - - - - 
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2018-§ 32   Dnr: KS.2017.1120 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsens rådgivande 
organ och särskilda kommittéer – folkhälsoråd 

Sammanfattning 
En översyn är gjord av ”Reglemente för kommunstyrelsens rådgivande organ och 
särskilda kommittéer” gällande delen som behandlar folkhälsorådet.  
Förslaget till reviderad version har bearbetats av tjänstemannastödet i folkhälsorådet 
och folkhälsorådets ordförande. 
 
Revideringen handlar till största delen om att införliva fritidsfrågor i folkhälsorådet. 
Revideringen innebär även 

- Ett ökat perspektiv på de av FN antagna 17 globala hållbarhets- och 
utvecklingsmål som benämns som Agenda 2030 

- Tydligare fokus på den jämlika hälsan i folkhälsofrågor 

- Att folkhälsorådets roll ska vara rådgivande, uppföljande och 
initiativtagande 

- En utökning av ledamöter från organisationer och aktörer verksamma inom 
folkhälso- och fritidsområdet från sju till åtta stycken  

- Att adjungerat stöd ska finnas som möjlighet 

- Att ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen 
och utgöra folkhälsorådets presidium   

 
Förslag till reviderad version 
Förslag till revideras version presenteras nedan: 
 
Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta 
proaktivt med folkhälsofrågor på en övergripande nivå samt utifrån perspektiv kring 
fritidsfrågor och de 17 globala hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030. 
Rådet ska även signalera vilka områden som är centrala utifrån ovan perspektiv.  
 
Rådets syfte och uppdrag är att bevaka centrala folkhälsoområden i kommunens 
verksamheter, lyfta in och fram förutsättningarna för jämlik hälsa för befolkningen i 
Finspångs kommun, samt leda arbetet framåt.  
 
Rådets arbete grundas i den arbetsordning som tydliggör inriktningen för folkhälso- 
och fritidsfrågor under innevarande mandatperiod. Arbetsordningen ska vara 
vägledande utifrån rådets roll som rådgivande, uppföljande och initiativtagande. 
Rådet ska ge förslag till handlingsplaner för folkhälsoarbetet, följa upp, utvärdera 
och rapportera genomförda folkhälsoinsatser. Rådet ska även vid behov ge förslag 
till ändringar i strategisk plan vad gäller mål, perspektiv och indikatorer för de 
områden där folkhälsa, fritid och Agenda 2030 har påverkan, samt vara 
remissinstans i frågor som berör nämnda områden.   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 28 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta 
ledamöter från organisationer och aktörer verksamma inom folkhälso- och 
fritidsområdet. Kommunstyrelsen väljer ordförande och vice ordförande och den 
tredje förtroendevalda ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara 
ledamot i kommunstyrelsen och dessa utgör även rådets presidium. Detta presidium 
– tillsammans med koordinator - föreslår de övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan 
av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 
  
Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/kordinator samt möjlighet 
till adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. 
 
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta reviderad versionen av Reglemente för kommunstyrelsens 
rådgivande organ och särskilda kommittéer gällande folkhälsorådet 

 
- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 29 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 33   Dnr: KS.2018.0203 

 

Valärende - Val av ledamot i Miljö- och samhällsberedningen 

Sammanfattning 
Lars Gustafsson (SD) har lämnat in en begäran om att bli entledigad från uppdraget 
som ledamot i miljö- och samhällsberedningen. 
 
Sverigedemokraterna föreslår Kai Hallgren (SD) som ny ledamot i miljö- och 
samhällsberedningen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Lars Gustafsson (SD) från uppdraget som ledamot i Miljö- 
och samhällsberedningen. 

2. Att välja Kai Hallgren (SD) som ny ledamot i miljö- och 
samhällsberedningen. 

 
- - - - - 

 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 30 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 34   Dnr:  

 

Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter till styrelsen för 
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB från och med 
årsstämma 2018 till och med årsstämma 2019, samt val av 
ordförande och vice ordförande bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 suppleanter i Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB från och med ordinarie årsstämma 2018 till och 
med ordinarie årsstämma 2019 samt val av ordförande och vice ordförande. 

De politiska partiorganisationerna har till kommunfullmäktiges valberedning 
meddelat förslag på personer att väljas till uppdragen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Att välja följande 7 ledamöter till styrelsen för Finspångs Förvaltnings- och 

Industrihus AB från och med årsstämma 2018 till och med årsstämma 2019, 
samt ordförande och vice ordförande bland ledamöterna: 

 
Ulrika Jeansson (S) 
 
Berit Martinsson (S)  
 
Stefan Carlsson (V) 
 
Monica Brodén (MP) 
 
Jonas Andersson (M) 
 
Örjan Andersson (C) 
 
Ann- Britt Johansson (L) 

 

2. Att välja följande 7 suppleanter till styrelsen för Finspångs Förvaltnings- och 
Industrihus AB från och med ordinarie bolagsstämma år 2018 till slutet av 
ordinarie bolagsstämma år 2019:  

 
Hans-Erik Svensson (S) 
 
Bengt Eriksson (S) 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 31 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Britt-Marie Jahrl (S) 
 
Riitta Leiviskä Widlund (S) 
 
Johan Jardstål (M) 
 
Åsa Johansson (C) 
 
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

 
3. Att som ordförande välja Ulrika Jeansson (S)  
 
4. Att som vice ordförande välja Stefan Carlsson (V) 

 

- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 32 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 35   Dnr:  

 

Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter till styrelsen för 
Finspångs Tekniska Verk AB från och med årsstämma 2018 till 
och med årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice 
ordförande bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 suppleanter till styrelsen för 
Finspångs Tekniska Verk AB från och med ordinarie årsstämma 2018 till och med 
ordinarie årsstämma 2019 samt val av ordförande och vice ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja följande 5 ledamöter till styrelsen för Finspångs Tekniska verk AB 
från och med ordinarie bolagsstämma år 2018 till slutet av ordinarie 
bolagsstämma år 2019: 
 
Stig Andersson (S) 
 
Thomas Larsson (S) 
 
Leif Sundström (V) 
 
Leif Johanneson (M) 
 
Tommy Jacobsson (L) 

 
2. Att välja följande 5 suppleanter till styrelsen för Finspångs Tekniska verk 

AB från och med ordinarie bolagsstämma år 2018 till slutet av ordinarie 
bolagsstämma år 2019:  
 
Cecilia Svärd (S) 
 
Mats Annerfeldt (S) 
 
Ingrid Ahlström (MP) 
 
Hugo Andersson (C) 
 
Marie Johansson (KD) 

 
 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 33 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

3. Att som ordförande välja Stig Andersson (S) 
 

4. Att som vice ordförande välja Thomas Larsson (S) 
 
- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 36   Dnr:  

 

Val av 5 ledamöter och 3 suppleanter till styrelsen för 
Finspångs Stadsnät Finet AB från och med årsstämma 2018 
till och med årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice 
ordförande bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 suppleanter i Finspångs 
Stadsnät Finet AB från och med ordinarie årsstämma 2018 till och med ordinarie 
årsstämma 2019 samt val av ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja följande 5 ledamöter till styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet AB 
från och med ordinarie bolagsstämma år 2018 till slutet av ordinarie 
bolagsstämma år 2019:  
 
Börje Gunnarsson (-) 
 
Per Thyselius (S) 
 
Gudrun Skoog (MP) 
 
Christer Forsshéll (M) 
 
Sune Horkeby (C) 
 

2. Att välja följande 3 suppleanter till styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet 
AB från och med ordinarie bolagsstämma år 2018 till slutet av ordinarie 
bolagsstämma år 2019:  
 
Ingrid Ström (S) 
 
Leif Sundström (V) 
 
Mikael Wallin (L) 
 

3. Att som ordförande välja Börje Gunnarsson (-) 
 

4. Att som vice ordförande välja Gudrun Skoog (MP) 
 
- - - - - 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 37   Dnr:  

 

Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter till styrelsen för 
Vallonbygden AB från och med årsstämma 2018 till och med 
årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice ordförande 
bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 suppleanter i Vallonbygden AB 
från och med ordinarie årsstämma 2018 till och med ordinarie årsstämma 2019 samt 
val av ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja följande 5 ledamöter till styrelsen för Vallonbygden AB från och 
med ordinarie bolagsstämma år 2018 till slutet av ordinarie bolagsstämma år 
2019: 

 
Britt-Marie Ellersten (-) 
 
Bill Johansson (S) 
 
Ingela Billström (MP) 
 
Tina Englund (M) 
 
Christer Lundström (L) 

 
2. Att välja följande 5 suppleanter till styrelsen för Vallonbygden AB från och 

med ordinarie bolagsstämma år 2018 till slutet av ordinarie bolagsstämma år 
2019:  

 
Laila Ringqvist (S) 
 
Magnus Moberg (S) 
 
Stefan Carlsson (V) 
 
Kristin Yderfors (C) 

 
Leif Jonsson (KD) 
 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 36 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

3. Att som ordförande välja Britt-Marie Ellersten (-)  
 

4. Att som vice ordförande välja Bill Johansson (S) 

 
- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 37 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 38   Dnr:  

 

Val av 3 ledamöter och 2 suppleanter till styrelsen för Curt 
Nicolin Gymnasiet AB från och med årsstämma 2018 till och 
med årsstämma 2019 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 3 ledamöter och 2 suppleanter i styrelsen för Curt 
Nicolin Gymnasiet AB från och med ordinarie årsstämma 2018 till och med 
ordinarie årsstämma 2019. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att som ledamöter i styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och med 

ordinarie årsstämma 2018 till och med ordinarie årsstämma 2019 välja: 
 

Patrik Karlsson (S) 
 
Ingrid Westlund (V) 
 
Jan-Erik Andersson (M) 

 
2. Att som suppleanter i styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och 

med ordinarie årsstämma 2018 till och med ordinarie årsstämma 2019 välja: 
 

Kristina Ström (S) 
 
Jan-Anders Thornell (C) 

 
- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 38 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 39   Dnr:  

 

Val av 1 representant till George Leires fond för 2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja en representant till George Leires fond för 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Helen Esping (S) som representant till George Leires fond för 
2018. 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 39 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 40 
 

Val av ledamot till folkhälsorådet 

 
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att val till folkhälsoråd ska tas i i 
kommunstyrelsen och inte i kommunfullmäktige.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten. 

- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 40 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 41 
 

Delgivningar 

 
1. SKL – inbjudan medborgardialog 

  
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-05 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet. 
 
- - - - - 

 
 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 41 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 42   Dnr: KS.2018.0186 

 

Nytt medborgarförslag - höjd trafiksäkerhet för gångare på 
Bergslagsvägen 

Sammanfattning 
Daniel Hansen skriver följande i sitt medborgarförslag: 
 
”Jag anser att Bergslagsvägens övergångsställen (Från Bergslagshallen till Mellangrind) bör 
utrustas med blinkljus vid varje övergångsställe. Vägen är hårt trafikerad och speciellt vid 
korsningar är det extra svårt att få bilisters uppmärksamhet vid passage. Om denna väg inte är 
kommunens ansvar så vill jag att kommunen driver frågan mot ansvarig instans.” 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter 
åter till kommunfullmäktige för beslut.  
 

- - - - - 
   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 42 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-02-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 43   Dnr: KS.2018.0248 

 

Medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten 

Sammanfattning 
Ingela Karlsson skriver bland annat följande i sitt medborgarförslag: 
 
”Hur kommer det sig att ni på färdtjänsten i Finspång inte har kortbetalning? Alla andra har 
det men inte färdtjänsten” 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter 
åter till kommunfullmäktige för beslut.  
 

- - - - - 
 
 


