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Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2018-11-28 §§ 146-177 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2018-12-05 

Datum när anslaget tas 

ner  2018-12-26 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen , den 28 november 2018, kl. 16:00-18:15 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Bengt Eriksson (S) ersätter Ulrika Jeansson (S) §§ 146-154 

Ulrika Jeansson (S) §§ 155-177 

Josefina Leo (S) ersätter Patrik Karlsson (S) 

Jonny Persson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) 

Frida Granath (S) 

Emma Christiansen (S) 

Birgit Svärd (S) ersätter Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Thomas Larsson (S) 

Lena Lindberg (S) 

Anders Härnbro (S) 

Per Leander (S) ersätter Helena Berg (S) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Jonas Andersson (M) 

Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Ann-Sofie Olsson (SD) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Lennart Bodling (SD) ersätter Ulla-Britt Edengren (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Evelina Gustafsson (SD) 

Gerd Femerström (SD) 

Börje Axelsson (SD) 

Conny Lindgren (V) 
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Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Maud Karlsson (V) 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

 

Ersättare: Bengt Eriksson (S) §§ 155-177 

Kristine Andersson (KD) 

Christer Forsshéll (M) 

Lilian Bressler (M) 

Bert Egnell (M) 

Jan-Erik Andersson (M) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Leila Marttila (V) 

Åke Kinnander (L) 

Gudrun Skoog (MP) 

 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Robin Levander, kommunsekreterare 

Maria Forneman, kommunsekreterare 

Denny Lawrot, ordförande kommunrevisionen 

 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-12-04, kl. 15.30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Robin Levander 

 

Paragraf 

 

146 - 177 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Rune Larsson (M) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Jonny Persson (S) 
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Innehållsförteckning 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 146 

  

Information om verksamheten i regionen 2018-§ 147 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2018-§ 148 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2018-§ 149 

  

Revisionen informerar 2018- § 150 

  

Granskning av delårsrapport 2018 för Finspångs kommun 2018-§ 151 

  

Revisionsreglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2018-§ 152 

  

Revidering av förtroendemannareglemente 2018-§ 153 

  

Politisk organisation 2019 2018-§ 154 

  

Svar på medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i 

Finspångs centrum 

2018-§ 155 

  

Svar på medborgarförslag avseende höjd trafiksäkerhet för 

gångare på Bergslagsvägen 

2018-§ 156 

  

Valärende - val av kommunstyrelse för verksamhetsåren 2019-

2022 - val av 11 ledamöter och 11 ersättare, 1 insynsplats samt 

val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 

bland ledamöterna 

2018-§ 157 

  

Valärende - val av utbildningsråd, socialråd, miljö- och 

samhällsbyggnadsråd och oppositionsråd för verksamhetsåren 

2019-2022 

2018-§ 158 

  

Val av 3 oppositionsföreträdare för verksamhetsåren 2019-2022 2018-§ 159 

  

Val av sociala myndighetsnämnden för verksamhetsåren 2019-

2022 - val av 5 ledamöter och 2 ersättare samt val av 

ordförande och vice ordförande bland ledamöterna 

2018-§ 160 

  

Val av bygg- och miljönämnd för verksamhetsåren 2019-2022 - 

val av 5 ledamöter och 2 ersättare samt val av ordförande och 

vice ordförande bland ledamöterna 

2018-§ 161 
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Valärende - val av kommunrevisorer för verksamhetsåren 

2019-2022 - val av 5 revisorer samt val av ordförande och vice 

ordförande 

2018-§ 162 

  

Val av en överförmyndare med en ersättare för 

verksamhetsåren 2019-2022 

2018-§ 163 

  

Val av 9 ledamöter till demokratiberedningen för tiden 1 

januari 2019 - 31 december 2022, samt val av ordförande bland 

ledamöterna 

2018-§ 164 

  

Val av 9 ledamöter till lärandeberedningen för tiden 1 januari 

2019 - 31 december 2022, samt val av ordförande bland 

ledamöterna  

2018-§ 165 

  

Val av 9 ledamöter till omsorgsberedningen för tiden 1 januari 

2019 - 31 december 2022, samt val av ordförande bland 

ledamöterna 

2018-§ 166 

  

Val av 9 ledamöter till miljö- och 

samhällsbyggnadsberedningen för tiden 1 januari 2019 - 31 

december 2022, samt val av ordförande bland ledamöterna  

2018-§ 167 

  

Val av gruppledare för verksamhetsåren 2019-2022 2018-§ 168 

  

Inkallande av ersättare - tjänstgöringsordning i nämnder och 

styrelser 

2018-§ 169 

  

Delgivningar 2018-§ 170 

  

Nytt medborgarförslag - fortsatt utbyggnad av 

gångbana/trottoar utmed riksväg genom Sonstorp 

2018-§ 171 

  

Nytt medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok 2018-§ 172 

  

Nytt e-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 2018-§ 173 

  

Nytt medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar 2018-§ 174 

  

Nytt medborgarförslag - flyttning av kanonen på 

Bergslagstorget till Bruksparken 

2018-§ 175 

  

Nytt e-förslag: gästbrygga i centrum 2018-§ 176 
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Mötet avslutas 2018- § 177 
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2018-§ 146 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärende läggs till: 
 
Nummer 31, Nytt e-förslag: gästbrygga i centrum 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2018-§ 147 
 

Information om verksamheten i regionen 

Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns något att rapportera. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - - 
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2018-§ 148 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Stig Jansson (M), ordförande i miljö- och samhällsberedningen, informerar om att 
arbetet med översiktsplan gått bra. Översiktsplan går ut på samråd perioden 15 
januari till 31 mars 2019. Ny beredning sker den 14 januari. Stig Jansson önskar att 
koordinator får informera om arbetet med översiktsplan i kommunfullmäktige i 
januari. 
 
Stig Jansson informerar vidare att det planeras en ”station” med information om 
översiktsarbetet i en lokal på Bergslagsvägen. 
 
Ingrid Westlund (V), ordförande i omsorgsberedningen, informerar om uppdraget 
Strategi om psykisk ohälsa som kommer att bli klart i januari. 
 
Berit Martinsson (S), ordförande i demokratiberedningen, informerar om att 
demokratiberedningen haft sin årliga dialogkväll med kommunens föreningar. 
Föreningarna har uppskattat träffarna.  
 
En översyn av reglementet som reglerar rådens arbetsformer har gjorts och 
beredningen har skickat vidare till kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att ta informationen till protokollet. 
 

- - - - - 
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2018-§ 149 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns några frågor som kommit in. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - - 
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2018-§150 
 

Revisionen informerar 

Denny Lawrot, ordförande kommunrevisionen, informerar om kommunrevisionen 
och deras arbete. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att ta informationen till protokollet. 
 

- - - - - 
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2018-§ 151   Dnr: KS.2018.1101 

 

Granskning av delårsrapport 2018 för Finspångs kommun 

Sammanfattning 
 

Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten 
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning skall biläggas delårsrapporten. Revisorernas uppdrag är att pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna 
kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. 
 
Kommunens revisorer har granskat delårsrapporten per 2018-08-31. 
Denna granskning är översiktlig och mera inriktad på analys, mindre på 
detaljgranskning.  
 
Mot bakgrund av den genomförda granskningen konstaterar vi att: 
 

• Balanskravet kommer att uppnås. Prognosen för helåret pekar efter augusti 
månad på ett överskott med 17 ,3 mnkr. I förhållande till budgeterat resultat 
är det en avvikelse med 4,7 mnkr. I jämförelse med den senast presenterade 
helårsprognosen i maj månad är det en positiv förändringen med nästan 
15,6 mkr, vilket i huvudsak hänger samman med medel från 
Migrationsverket. 

• Det finansiella målet, oförändrad skattesats, bedöms som uppfyllt. De 
övriga fem finansiella målen beräknas komma uppfyllas. 

• Uppföljningen av de 15 fastställda strategiska målen pekar på följande: 
Statusen varning flaggas för 12 av målen, bra aviseras för två av målen, ej 
godkänt anges för ett av målen. 
 

Vi bedömer att det finns risk för att flera av de mål som kommunfullmäktige 
fastställt inte kommer att uppnås detta verksamhetsår. Vi vill 
särskilt här lyfta fram målen kopplade till perspektiven ekonomi, medarbetare och 
verksamhet (kommunen som verksamhetsutvecklare). I delårsrapporten bedöms 
samtliga med varning. Det finns med andra ord behov av fortsatta 
utvecklingsinsatser inom dessa områden. 

• Sektorerna social omsorg och utbildning uppvisar de största negativa 
avvikelserna i förhållande till fastställd budget. 

• Vi ser allvarligt på att kommunens resultat, utan de extra intäkterna, är 
negativt och att sektorerna sammanlagt prognostiserar ett större underskott. 
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Delårsbokslutets resultat- och balansräkning har i allt väsentligt upprättats 
i enlighet med lagens krav och normerande organ. 

 
Yttrande 
Torgny Maurer (SD) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta granskningen till protokollet. 

 

- - - - - 
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2018-§ 152   Dnr: KS.2018.1029 

 

Revisionsreglemente för revisorerna i Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Revisorerna har tagit fram nytt förslag till reglemente för revisorerna i Finspångs 
kommun. Kommundirektören har haft en dialog med revisorerna kring reglementet 
och förvaltningen har inget att erinra mot föreliggande förslag. 

Yttrande 

Stig Jansson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Hugo Andersson (C), Denny Lawrot, 
ordförande kommunrevisionen och Anders Axelsson, kommundirektör, yttrar sig i 
ärendet. 

Yrkande 

Stig Jansson (M) yrkar på ett tillägg i reglementet, att under § 3 efter första stycket 
lägga till följande mening: ”Sammankallande/ordförande hämtas ur oppositionen i 
fullmäktige” 

Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till Stig Janssons förslag till beslut. 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Berit Martinsson (S) ställer först proposition på Stig Janssons (M) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Ordföranden meddelar att den som röstar för Stig Janssons (M) tilläggsyrkande 
röstar ja, och den som röstar emot, röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 23 ja-röster för Stig Janssons (M) förslag och 22 nej-röster beslutar 
kommunfullmäktige bifalla Stig Janssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa reglemente för revisorerna i Finspångs kommun med tillägget 
under § 3, efter första stycket: 
”Sammankallande/ordförande hämtas ur oppositionen i fullmäktige” 

 
2. Att upphäva nu gällande reglemente från 2007-01-31 

 
- - - - - 
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2018-§ 153   Dnr: KS.2018.1124 

 

Revidering av förtroendemannareglemente 

Sammanfattning 
Som en följd av ny mandatperiod har förvaltningen fått i uppdrag att genomföra en 
revidering av nu gällande förtroendemannareglemente. Ändringarna omfattar 
bilagorna 1 och 2 ( i ärende KS 2018.24) avseende fördelning av fasta arvoden.   
 
Sammanfattningsvis är det följande uppdateringar som föreslås:  
 
-  ändrad ersättning, korrigering i procent för kommunfullmäktiges ordförande 

från 25 till 15 procent 

-  förändring, att det i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande även ingår att 
vara ordförande för FFIA, procentsatsen totalt är oförändrad. 

-  förtydligande kring fördelning av procent för oppositionsråd. 

 

Yrkande 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:  

”Att ordförande i beredning samt ordförande i kommunrevisionen ska ha 8 % 
arvode av för året fastställt heltidsmått.” 

 
Beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) finner att det bara finns ett förslag till beslut och 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa uppdaterat Förtroendemannareglemente – reglemente 
arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för 
kommunen med tillägget att ordförande i beredning samt ordförande i 
kommunrevisionen ska ha 8 % arvode av för året fastställt heltidsmått. 

 

2. Att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2017-11-29, § 168 
 

3. Att det nya reglementet ska gälla från och med 2019-01-01. 
 
 
 
- - - - - 
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2018-§ 154   Dnr: KS.2018.1122 

 

Politisk organisation 2019 

Sammanfattning 
Som en följd av valet behöver styrdokumentet ”Politisk organisation” revideras. 
Revideringen omfattar demokratiberedningen samt kommunstyrelsens grupper för 
uppföljning av verkställighet och resultat. Ändringarna framgår av texten. Tillägg i 
dokumentet skrivs med kursiverad text. Då valnämndens storlek i dagsläget inte 
regleras i annat dokument föreslås därför att ett sådant avsnitt läggs till i 
styrdokumentet.   

Förutom dessa revideringar finns behov av att genomföra en översyn av samtliga 
dokument som reglerar politisk verksamhet och organisation. Kommunstyrelsen 
föreslås därför få i uppgift att bereda en sådan översyn.  

 
Yttrande 
Hugo Andersson (C), Torgny Maurer (SD), Stig Jansson (M), Ingrid Westlund (V), 
Anders Härnbro (S), Anders Axelsson, kommundirektör, yttrar sig i ärendet. 
 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar att sammansättningen i sociala myndighetsnämnden och 
bygg- och miljönämnden ska vara 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordföranden meddelar att den som röstar för Torgny Maurers (SD) 
ändringsyrkande röstar ja, och den som röstar emot, röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och 37 nej-röster 
beslutar kommunfullmäktige att avslå Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa politisk organisation 
 

2. Att upphäva kommunfullmäktigens beslut om politisk organisation från 
2018-04-25, KS.2018.0320  
 

3. Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av samtliga 
styrdokument som reglerar politisk verksamhet och organisation 

 
- - - - - 
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2018-§ 155   Dnr: KS.2017.0913 

 

Svar på medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i 
Finspångs centrum 

 
Inger Welander har som representant för Turbinhistoriskt museum i Finspång 
lämnat ett medborgarförslag till Finspångs kommun (Dnr: KS2017.0913, bifogas).  
 

Inger skriver ”I samband med restaureringen/ombyggnaden av torget i Finspång tycker vi 
inom Turbinmuseet att det vore på plats att hylla och komma ihåg bröderna Ljungström som 
haft en avgörande betydelse för Finspångs utveckling”. 
 
Ingers förslag är följande ”Vi föreslår därför att kanonen som nu står på torget, och 
som inte har något med tillverkning i Finspång att göra byts ut mot en 
Ljungströmsturbin.”  
 
Förvaltningen har i beredningen av medborgarförslaget enligt sedvanlig rutin varit i 
kontakt med förslagsställaren som inte haft något ytterligare att tillföra ärendet.  
 
Inriktningsprogram för Finspångs centrummiljö – utgångspunkt för bedömning 
 
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 fem ledamöter till att bilda en ”Referensgrupp 
för Finspångs centrummiljö”. Referensgruppen fick den 22 januari 2018 
kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett strategiskt inriktningsprogram för de 
offentliga områdena i Finspångs centrum. Programmet skulle enligt uppdraget” 
förtydliga vilken målbild Finspångs kommun har för de offentliga miljöerna, samt 
vilka värden och kännetecken som den fortsatta utvecklingen och gestaltningen av 
de olika ytorna skall utgå ifrån.”  
 
Programmet ska ”ha ett vägledande syfte som betonar viktiga och centrala 
utgångspunkter för hur de olika platserna ska utvecklas. Dels för att bidra till 
kommunens attraktivitet men också för att främja viljan och lusten att vistas i och 
utnyttja det gemensamma rummet som dessa ytor utgör för medborgare och 
besökare. Däremot ska programmet inte resultera i ett färdigt gestaltningsförslag.”  
 
De områden som pekas ut som Finspångs centrums offentliga ytor är:  
- Förvaltningstorget  
- Bergslagstorget  
- Bruksparken  
- Bergslagsvägens sträckning från Bergslagstorget upp till Kulturhuset  
- Strandområdet längs Stationsområdet 
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Följande frågeställningar utgjorde underlag för gruppens diskussioner för 
inriktningsprogrammet:  
- Vilka värden och kvaliteter ska miljöerna kännetecknas av?  
- Vad vill vi ha ut av den offentliga platsen/platserna?  
- Hur främjar vi en miljö som bidrar till liv, rörelse och attraktiv vistelse i centrum?  
 
Bifogat till denna skrivelse finns inriktningsdokumentet - ” Från genomfart och transport 
till vistelse, aktivitet och umgänge” (Dnr KS 2017.1157) som Kommunstyrelsen den 26 
mars 2018 ställer sig bakom.  inriktningsdokumentet för Finspångs centrum tar 
fasta på tre bärande punkter: 
 
- Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till vistelseytor för 
människor. 
  
- De olika delarna: Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - 
Slottsparken/Engelska parken - Strandsidan vid stationsområdet - ska bindas ihop 
till en sammanhängande helhet.  
 
- Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och 
dess invånare.  
 
Förvaltningens ser är att det är utifrån den tredje punkten (Miljöns utformning ska vara 
sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och dess invånare.) som 
medborgarförslaget ska bedömas. 
 
Förvaltningens bedömning 
Läser man inriktningsdokumentet så ser man att det som avses med detta är att 
”Det kan handla om att åstadkomma någon form av ”landmärke” – permanent eller 
flexibelt; något som på ett tydligt sätt kan känneteckna Finspång som ort och dess 
utveckling från bruksort till en ort med framtidsvisioner. Här är gruppens 
uppfattning att låta Finspångs fyra element – vatten, eld, järn och glas fogas in i 
miljön – som offentlig konst, utsmyckning, rörelse eller som något som skapar 
funktion till exempel som sittytor. Här är det angeläget att inte bara ta vara på 
historien utan också betona kommunens utveckling för framtid och tillväxt” 
 
Hur ska man då med detta som vägledning se på en turbin i en centrummiljö? En 
turbin kan förvisso känneteckna en del av Finspång och dess utveckling från 
bruksort till en ort med högteknologiska industrier. Turbintillverkningen är dock 
inte det enda inslaget i denna utveckling utan även andra industrier i kommunen är 
idag av sådan karaktär. 
 
Enligt förvaltningens mening är det svårt att se en turbin som ett landmärke eller 
konst/utsmyckning i en torgmiljö. Turbinen är en svår symbol att kommunicera 
och inte något som automatiskt i sig själv förstås som en symbol för nutidens, eller 
framtidens, Finspång av den karaktär som inriktningsprogrammet för 
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centrummiljön avser. Vidare så kommer frågor om skötsel, uppställning och hur en 
turbin klarar att stå i en utomhusmiljö. 
  
Förvaltningens mening är också att det industriella arvet från Finspång på många 
sätt idag manifesteras i Finspång genom exempelvis namn på gator och skolor. 
Förvaltningen anser därför att en turbin bättre hör hemma i anslutning till den miljö 
där den tillverkats, och bör placeras i närheten av någon av våra industrier där en 
turbin har en mer naturlig plats. 
 

Den del av Ingers medborgarförslag som handlar om att avlägsna kanonen som står 
vid Bergslagstorget finner förvaltningen, med samma argumentation som ovan, är ett 
bra förslag som bör bifallas. Att ersätta den med en turbin ligger dock som beskrivits 
ovan inte inom inriktningsdokumntets intentioner.  
 
Yrkande 
Inge Jacobsson (M) yrkar på följande ändring: 
 

- Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda lämplig plats för uppställning av 
turbinen.  

 
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på attsats 1 med motiveringen: 
 

- Att kanonen ska stå kvar på torget. 
 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer först proposition på Inge Jacobssons (M) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 1 
mot Torgny Maurers (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Bifalla delen av Inger Welanders medborgarförslag som innebär 
avlägsnandet av kanonen på Bergslagstorget 

 
2. Avslå delen av Inger Welanders medborgarförslag som innebär 

uppställningen av en turbin på Bergslagstorget. 
 

3. Genom detta anse medborgarförslaget besvarat.  
 

4. Meddela förslagsställaren beslutet  
 
Reservation 
Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Rune Larsson (M), Ritha Andersson 
(M), Ralf Kronholm (M), Christina Dahl (M), Jonas Andersson (M), Stig Jansson 
(M), Mikael Wallin (L) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Torgny Maurer (SD), Ann-Sofie Olsson (SD), Nathalie Pettersson (SD), Lennart 
Bodling (SD), Kai Hallgren (SD), Evelina Gustafsson (SD), Gerd Femerström (SD) 
och Börje Axelsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers 
(SD) avslagsyrkande. 
 
- - - - - 
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2018-§ 156   Dnr: KS.2018.0186 

 

Svar på medborgarförslag avseende höjd trafiksäkerhet för 
gångare på Bergslagsvägen 

 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Daniel Hansen som önskar att 
övergångsställen på Bergslagsvägen, delen mellan Bergslagshallen och Mellangrind, 
bör utrustas med blinkljus. Förslagsställaren framför att Bergslagsvägen är hårt 
trafikerad och att det är svårt att få bilisters uppmärksamhet vid passage. Vidare 
framför förslagsställaren önskemål att kommunen ska driva frågan vidare om det 
inte är så att det är kommunen som är ansvarig för den aktuella vägen.  
 
Vid kontakt med Daniel Hansen så är förslagsställaren även öppen för andra 
lösningar, än den som föreslagits, som gör att bilisternas på ett bättre sätt 
uppmärksammar gående som ska passera Bergslagsvägen. När det gäller den del av 
Bergslagsvägen som medborgarförslaget avser så är det en del av riksväg 51 där 
Trafikverket är väghållare och ytterst ansvarig för utformningen av passager och 
övergångsställen längs vägen. Bergslagsvägen används både av genomfartstrafik och 
lokal trafik inklusive kollektivtrafik och gång- och cykel. För att avlasta Finspångs 
centrala delar från trafik har kommun i samarbete med Trafikverket genomfört en 
åtgärdsvalsstudie som medfört att det i Länstransportplanen finns medtaget att en 
ny förbifart på sikt ska byggas. Det kommer i framtiden avlasta Bergslagsvägen från 
trafik och ge möjligheter att utveckla Bergslagsvägen att få en mer stadsmässig 
karaktär. Utifrån att Bergslagsvägen idag utgör en barriär för oskyddade trafikanter 
föreslås att medborgarförslaget tillkännages Trafikverket som ansvarig väghållare 
och att kommunen tar upp aktuell frågeställning med Trafikverket. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
 

3. Att tillkännage Trafikverket medborgarförslaget. 
 
- - - - - 
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2018-§ 157   Dnr: KS.2018.0001 

 

Valärende - val av kommunstyrelse för verksamhetsåren 2019-
2022 - val av 11 ledamöter och 11 ersättare, 1 insynsplats 
samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 11 ledamöter och 11 ersättare, 1 insynsplats i 
kommunstyrelsen samt val av presidium – ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande bland ledamöterna i kommunstyrelsen för verksamhetsåren 2019-
2022. 

Yrkande 

Kai Hallgren (SD) yrkar att som andre vice ordförande välja Torgny Maurer (SD). 

Beslutsgång 

Ordförande Berit Martinsson (S) finner att det finner att det finns två förslag till 
beslut och ställer dem mot varandra. Ordföranden meddelar att den som röstar på 
Inge Jacobsson (M) skriver Inge Jacobssons namn på valsedeln och den som röstar 
på Torgny Maurer (SD) skriver Torgny Maurer på röstsedeln. Den som önskar rösta 
blankt lämnar röstsedeln blank. 

Omröstning 

Som valkontrollanter väljs mötets justerare, Jonny Persson (S) och Rune Larsson 
(M). 

Valurnan kontrolleras och det konstateras att den är tom. 

Kommunsekreterare Robin Levander genomför upprop varvid ledamöter lägger sin 
röstsedel i valurnan. 

Mötet ajourneras medan röstsedlar räknas en och en och kontrolleras av 
valkontrollanterna. 

Omröstningsresultat 

Resultatet utfaller med 37 röster på Inge Jacobsson (M) och 8 röster på Torgny 
Maurer (SD). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Att som ledamöter välja: 

Ulrika Jeansson (S) 
 
Frida Granath (S) 
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Jonny Persson (S) 
 
Jan-Erik Heintze (S) 
 
Hugo Andersson (C) 
 
Marie Johansson (KD) 
 
Stefan Carlsson (V) 
 
Carl-Gustaf Mörner (M) 
 
Inge Jacobsson (M) 
 
Torgny Maurer (SD) 
 
Kai Hallgren (SD) 
 

Att som ersättare välja: 

Bertil Senestad (S) 
 
Britt-Marie Jahrl (S) 
 
Patrik Karlsson (S) 
 
Josefina Leo (S) 
 
Kristin Yderfors (C) 
 
Per Olof Hårsmar (KD) 
 
Ingrid Westlund (V) 
 
Mikael Wallin (L) 
 
Ralf Kronholm (M) 
 
Natalie Pettersson (SD) 
 
Sven-Inge Eriksson (SD) 
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Att till insynsplats välja 

 

Monica Brodén (MP) 

 

Att som presidium välja: 

 

ordförande tillika kommunalråd Ulrika Jeansson (S)  

 

1:e vice ordförande Hugo Andersson (C)  

 

2:e vice ordförande Inge Jacobsson (M) 
 
- - - - - 
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2018-§ 158   Dnr: KS.2018.0001 

 

Valärende - val av utbildningsråd, socialråd, miljö- och 
samhällsbyggnadsråd och oppositionsråd för verksamhetsåren 
2019-2022 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja utbildningsråd, socialråd, miljö-och 
samhällsbyggnadsråd och oppositionsråd för verksamhetsåren 2019 – 2022. 

Yrkande 
Kai Hallgren (SD) yrkar att som oppositionsråd välja Torgny Maurer (SD). 

Beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) finner att det finner att det finns två förslag till 
beslut och ställer dem mot varandra. Ordföranden meddelar att den som röstar på 
Inge Jacobsson (M) skriver Inge Jacobssons namn på valsedeln och den som röstar 
på Torgny Maurer (SD) skriver Torgny Maurer på röstsedeln. Den som önskar rösta 
blankt lämnar röstsedeln blank. 

Omröstning 
Som valkontrollanter väljs mötets justerare, Jonny Persson (S) och Rune Larsson 
(M). 

Valurnan kontrolleras och det konstateras att den är tom. 

Kommunsekreterare Robin Levander genomför upprop varvid ledamöter lägger sin 
röstsedel i valurnan. 

Mötet ajourneras medan röstsedlar räknas en och en och kontrolleras av 
valkontrollanterna. 

Omröstningsresultat 
Resultatet utfaller med 37 röster på Inge Jacobsson (M) och 8 röster på Torgny 
Maurer (SD). 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
Att välja: 
 
Marie Johansson (KD) som socialråd för verksamhetsåren 2019-2022. 
 
Frida Granath (S) som utbildningsråd för verksamhetsåren 2019-2022. 
 
Hugo Andersson (C) som miljö- och samhällsbyggnadsråd för verksamhetsåren 
2019-2022. 
 
Inge Jacobsson (M) som oppositionsråd för verksamhetsåren 2019-2022 
 
- - - - - 
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2018-§ 159   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 3 oppositionsföreträdare för verksamhetsåren 2019-
2022 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 1 oppositionsföreträdare för 
Sverigedemokraterna, 1 oppositionsföreträdare för Vänsterpartiet och 1 gemensam 
oppositionsföreträdare för Moderaterna och Liberalerna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som oppositionsföreträdare välja: 

Torgny Maurer (SD) för sverigedemokraterna 

Inge Jacobsson (M) för moderaterna och liberalerna 

Stefan Carlsson (V) för vänsterpartiet 

 

- - - - - 
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2018-§ 160   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av sociala myndighetsnämnden för verksamhetsåren 
2019-2022 - val av 5 ledamöter och 2 ersättare samt val av 
ordförande och vice ordförande bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att tillsätta 5 ledamöter och 2 ersättare i sociala 
myndighetsnämnden för verksamhetsåret 2019-2022 varav en ledamot ska väljas till 
nämndens ordförande och en ledamot ska väljas till nämndens vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamöter välja:  

Marie Johansson (KD) 

Riitta Leiviskä- Widlund (S) 

Carola Persson (S) 

Ritha Andersson (M) 

Dan Hallgren (SD) 

 

Att som ersättare välja: 

Karin Sjöholm Svensson (C) 

Britt-Mari Hamnevik Söderberg (L)  

 

Att som ordförande välja: 

Marie Johansson (KD) 

 

Att som vice ordförande välja:  

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

 

- - - - - 
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2018-§ 161   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av bygg- och miljönämnd för verksamhetsåren 2019-2022 - 
val av 5 ledamöter och 2 ersättare samt val av ordförande och 
vice ordförande bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att tillsätta fem ledamöter i bygg- och miljönämnden för 
verksamhetsåret 2019-2022 varav en ledamot ska väljas till nämndens ordförande 
och en ledamot ska väljas till nämndens vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamöter välja:  

Rune Larsson (M) 

Marcus Wisäter (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Kai Hallgren (SD) 

Kristin Yderfors (C) 

 

Att som ersättare välja:  

Åke Kinnander (L) 

Stefan Ackeryd (KD)  

 

Att som ordförande välja: 

Mats Annerfeldt (S) 

 

Att som vice ordförande välja:  

Kristin Yderfors (C) 

 

- - - - - 
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2018-§ 162   Dnr: KS.2018.0001 

 

Valärende - val av kommunrevisorer för verksamhetsåren 
2019-2022 - val av 5 revisorer samt val av ordförande och vice 
ordförande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 5 kommunrevisorer för verksamhetsåren 2019-
2022. 
 
Från de politiska partiorganisationerna har inlämnats förslag på personer att väljas 
till uppdragen. Med utgångspunkt från dessa har valberedningen överlämnat 
nomineringar till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamot välja:  

Lars Erik Ramlöv (L)  

Örjan Andersson (C) 

Lars Gustafsson (S) 

Solveig Andersson (S) 

Freddy Leijon (SD) 

 

Att som ordförande välja:  

Lars Erik Ramlöv (L)  

 

Att som vice ordförande välja:  

Örjan Andersson (C) 

 

- - - - - 
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2018-§ 163   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av en överförmyndare med en ersättare för 
verksamhetsåren 2019-2022 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 1 överförmyndare och 1 ersättare för 
överförmyndaren för verksamhetsåren 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som överförmyndare välja:  

Helene Esping (S) 

 

Att som ersättare välja:  

Bert Egnell (M)  

 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 32 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 164   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 9 ledamöter till demokratiberedningen för tiden 1 januari 
2019 - 31 december 2022, samt val av ordförande bland 
ledamöterna 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att till demokratiberedningen välja 9 ledamöter varav 

två ledamöter från det största partiet och en ledamot vardera från övriga partier. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamöter välja: 

 

Jan-Erik Svenblad (S) 

 

Birgit Svärd (S) 

 

Åsa Johansson (C) 

 

Elisabet Rehn (L) 

 

Edite Järpehag (KD) 

 

Bert Egnell (M)  

 

Camilla Boström (MP) 

 

Lars Svensson (SD)  

 

Conny Lindgren (V) 

 

Att som ordförande välja: 

 

Jan-Erik Svenblad (S) 

 

Moderaterna och liberalerna tar fram förslag på vice ordförande inför kom-

munfullmäktige 2018-12-19 
 
- - - - - 
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2018-§ 165   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 9 ledamöter till lärandeberedningen för tiden 1 januari 
2019 - 31 december 2022, samt val av ordförande bland 
ledamöterna  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att till lärandeberedningen välja 9 ledamöter varav två 

ledamöter från det största partiet och en ledamot vardera från övriga partier. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamöter välja: 

 

Sune Horkeby (C)  

 

Lena Lindberg (S) 

 

Lars Thulin (S) 

 

Christina Dahl (M) 

 

Åke Kinnander (L) 

 

Kristin Andersson (KD) 

 

Ingrid Vastesson (SD) 

 

Ingela Billström (MP) 

 

Joakim Hansen (V) 

 

Att som ordförande välja  

 

Sune Horkeby (C)  

 

Moderaterna och liberalerna tar fram förslag på vice ordförande inför kom-

munfullmäktige 2018-12-19 

 
- - - - - 
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2018-§ 166   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 9 ledamöter till omsorgsberedningen för tiden 1 januari 
2019 - 31 december 2022, samt val av ordförande bland 
ledamöterna 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att till omsorgsberedningen välja 9 ledamöter varav två 

ledamöter från det största partiet och en ledamot vardera från övriga partier. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Ing-Marie Jeansson (S) 

Hakon Fältström (L) 

Anders Karlsson (C) 

Lilian Bressler (M) 

Niklas Carlsson (KD) 

Gerd Femerström (SD) 

Gudrun Skoog (MP) 

Maud Karlsson (V) 

 

Att som ordförande välja  

 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

 

Moderaterna och liberalerna tar fram förslag på vice ordförande inför kom-

munfullmäktige 2018-12-19 

 

- - - - - 
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2018-§ 167   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 9 ledamöter till miljö- och 
samhällsbyggnadsberedningen för tiden 1 januari 2019 - 31 
december 2022, samt val av ordförande bland ledamöterna  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att till miljö- och samhällsberedningen välja 9 

ledamöter varav två ledamöter från det största partiet och en ledamot vardera 

från övriga partier. 

 

Yttrande 

Conny Lindgren (V) och Hugo Anderson (C) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamöter välja: 

Mats Annerfeldt (S) 

 

Bo-Göran Allard (S) 

 

Tommy Jacobson (L) 

 

Kristina Carlsson (C) 

 

Stig Jansson (M) 

 

Jan Vastesson (SD) 

 

Stefan Ackeryd (KD) 

 

Ingrid Ahlström (MP) 

 

Vänsterpartiet tar fram förslag inför kommunfullmäktige 2018-12-19 

 

Att som ordförande välja  

Mats Annerfeldt (S) 

 

Moderaterna och liberalerna tar fram förslag på vice ordförande inför kom-

munfullmäktige 2018-12-19 

 
- - - - - 
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2018-§ 168   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av gruppledare för verksamhetsåren 2019-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja gruppledare för de partier som är 

representerade i kommunfullmäktige för verksamhetsåren 2019-2022.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som gruppledare välja: 

Torgny Maurer (SD)  

Inge Jacobsson (M)  

Hugo Andersson (C)  

Ulrika Jeansson (S)  

Mikael Wallin (L) 

Stefan Carlsson (V) 

Marie Johansson (KD) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

- - - - - 

 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 37 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 169   Dnr: KS.2018.0001 

 

Inkallande av ersättare - tjänstgöringsordning i nämnder och 
styrelser 

Sammanfattning 

Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fastställa i vilken ordning 

ersättare ska inkallas till tjänstgöring vid förfall för ledamot i nämnder och 

styrelse. 

 

Yttrande 

Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ersättare inträder enligt den följande ordning de är upptagna i 
protokollet för respektive parti. 

 
2. Att i den mån ersättare för respektive parti inte finns närvarande inkallas 

ersättare i följande ordning: 
 

För Tjänstgör  
 1 2 3 4 5 6 7 
S C KD MP V M L SD 
C KD S M L MP  V SD 
KD C S M L MP  V SD 
M L MP KD C S V SD 
L M C  KD S MP V SD 
SD M L MP KD C S V 
V S MP C L M KD SD 
MP S C V M KD  L SD 
 

- - - - - 

 
 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 38 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 170 
 

Delgivningar 

 

 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05 
  

2. Valberedningens protokoll 2018-11-21 
 

3. Valberedningens protokoll 2018-10-30 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet: 

 
 
 
- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 39 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 171   Dnr: KS.2018.1156 

 

Nytt medborgarförslag - fortsatt utbyggnad av 
gångbana/trottoar utmed riksväg genom Sonstorp 

Sammanfattning 
 
Daniel Svanér skriver följande i sitt medborgarförslag: 
 
”Jag vill härmed lämna ett medborgarförslag på en fortsatt utbyggnad av 
gångbana/trottoar utmed riksväg 51 genom Sonstorp. Från Norråsvägen fram till 
kyrkan. Detta medför en säkrare situation för de gångtrafikanter som faktiskt går ut 
med sträckningen idag. Det ramar även in att det är ett samhälle man passerar. 
 
Jag vill även passa på att ge förslag på att kommuner själva numera kan montera 
upp fartkameror. De kameror som förbereds nu utmed sträckningen Finspång - 
Sonstorp borde enligt min mening först ha monterats vid infarterna vid både 
Sonstorp och Hällestad. Där konsekvensen av en fortkörning och dess risker man 
utsätter andra för är större i ett samhälle än utanför.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
åter till kommunfullmäktige för beslut. 

 

- - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 40 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 172   Dnr: KS.2018.1056 

 

Nytt medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok 

Sammanfattning 
Malin Ahlqvist skriver följande i sitt medborgarförslag:  
 
 ”Vill återigen lämna medborgarförslag gällande mindre boende för ensam eller 
familj. Lämnade ett 2015, vilket jag ej fått återkoppling på.  
 
 Finspång kommun borde överväga att kontakta boklok.  
 
 Skanska och Ikea bygger tillsammans lägenheter och radhus som är förhållandevis 
billiga, små trivsamma och smart planerade bostadsrätter som inte riktar sig till dem 
med den större plånboken utan medelinkomsttagare. Jag har själv ägt en i 
Helsingborg och älskade min bostad som var både prisvärd och supertrivsam med 
allt jag behövde samt en mysig uteplats.  
 
 Finspång behöver nya fräscha lägenheter/radhus!  
 
Mindre prisvärda bostäder efterfrågas av så väl barn, familjer som äldre, men knappt 
går att få tag på.  
 
 I kommunen har det under en tid funnits nyproduktion av privata villor och 
enstaka hyreshus med dyra månadshyror. Bryt trenden, sälj mark till Ikea och bygg 
bostäder som folk vill ha och framförallt har råd med.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
åter till kommunfullmäktige för beslut. 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 41 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 173   Dnr: KS.2018.1151 

 

Nytt e-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 

Sammanfattning 
Per Leander skriver följande i sitt e-förslag som fått 37 namnunderskrifter: 

 
”Att förbättra utomhusmiljön runt huset bildningen för att på det sättet få en 
trevligare 
och mer stimulerande omgivning som också kan bidra till en tryggare skola och mer 
aktiva elever och anställda i huset. 
 
Beskrivning 
Vi ifrån Bergska Gymnasiets elevråd och Curt Nicolin Gymnasiets elevråd önskar 
att lägga fram ett förslag om en bättre utomhusmiljö runt Bildningen. Förslag på 
föremål att montera på området är bänkar, bord, papperskorgar samt eventuellt en 
basketkorg. Vi anser att detta skulle kunna bidra till en positiv arbetsmiljö för både 
elever och personal i huset. Vi anser också att det i dagsläget är för torftig 
utomhusmiljö med dåliga möjligheter att vistas utomhus. Vi tycker också det är 
viktigt att elever och personal ska kunna vistas mer utomhus för att få mer frisk luft 
och även mer fysisk aktivitet. 
 
Vi vet om planerna att göra om ett antal parkeringsplatser på skolan till en cykelväg. 
Vi anser då att man även skulle kunna ta bort övriga parkeringsplatser på framsidan 
utav huset och endast ge fordon med anknytning till verksamheten i huset tillgång 
att stå där för att kunna bygga ett större rekreationsområde. Sedan anser vi att ytan 
på baksidan utav huset som vätter mot Skutensjön skulle kunna användas bättre åt 
rekreation som bänkar och bord för att ge bättre möjligheter till att vara utomhus. I 
huset är det även trång och ibland högljutt på grund utav många elever, vilket kan 
leda till stress bland elever och personal. Därför skulle alla tjäna på en bättre 
utomhusmiljö för att kunna utnyttja husets område till fullo ifall det exempelvis blir 
för mycket folk på en begränsad yta.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

- - - - - 

 
 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 42 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 174   Dnr: KS.2018.1165 

 

Nytt medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar 

Sammanfattning 
Ulla Reif skriver följande i sitt medborgarförslag:  
 
”Ja nu är det dags igen. Vintertorg!! Tror ni verkligen att ni ska få igång Finspångs 
centrum? Det är ju redan förstört, knappt inget folk när man går där. Det är skillnad 
hur det var för många år sen, när det fanns en massa olika affärer. Vad finns nu? 
Inte mycket. 
 
Är det inte dags nu att ni vaknar upp ur er drömvärld. Vi i ytterområdena finns 
också. Vi betalar lika mycket skatt. Men alla pengar ska tydligen kastas ut i centrum. 
Tycker ni att ni lyckats? 
 
Ännu en gång skriver jag för att vi i ytterområdena ska få ett uns utav det som görs i 
centrum. Vi i Ljusfallshammar är fortfarande i behov av en cykelbana, eftersom 
51:an är så smal och trafiken så tung, så är det helt livsfarligt att cykla eller åka 
moped där. Ni påstår att ni gör utredningar om en cykelbana, sen dör det bara helt 
ut. Det vore på tiden att det fylls på med grus på järnvägsbanken till Borggård och 
att det sen jämnas ut. Så mycket mer behövs inte. Hört att det finns problem runt 
järnvägen med folk, vilka ni var snabba att sälja när järnvägen lades ner. Nu tycker 
jag ni verkligen pratar med personerna runt järnvägsbanken. Jag vet inte vad 
problemen är. Förr kunde korna gå över 51:an och bilisterna fick vackert vänta, och 
så stora problem var det inte. Vill folk ha korna över järnvägsbanken borde det vara 
mycket mindre problem, (om nu är det som är problemet) som borde kunna lösas 
bara ni har en vilja till det.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
åter till kommunfullmäktige för beslut. 

- - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 43 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 175   Dnr: KS.2018.1191 

 

Nytt medborgarförslag - flyttning av kanonen på 
Bergslagstorget till Bruksparken 

Sammanfattning 
 

Lars-Otto Gullman skriver följande i sitt medborgarförslag:  
 
”Läste i Norrköpings Tidningar den 10 november att planer finns att i samband 
med 
omplaneringen av Bergslagstorget ta bort den kanon som nu står där. Mitt förslag är 
att flytta den till Bruksparken där den lämpligen kan ställas upp intill den grova 
kanon som redan ligger där. 
Motivering: 
De båda kanonerna kan tillsammans illustrera ett skede i Finspångs bruks historia 
genom att den grova kanonen tillhör den sista generationen av kanoner som 
tillverkades av gjutjärn, medan den andra är en av den första generationen som 
tillverkades av stål. Ämnet till stålkanonens eldrör göts i Bofors men det svarvades, 
borrades och färdigställdes i Finspång, vilket då inte Bofors hade maskiner för. Under en 
kortare tid samarbetade alltså de båda bruken. 
Vi ska också komma ihåg att ett av skälen till att Siemens och turbintillverkningen 
överhuvudtaget finns här var, att när bröderna Ljungström valde Finspång fanns på 
orten personal som var van vid verkstadsarbete med hög precision. Sådant var 
nödvändigt både för tillverkning av kanoner och turbiner. De tre företagen 
Finspångs bruk, Bofors och dagens Siemens hänger på så sätt ihop. Det finns därför 
goda skäl att låta stålkanonen från torget få en bra plats där den kan ses av turister. 
Kan nämna att senast i september var en grupp på ca 40 personer från Bofors här 
för att studera kanoner, Bruksmuseet och Turbinmuseet. I Finspång har kanoner 
tillverkats i århundraden och Finspångs namn är känt även utomlands just för detta. 
Låt oss bevara de minnen som finns från den tiden! 
Iden i tidningen att ställa in kanonen i ett museum var utmärkt. Möjligen finns det i 
den historiska miljön vid slottet någon tom lokal, som kan göras till ett rymligare 
bruksmuseum? 
Men i brist på det idag är mitt förslag: 
Flytta kanonen på Bergslagstorget till Bruksparken!” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
åter till kommunfullmäktige för beslut. 

- - - - - 



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 44 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 176   Dnr: KS.2018.1253 

 

Nytt e-förslag: gästbrygga i centrum 

Sammanfattning 
Peter Lindberg skriver följande i sitt e-förslag som fått 42 namnunderskrifter: 

” Utred möjligheten att anlägga en gästbrygga vid Skutbosjön i centrum  
Beskrivning  
Det är många som har båtar vid stugor och bryggor utmed Skutbosjön, Dovern och 
Glan. Om man vill ta en tur in till centrum för att äta, handla eller bara ta en glass så 
går inte det. Att anlägga en gästbrygga på lämplig plats skulle öka handel och 
konsumtion i centrum, inte minst under sommarmånaderna. Idag finns ingen chans 
för oss med båtar att ta oss in till centrum och lägga till. Det skulle också vara 
trevligt med en allmän brygga i den fina miljö som finns. Båtföreningen som finns 
idag har inga lediga platser och kön är lång har jag förstått. Så bygg en härlig fin 
gästbrygga.” 

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

kommunfullmäktige för beslut. 

 

- - - - - 

 

 
 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Protokoll 45 (45)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§177 
 

Mötet avslutas  

Kommunfullmäktigemötet avslutas 18.15. 

 
 
 
- - - - - 

 


