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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2021-§ 63 

  

Information om Coronaläget i Finspångs kommun 2021-§ 64 

  

Information om verksamheten i regionen 2021-§ 65 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2021-§ 66 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2021-§ 67 

  

Allmänhetens frågestund 2021-§ 68 

  

Revisionsberättelse Finspångs kommun 2020 2021-§ 69 

  

Årsredovisning 2020 Finspångs kommun 2021-§ 70 

  

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2020 2021-§ 71 

  

Tryggande av framtida pensioner 2021-§ 72 

  

Revidering av Strategi för IT-infrastruktur 2021-§ 73 

  

Redovisning våren 2021 av motioner, e-förslag och 

medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

2021-§ 74 

  

Svar på motion Integration gör samhället mer hållbart, uppdrag 

till demokratiberedningen 

2021-§ 75 

  

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende 

föreningsaktiviteter 2021 

2021-§ 76 

  

Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse 2016 - Stiftelsen 

Häfla hammarsmedja 

2021-§ 77 

  

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse 2017 - Stiftelsen 

Häfla hammarsmedja 

2021-§ 78 

  

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse 2018 - Stiftelsen 

Häfla hammarsmedja 

2021-§ 79 

  

Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 2019 - Stiftelsen 2021-§ 80 
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Häfla hammarsmedja 

  

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 2021-§ 81 

  

Entledigande från uppdrag som vigselförrättare  2021-§ 82 

  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 

demokratiberedningen samt val av ny ledamot i 

demokratiberedningen 

2021-§ 83 

  

Delgivningar 2021-§ 84 

  

Anmälan av motion - Frivillighet när det gäller delade turer 2021-§ 85 

  

Anmäla av medborgarförslag - utegym i Bruksparken 2021-§ 86 

  

Anmälan av medborgarförslag - Satsa på fler utegym 2021-§ 87 

  

Anmälan av medborgarförslag - Gör om stationshuset till en 

restaurang- och hotellutbildning 

2021-§ 88 

  

Anmälan av motion - Integrationsplikt i Finspång 2021-§ 89 

  

  

 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 5 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 63 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till 

föredragningslistan: 

- Entledigande från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen samt val 

av ny ledamot i demokratiberedningen 

- Anmälan av medborgarförslag – Gör om stationshuset till en restaurang- 

och hotellutbildning 

- Anmälan av motion – Integrationsplikt i Finspång 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att till föredragningslistan lägga till ärendena: 

- Entledigande från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen samt val 

av ny ledamot i demokratiberedningen 

- Anmälan av medborgarförslag – Gör om stationshuset till en restaurang- 

och hotellutbildning 

- Anmälan av motion – Integrationsplikt i Finspång 

 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 
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2021-§ 64 
 

Information om Coronaläget i Finspångs kommun 

 

Kommundirektör Johan Malmberg ger en uppdatering om Coronapandemin i 

Finspångs kommun. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2021-§ 65 
 

Information om verksamheten i regionen 

 

Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns något att 

rapportera. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lämna punkten 
 

- - - - - 
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2021-§ 66 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

 

Lärandeberedningen 

Sune Horkeby (S) informerar om att de jobbar på med arbetsmarknadsstrategin 

tillsammans med koordinatorerna, med nulägesanalys och inverkan av 

Coronapandemin, och med rapporten från SKR – Företagsklimatet 2020, som 

visar att Finspångs kommun ligger väldigt lågt, så en ansträngning behövs. 

Lärandeberedningen räknar med att texten i strategin ska vara klar till sommaren 

så att det kommer upp i kommunfullmäktige i oktober. 

 

Demokratiberedningen 

Magnus Moberg (S) informerar att de träffat Anders Pantzar och Cathrine 

Jerrhage och fått höra vad de gör för demokratin i skolan. Delar av 

demokratiberedningen ska besöka gymnasieskolornas elevråd. 

Magnus berättar också att de jobbar för att få in fler nomineringar till 

demokratistipendiet i år och att de kommer att göra inspel i demokrativeckan. 

 

Miljö- och samhällsberedningen 

Mats Annerfeldt (S) informerar om arbetet med avfallsplanen och att de planerar 

för en vägledande debatt nästa kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2021-§ 67 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

 

Torgny Maurer (SD) har följande frågor utifrån att det på kommunens hemsida 

står att ombyggnationen av Bergslagsvägen ska ske i tre etapper samt vara 

slutfört i slutet av april 2021: 

1. I dagsläget pågår byggnation samtidigt på alla etapper! Varför slutförs inte en 

etapp innan nästa etapp påbörjas? 

2. Kommer ombyggnationen vara slutförd i slutet av april som utlovats? 

3. Tycke den politiska ledningen att kommunikationen och dialogen med berörda 

näringsidkare fungera på ett bra sätt för alla parter? 
 

Hugo Andersson (C) svarar: 

1. Utifrån att det blivit störning i projektet som påverkat tidplanen så har detta 

ändrats för att färdigställa ombyggnationen snabbare. 

2. Nej, projektet har blivit försenat på grund av olika störningar och kommer inte 

bli klart till den 30 april.  

3. Kommunikationsmässigt är det svårt att nå alla. I det här fallet med 

avstängningen så har informations skickats till samtliga centrumhandlare, vi har 

haft möte med centrumhandlare samt delat ut brev till samtliga boende som 

berörs av avstängningen, samtidigt som vi har förankrat avstängningen med Lidl 

och har lagt ut information på webben. När det till exempel gäller Hugos, så har 

de fått information innan avstängningen.  
 

Stefan Carlsson (V) frågar: 

Finns det någon plan för kommunikation, skyltning och information till de som 

berörs av ombyggnationen av vägen genom centrum, boende, näringsidkare, 

verksamheter och besökare till dessa? 

 

Det finns många som upplever att de inte får tillräcklig information och någon att 

fråga när frågor uppstår. Finns det någon plan för att åtgärda dessa upplevda 

brister? 

 

Hugo Andersson (C) svarar: 

Ja, vi kommunicerar både inför och under projekten med syfte att informera och 

underlätta för allmänhet och minska störningsmomenten. I det här fallet med 

senaste avstängningen så har vi skickat ut information till samtliga 

centrumhandlare, haft möte med centrumhandlare samt delat ut brev till samtliga 

boende som berörs av avstängningen samtidigt som vi har förankrat 

avstängningen med Lidl och har lagt ut info på webben. När det tex gäller Hugos 

så har de fått information innan avstängningen och vi kommer med det 

komplettera skyltning till Kulturhuset. Vi har fått in några enstaka synpunkter 
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som vi har justerat efter hand. Stor del av kommunikation kring fysisk 

omledning sker även på plats i form av hänvisningsskyltning. 

 

Självklart så tar vi till oss de synpunkter som kommer till oss kring 

kommunikation och löser de brister vi kan och tar med oss erfarenheten till andra 

projekt.   
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2021-§ 68 
 

Allmänhetens frågestund 

 

Per-Åke Andersson ställer följande frågor: 

1. ”Förverkligad jämställdhet är avgörande för att bidra till att målen kan 

uppnås” står det i texten till Område 5 i Agenda 2030. 

En hörnsten i jämställdhetspolitiken som på olika sätt i framtiden kommer att 

definiera kvinnors status i samhället är att kvinnors löner höjs. En skillnad i 

livsinkomst mellan män och kvinnor på över 3 miljoner kan inte i ett rättvist 

samhälle ses som OK. 

Hur arbetar kommunen för att jämna ut skillnaderna som mer handlar om hur 

yrken värderas än inom respektive yrke? Både lön, anställningsgrad och -form är 

faktorer som spelar roll i att denna orättvisa kan undanröjas. 

2. Sjukfrånvaron (sid 33 i Årsredovisningen) 

2016 var sjukfrånvaron bland kvinnor 5,7% och bland män 3,0%. 

Eftersom 2020 inte är möjligt att jämföra med tar jag 2019 som bas för min fråga 

där talen var högre, 6,2% resp 5,3%. 

Har kommunen bättre kunskap idag - bortsett då det som är pandemirelaterat - 

om vad som genererar sjukfrånvaro och i så fall vad har det lett till? 

 
 

Hugo Andersson (C) svarar: 

 

Jag refererar till de tio punkterna om jämställdhet i Agenda 2030 (fråga 1) och 

till punkter om sjukfrånvaro i Agenda 2030 (fråga 2). 
  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 12 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 69   Dnr: KS.2021.0412 

 

Revisionsberättelse Finspångs kommun 2020 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommuns revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar, och genom utsedda 

lekmannarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll 

och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  

 

I samband med granskning av årsredovisning 2020 har särskilt uppmärksammats 

att vissa verksamheter fortsätter att redovisa stora negativa avvikelser jämfört 

med budget. 

 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen delvis kan verifiera att dess 

förvaltning bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen bedöms ha skett på 

ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern 

kontroll. 

Revisorerna bedömer att bygg- och miljönämnden delvis kan verifiera att dess 

verksamhet utförts på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen hänförlig 

till nämndens förvaltning bedöms som delvis tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att sociala myndighetsnämnden inte haft en tillräcklig 

intern kontroll. 

Revisorerna bedömer att demokratiberedningen samt lärandeberedningen delvis 

har förvaltat och fullgjort det uppdrag som tilldelats dem på ett ändamålsenligt 

sätt och med tillräcklig intern kontroll.  

Revisorerna bedömer att miljö- och samhällsberedningen samt 

omsorgsberedningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort det uppdrag som 

tilldelats dem på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna 

kontroll har varit tillräcklig. 
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Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 

nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning 

för 2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna revisionsberättelse för år 2020 

- - - - - 
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2021-§ 70   Dnr: KS.2021.0058 

 

Årsredovisning 2020 Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 

Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt 

räkenskaper. 

 

Från och med 1 januari 2020 gick Finspångs kommun över till en ny styrmodell. 

Vår nya strategiska plan och budget utgår nu från de 17 globala målen i Agenda 

2030. Att byta styrmodell under ett normalt år skulle ställt stora krav på 

förvaltningen. Att byta styrmodell under 2020 under en pandemi har varit en stor 

utmaning och påverkar och präglar på flera sätt bedömningar och målresultat. En 

del saker har skjutits fram medan andra saker fått en otrolig utväxling av den 

situation som Finspång kommun och hela världen har varit i under 2020.  

Arbetsförmedlingens lokalisering och arbete med invånare som är arbetslösa 

kommer att vara avgörande avseende behovsförändringar avseende kommunal 

service för kommunen. Migrationsverket har signalerat att de flyttar boenden 

från kommunen vilket innebär färre barn och elever inom förskola och skola. 

Pandemin har inneburit förändringar inom all kommunal verksamhet. En av de 

största kommande utmaningarna kommer att finnas inom utbildningssektorn, 

vård och omsorgssektorn samt sektorn för social omsorg. Det finns en risk att 

kommunen har en utbildningsskuld att ta igen utifrån gymnasieskolans och 

vuxenutbildningens distansutbildningar. 

Vård och omsorg har under året sett att hemtjänsttagare tackat nej till insatser 

som de haft behov av. Vad detta kommer att få för långsiktiga konsekvenser 

återstår att se.  

Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2020 ett överskott på 33,9 miljoner 

kronor, vilket är 20,8 miljoner högre än 2019. Det är en positiv avvikelse mot 

budget med 20,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen påverkas av statens 

olika ersättningar för pandemin. Resultatet 2020 är och kommer vara svårt att 

jämföra med andra år. Sektorerna utbildning och social omsorg som har ett 

fortsatt underskott emedan sektorerna vård och omsorg, samhällsbyggnad och 

ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på kommungemensamma 

medel och finansenheten. Vid avstämning mot balanskravet redovisar 

kommunen ett överskott på 31,5 miljoner kronor.   

Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning visar att sex av de sex målen uppfylls.  
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Förslag utifrån resultatet-Eget kapital: 

I årsredovisningen redovisas nedanstående reservationer och markeringar för 

eget kapital i not 16. 

Eget kapital 

 

Till resultatutjämningsreserv får reserveras det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 

överstiger två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. 2% av skatter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning för 2020 är 27,7 mnkr. Efter avstämning mot 

balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 31,5 miljoner kronor. Vilket 

ger möjlighet att reservera ytterligare 3,8 mnkr till resultatutjämningsreserven, 

sedan tidigare år finns 10 mnkr i reserven. 

Under not 16 eget kapital så finns sedan tidigare år markeringar under KS 

avseende Civilförsvaret (43tkr) och Transportenheten (2086tkr). Dessa 

markeringar är inte längre aktuella och föreslås att de strykes och blir icke 

reserverade medel. 

Förvaltningen föreslår att under not 16 eget kapital markera medel för extra 

uppmuntran till personal i samband med covid-19 med 1 020 tkr. 

Om beslut tas enligt beslutspunkt 2-4 om reservering och markeringar justeras 

tabellen enligt följande (not 16 i årsredovisningen). 

  

varav resultatutjämningsreserv 2 019 2 020

 - avsättning 10 000 10 000

varav reserverat för affärsmässig verksamhet

Reservation bostadspolitiska åtgärder 12 410 12 410

varav markeringar under KS

 - arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9 534 9 534

 - personalpolitiska åtgärder 5 000 5 000

 - uppbyggnad pensionsreserv 45 160 45 160

 - försäkringsfond 1 941 1 941

 - Transportenheten 2 086 2 086

 - Civilförsvaret 43 43
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Eget kapital 

 

Beslut enligt beslutspunkt 2-4 påverkar också balanskravsresultatet som finns 

beräknat i förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultatet justeras då enligt 

tabellen nedan. 

 

Yrkanden 

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

 

varav resultatutjämningsreserv 2 019 2 020

 - avsättning 10 000 10 000

 - årets avsättning 0 3 800

varav reserverat för affärsmässig verksamhet

Reservation bostadspolitiska åtgärder 12 410 12 410

varav markeringar under KS

 - arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9 534 9 534

 - personalpolitiska åtgärder 5 000 5 000

 - uppbyggnad pensionsreserv 45 160 45 160

 - försäkringsfond 1 941 1 941

 - Transportenheten 2 086 0

 - Civilförsvaret 43 0

 - extra uppmuntran till personal i samband med covid-19  0 1 020

Årets resultat med hänsyn tagen till 

balanskravet 2019 2020

Årets resultat 13 044 33 860

 - Samtliga realisationsvinster -1 146 -3 100

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -3 151 -1 922

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 264 2 696

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 011 31 534

 - reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -3 800

 + användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat 9 011 27 734

Ianspråkstagna markeringar * - -



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 17 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Frida Granath (S), Inge Jacobsson (M), Mikael Wallin (L), Carl-Gustaf Mörner 

(M) och Marie Johansson (KD) yrkar även det bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

”Sverigedemokraterna saknar en redovisning för kommunens verkliga kostnader 

för den av statsmakten förda massinvandringspolitiken, ett så kallat 

Mångkulturellt bokslut.” 

 

Hugo Andersson (C) yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande om 

återremiss. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss på bifall eller avslag, och 

finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden konstaterar att det då endast finns ett förslag till beslut kvar, och att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna Årsredovisningen 2020 

2. Att reservera 3,8 mnkr till resultatutjämningsreserven 

3. Att tidigare års markeringar under KS avseende Civilförsvaret (43tkr) 

och Transportenheten (2086tkr) strykes och blir icke reserverade medel 

4. Att under eget kapital markera medel för personaluppskattning i samband 

med covid-19 med 1 020 tkr 

Reservation 

Torgny Maurer, Kai Hallgren, Nathalie Pettersson, Evelina Gustafsson och Börje 

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

(SD) yrkande. 

- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 71   Dnr: KS.2021.0413 

 

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2020 

Beskrivning av ärendet 
 Med hänvisning till revisionsberättelsen vill kommunfullmäktige i likhet med 

revisorerna tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, 

beredningarna samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att bevilja ansvarsfrihet till kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ  
- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 72   Dnr: KS.2021.0111 

 

Tryggande av framtida pensioner 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har utrett frågan kring tryggande av framtida pensionsåtagande. 

Utredningen pekar på att de åtgärder som gjordes med start 2005, genom att 

avsätta medel till en pensionsmedelsportfölj och markera delar av eget kapital 

som pensionsreserv, har förlorat sitt syfte och en förändring behöver göras. 

Alternativen som beskrivs i utredningen är fortsatt kapitalförvaltning eller 

försäkring och oavsett om man väljer kapitalförvaltning eller försäkring bör man 

inrikta sig på att trygga den förmånsbestämda pensionen i balansräkningen för att 

säkra att likviditetspåfrestningen inte skjuts på framtida generationer. 

Utredningen pekar på för- och nackdelar med de olika alternativen. Båda 

alternativen används i andra kommuner. Enligt en enkät som SKR genomförde 

2019 angav ca 35 procent av de svarande kommunerna att de hade en 

försäkringslösning medan ca 15 procent hade en kapitalplacering som täckte hela 

eller delar av den förmånsbestämda pensioner. 

Förvaltningen har sammanställt risker/för- och nackdelar med de olika 

alternativen i nedanstående matris  

 Risker Försäkring Kapitalplacering 
 

Plus Minus Plus Minus 

Kostnad för administration   
  

  

Kostnad för kapitalförvaltning   
  

  

Krav på kompetens 

kapitalförvaltning 

  
  

  

Krav på kompetens redovisning   
  

  

Krav på styrdokument   
  

  

Krav på uppföljning   
  

  

Sårbarhet att upprätthålla 

kompetens inom kommunen 

      

Möjlig högre avkastning       
 

Möjlighet att påverka 
 

    
 

Ansvar för utfästelsen   
  

  

Aktuariell risk (se not 3 sid 12)   
  

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Finansiell risk   
  

  

Garanterad avkastning   
  

  

Avkastningsskatt         

Kapitalet låst till pension 
 

    
 

Hög initial kostnad 
 

    
 

Skuld kvar i balansräkningen   
  

  

Värdeförändringar påverkar 

resultatet 

  
  

  

Justeringar i 

balanskravsutredningen 

  
  

  

 

Förvaltnings slutsatser 

Att inte göra något är inte ett alternativ. 

Vilket tryggandealternativ som passar kommunen bäst bygger på flera faktorer 

såsom: 

• Vilken risk är kommunen beredd att ta? 

• Vilka resurser har kommunen att avsätta åt hanteringen? 

• Vilken möjlighet att påverka förvaltningen vill kommunen ha? 

• Vilka redovisningsmässiga effekter är av särskild vikt? 

• Vilka andra faktorer är av vikt? 

Förvaltningen ser helt klart en fördel med en försäkringslösning då kommunen i 

så fall överlämnar till försäkringsbolaget att förvalta kapitalet och kommunen får 

en minskad och betydligt enklare och mindre kompetenskrävande administration. 

Kommunens resultat kommer inte heller att påverkas av förändring i 

tillgångarnas marknadsvärde. Om försäkringslösningen anses intressant bör en 

skarp offert begäras från Skandia. 

Å andra sidan ger egen kapitalförvaltning en möjlighet till bättre direkt 

avkastning i portföljen och det blir ingen initial kostnad som är fallet vid 

försäkringslösning. Om valet faller på egen kapitalförvaltning behöver 

styrdokumenten uppdateras så att kapitalet matchas mot skulden för den 

förmånsbestämda pensionen i balansräkningen. 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att välja något av följande alternativ 

a. Att fortsätta med kapitalförvaltning och uppdatera 

styrdokumenten så att kapitalförvaltningen matchas mot den 

förmånsbestämda pensionen i balansräkningen 

b. Att gå vidare med en försäkringslösning för förmånsbestämd 

pension och återkomma till kommunstyrelsen med information 

kring ekonomisk påverkan  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Att välja alternativ B. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att gå vidare med en försäkringslösning för förmånsbestämd 

pension och återkomma till kommunstyrelsen med information 

kring ekonomisk påverkan  

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 73   Dnr: KS.2021.0175 

 

Revidering av Strategi för IT-infrastruktur 

Sammanfattning 

Syftet med Strategi för IT-infrastruktur 2021-2025 är att skapa en långsiktig 

strategi för en hållbar, öppen utbyggnad av IT-infrastruktur. Med kunskapen om 

hur samhället snabbt har tvingats ställa om under Covid-19 pandemin har kraven 

och förväntningarna på olika former av IT-infrastruktur, med snabba, stabila och 

pålitliga uppkopplingar ökat markant.  

Utöver det har behoven och användandet av digitala tjänster ökat och många 

företag och privatpersoner har ändrat sitt sätt att arbeta och umgås under 2020. 

Delar av dessa förändringar kommer troligen att kvarstå även när pandemin har 

passerat.  
 

Behoven av stabil IT-infrastruktur har genom dessa förändringar troligen aldrig 

varit större än vad det är nu. 

 

2025 ska Finspångs invånare ha tillgång till IT-infrastruktur med hög 

överföringshastighet vilket innebär att:  

• 98 procent av invånarna har möjlighet till minst 1 Gbit/s.   

• 1,9 procent har möjlighet till minst 100 Mbit/s.   

• 0,1 procent har möjlighet till minst 30 Mbit/s. 

 

För att Finspångs kommun ska nå målet år 2025 kommer fokus fram till 2025 

vara att bygga ut IT-infrastruktur på landsbygden. Antigen genom Finet AB eller 

genom dialog eller samarbeten med andra aktörer. I detta ingår även målen om 

mobila uppkopplingar år 2023 där Finet AB kan vara en aktör för att fibersätta 

master. Utöver att öka tillgängligheten och anslutningar på landsbygden kommer 

även förtätningar i Finspångs tätort och i övriga orter vara nödvändiga för att nå 

målet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sedan nu gällande strategi antogs 2017 har flera givande diskussioner förts 

mellan förvaltningen och Finet, samt mellan olika möjliga samarbetspartner och 

intressenter i Finspång angående utbygganden av IT-infrastruktur. Finet har 

genomfört en stor del av den plan som antogs straxt efter den förra strategin, 

”Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017-2020” Det som inte genomförts ännu är 

främst projekt som planerats efter 2020 eller de projekt som skulle genomföras 

av ett bolag på marknaden med hjälp av stödpengar. Det bolaget beslutade sig 

för att inte genomföra sina projekt och drog sig ur utbygganden.   

 



  

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Idag bedöms inte behovet lika stort av en operativ bilaga till strategin som 

tidigare då utbyggnadsarbetet både hos Finet och andra aktörer pågår med fokus 

att nå målet år 2025.  

 

Denna strategi har uppdaterats med aktuella internationella och regionala 

strategier, ny statistik, hänvisningar till nya ägardirektiv och med ett mål att bli 

ännu mer strategisk i sin utformning.  

 

Större förändringar i strategin är:  

• ansvarsfördelningen är ombearbetad för att vara mer strategisk och inte 

operativ. 

• kriterierna som avslutade förra strategin har tagits bort då dessa riskerar 

att bli till Finspångs kommuns nackdel om Finspångs kommun eller Finet 

AB vill söka stödpengar.  

• ingen operativ utbyggnadsplan biläggs.  

 

Målbeskrivning och uppföljning  

Strategin 2017-2020 fokuserade främst på Finspångs och det nationella målet för 

2020, att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/s år 2020. Det målet har inte uppnåtts nationellt och inte heller i 

Finspång. Orsaken till detta är flera. Dels så har de stödpengar som funnits att 

söka inte varit tillräckliga för de omfattade mest svårbyggda områden som finns 

kvar att bygga ut till. Dels så omfattar, definieras, 2020 målet faktiska 

anslutningar. I mål 3 för 2025 ändras definitionen till att även omfatta ”homes 

passed”, det vill säga möjliga anslutningar tillsammans med faktiska 

anslutningar.  

 

Finspång kommuns mål är fortsatt att ha en öppen, robust och operatörsneutral, 

redundant IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Finspångs kommuns 

långsiktiga mål är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet att 

ansluta sig till någon form av IT-infrastruktur.    
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att fastställa Strategi för IT-infrastruktur 2021-2025  

2. Att upphäva Strategi för IT-infrastruktur 2017-2020 

- - - - - 
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2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 74   Dnr: KS.2021.0269 

 

Redovisning våren 2021 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 

om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 

medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då 

förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.  

Två gånger per år ska de förslag som inte beretts färdigt redovisas till 

kommunfullmäktige.  

 

Redovisning i kommunfullmäktige 28 april 2021 

Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdiga när 

kommunfullmäktige har sitt möte den 28 april 2021. Sammanställningen görs 

inför kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars. Så här ser prognosen ut: 

Motioner 

Två motioner är äldre än 6 månader, den ena är tidsatt och kommer att besvaras 

på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj. 

Medborgarförslag 

Tre medborgarförslag är i april äldre än 6 månader. Handläggare är utsedda, men 

ingen tidplan för svar är planerad. 

e-förslag 

Ett e-förslag är precis 6 månader gammalt i april. Handläggare är inte utsedd. 

Ytterligare tre e-förslag finns som är 5 månader gamla i april. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag 

som inte beretts färdiga april månad 2021 

- - - - - 
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2021-§ 75   Dnr: KS.2020.0431 

 

Svar på motion Integration gör samhället mer hållbart, uppdrag 
till demokratiberedningen 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att analysera, 

utveckla och genomföra medborgardialog om integration i kommunen. 

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge 

demokratiberedningen i uppdrag: 

- Att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör 

en analys av hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar 

integration dels föreslår vad mer man kan göra för att öka möten mellan 

människor för ökad samhörighet  

- Att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra 

en medborgardialog med civilsamhället om integration  

- Att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande 

uppdrag eller finner lämpligt  

- Att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige  

 

Vänsterpartiet föreslår även i sin motion att kommunfullmäktige för en djupare 

diskussion i anslutning till redovisningen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att presidiet i samråd med demokratiberedningen tar fram en 

uppdragsplan och återkommer till kommunfullmäktige 
 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 76   Dnr: KS.2021.0291 

 

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende 
föreningsaktiviteter 2021 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat 

aktivitetsbidrag för ideella föreningar. 

Detta kommunala bidrag söks retroaktivt för föregående verksamhetsår och 

baseras på antal sammankomster som föreningen har haft.     

 

Med anledning av den extraordinära situationen med Corona-virusets framfart 

och den allmänna smittspridning som råder i Sverige och i Finspångs kommun 

behövs därför åtgärder för att minska smittspridningen samtidigt som föreningar 

i kommunen inte ska behöva lida ekonomiskt.  

 

Förvaltningen ser ett behov av att precis som förra året schablonmässigt dela ut 

aktivitetsbidrag för 2021 utifrån 2020 års utfall med tillhörande 

indexuppräkning. På så vis kan kommunens föreningar få det kommunala 

bidraget och hantera i sin verksamhet säkert och eventuellt även ställa in 

aktiviteter utan att för den saken skull förlora ekonomiskt.  

 

Bidraget betalas enligt gängse ordning under första kvartalet 2022 och kommer 

avse sammankomster 2021. Till skillnad från förra året kommer föreningarna 

behöva skicka in närvarokort som intygar vilka som närvarat på 

sammankomsterna. Detta utifrån förvaltningens insamling av statistik. 

 

Med anledning av de nationella restriktioner som gäller kring sammankomster 

ställs det under 2021 inga krav på att föreningarna behöver visa upp protokoll 

från årsmöten för att erhålla aktivitetsbidrag.   
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att aktivitetsbidraget för 2021 betalas ut utifrån 2020 års bidragsnivå 

med tillhörande indexuppräkning 

2. Att föreningar kan välja att ansöka enligt ordinarie ordning för aktiviteter 

2021 om dessa skulle motsvara en högre nivå än 2020 

3. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag 

- - - - - 
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2021-04-28  
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2021-§ 77   Dnr: KS.2021.0320 

 

Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse 2016 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2016.  

 

Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2016. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 

läggs till handlingarna. 

- - - - - 
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2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 78   Dnr: KS.2021.0321 

 

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse 2017 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2017.  

 

Datum för sammanträdet var 17 maj 2018. 

 

Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2017. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 

läggs till handlingarna. 

- - - - - 
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2021-§ 79   Dnr: KS.2021.0322 

 

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse 2018 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Sammanfattning 

Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2018.  

 

Sammanträdesdag var 16 maj 2019. 

 

Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 

läggs till handlingarna 

- - - - - 
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2021-§ 80   Dnr: KS.2021.0323 

 

Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 2019 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2019.  

 

Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2019. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 

läggs till handlingarna. 

- - - - - 
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2021-§ 81   Dnr: KS.2021.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Andreas Rydh (KD) har inkommit med en begäran att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Andreas Rydh (KD) från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

3. Att tacka Andreas Rydh för den tid han haft uppdraget 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 32 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 82   Dnr: KS.2021.0001 

 

Entledigande från uppdrag som vigselförrättare  

Beskrivning av ärendet 

Gun Axelsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som vigselförrättare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Gun Axelsson (S) från sitt uppdrag som vigselförrättare 

2. Att tacka Gun Axelsson för den tid hon haft uppdraget 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 33 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 83   Dnr: KS.2021.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen samt val av ny ledamot i 
demokratiberedningen 

Beskrivning av ärendet 

Parnian Bahador (KD) har kommit in med en begäran att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ledamot i demokratiberedningen. 

På förslag är att välja Per-Olof Hårsmar (KD) till ny ledamot i 

demokratiberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Parnian Bahador (KD) från sitt uppdrag som ledamot i 

demokratiberedningen 

2. Att tacka Parnian för den tid hon haft uppdraget 

3. Att välja Per-Olof Hårsmar (KD) till ny ledamot i demokratiberedningen 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 84 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 

1. Justerat protokoll KS 3 mars 

2. Justerat protokoll KS 31 mars 

3. Årsredovisning Vallonbygden AB 2020 

4. Årsredovisning FFIA 2020 samt hållbarhetsrapport 

5. Årsredovisning FTV 2020 

6. Årsredovisning Finet 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 85   Dnr: KS.2021.0357 

 

Anmälan av motion - Frivillighet när det gäller delade turer 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har kommit in med en motion om frivillighet när det gäller delade 

turer. 

Sedan ett år tillbaka är det sällsynt med delade turer på vardagar, men när det 

gäller helger är det fortfarande problematiskt. 

Vänsterpartiet ställer sig frågorna om delade turer är en jämställdhetsfråga, då 

huvuddelen av medarbetarna är kvinnor, en arbetsmiljöfråga, då det finns 

medarbetare som tar en semesterdag på fredagen för att orka jobba helg, och 

även en rekryteringsfråga. 

 

Vänsterpartiet anser att om den politiska viljan är tillräckligt stark, så går det att 

bidra till jämställdhet, en bättre arbetsmiljö och större rekryteringsmöjligheter 

genom att avskaffa ofrivilliga delade turer varannan helg i Finspångs kommun. 

Därför föreslår Vänsterpartiet: 

• Att ofrivilliga delade turer inom vård och omsorg avskaffas under 2022 

• Att eventuella kostnadsökningar hanteras i budgetprocessen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter 

till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 36 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 86   Dnr: KS.2021.0363 

 

Anmäla av medborgarförslag - utegym i Bruksparken 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om att bygga ett nytt utegym i 

Bruksparken. En plats där många Finspångsbor har tillgång till bra 

bussförbindelser, vilket de befintliga utegymmen såsom Sonstorp och Grosvad 

inte har. Det skulle även bli ett bra komplement till den redan befintliga parken. 

Barnen kan leka i lekparken och familjen träna i utegymmet samtidigt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 37 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 87   Dnr: KS.2021.0411 

 

Anmälan av medborgarförslag - Satsa på fler utegym 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in om att kommunen bör satsa på fler utegym, 

då det idag bara finns totalt tre; i Sonstorp, Torstorp och vid Arena Grosvad. 

Förslagsställaren pekar på att det är bra med utegym, dels för att många 

människor sitter inne för mycket och rör sig för lite, dels för att ett gymkort är 

dyrt, och ute kan man träna gratis. 

Olika platser som skulle kunna gynnas av utegym kan vara i Slottsparken, Falla 

och Grytgöl. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 38 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 88   Dnr: KS.2021.0451 

 

Anmälan av medborgarförslag - Gör om stationshuset till en 
restaurang- och hotellutbildning 

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in ett medborgarförslag om att utöka Bergska gymnasiets utbud 

och göra stationshuset till en restaurang- och hotellutbildning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 39 (39)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 89   Dnr: KS.2021.0452 

 

Anmälan av motion - Integrationsplikt i Finspång 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med ett förslag till 

integrationsplikt i syfte att skapa förutsättningar och ställa tydliga krav för att de 

nyanlända som vill, får möjlighet att prioritera rätt på sin väg att bli en del av 

Finspångs kommun. 

Sverigedemokraterna vill att kommunen omgående inför en integrationsplikt för 

nyanlända invandrare som innebär att rätten och möjligheten att kunna leva på 

kommunala bidrag kan gå förlorad om inte individen gör sitt bästa för att leva 

upp till skyldigheterna i det svenska samhällskontraktet. Som modell till detta 

hänvisar Sverigedemokraterna till Vellinge och Hörby kommuner där plikten i 

korthet innebär att nyanlända individer från dag 1 i kommunen ska acceptera en 

plan för att uppnå anställningsbarhet. Planen ska föreskriva att individen ska – 

inte bör – göra framsteg i Svenska För Invandrare (SFI) samt genomgå och få 

godkänt resultat på en kurs i samhällsorientering som är 90 timmar lång. Detta 

gäller alla vuxna och det ställs dessutom krav på att personen följer de 

aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete. Kursen ska genomgås inom 

ett år efter kommunplaceringen och ett prov ska säkerställa att målet med kursen 

uppnåtts, varvid särskild vikt ska läggas vid betydelsen av att svensk lag står 

över andra lagsystem, religiösa eller sekulära. 

Sverigedemokraterna vill, med hänvisning till ovanstående, att 

kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att införa 

integrationsplikt i Finspångs kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter 

till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

 


