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Protokoll 1 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2018-12-19 §§ 177-207 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2019-01-03 

Datum när anslaget tas 

ner  2019-01-25 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, den 19 december 2018, kl. 16:00-19:00 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Jonny Persson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) 

Frida Granath (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Emma Christiansen (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Bengt Eriksson (S) ersätter Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Thomas Larsson (S) 

Lena Lindberg (S) 

Anders Härnbro (S) 

Helena Berg (S) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Holkeby (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) 

Christer Forsshéll (M) ersätter Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Ann-Sofie Olsson (SD) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Evelina Gustafsson (SD) 

Gerd Femerström (SD) 

Börje Axelsson (SD) 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 2 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 177 

Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Maud Karlsson (V) 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

Ersättare: Josefina Leo (S) 

Birgit Svärd (S) 

Reine Hansson (S) 

Per Leander (S) 

Bill Johansson (S) 

Kristin Yderfors (C) 

Kristina Carlsson (C) 

Edite Järpehag (KD) 

Lilian Bressler (M) 

Bert Egnell (M) 

Jan-Erik Andersson (M) 

Lennart Bodling (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Tommy Jacobsson (L) 

Åke Kinnander (L) 

Ingela Billström (MP) 

Övriga 

deltagare: 

 

Anders Axelsson, kommundirektör, Robin Levander, kommunsekreterare, Bergska 

gymnasiets elevråd 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsekontoret, 2019-01-02, kl. 16.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

177 - 207 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Jan-Erik Svenblad (S) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Ulla-Britt Edengren (SD) 
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Protokoll 3 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

Utdelning av demokratistipendium 2018-§ 178 

  

Information om verksamheten i regionen 2018-§ 179 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2018-§ 180 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2018-§ 181 

  

Allmänhetens frågestund Strategisk plan och budget 2018-§ 182 

  

Strategisk plan och budget 2019-2021 2018-§ 183 

  

Digitaliseringsstrategi 2018-2020 2018-§ 184 

  

Politisk strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i 

syfte att stärka patientsäkerheten 

2018-§ 185 

  

Äldreomsorgstaxa i Finspångs kommun 2019 2018-§ 186 

  

Taxor 2019 Finspångs Tekniska Verk AB 2018-§ 187 

  

Redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag som 

inte är färdigbehandlade oktober 2018 

2018-§ 188 

  

Val av krisledningsnämnd för verksamhetsåret 2019-2022 - val 

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

ordförande 

2018-§ 189 

  

Val av valnämnd för verksamhetsåren 2019-2022 - val av 9 

ledamöter och 9 ersättare samt val av presidium ordförande, 1:e 

vice ordförande och 2:e vice ordförande bland ledamöterna  

2018-§ 190 

  

Val av 1 revisor och ersättare för revisor till Föreningen Folkets 

Hus i Falla stämmor från årsstämma 2019 t.o.m årsstämma 

2022 

2018-§ 191 

  

Val av 1 revisor och ersättare för revisor till Föreningen Folkets 

Hus i Rejmyre stämmor från årsstämma 2019 t.o.m. årsstämma 

2022 

2018-§ 192 

  

Val av 2 ledamöter, 2 ersättare för ledamöter, 2 

lekmannarevisorer samt 2 ersättare för lekmannarevisorer till 

Stiftelsen Häfla Hammarsmedja från årsstämma 2019 t.o.m. 

2018-§ 193 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 4 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

årsstämma 2022 

  

Val av representant och ersättare för denne till Regna 

Bygdegårdsförening verksamhetsåren 2019-2022 

2018-§ 194 

  

Val av 1 representant till George Leires fond, för 2019 2018-§ 195 

  

Val av 4 dannemän för stiftelsen Renströmska fonden för 

verksamhetsåren 2019-2022 

2018-§ 196 

  

Val av 2 representanter för utdelning av pensioner ur Stiftelsen 

Wallinska fonden för verksamhetsåren 2019-2022 

2018-§ 197 

  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Coompanion från årsstämma 

2019 till och med årsstämma 2022 

2018-§ 198 

  

Val av ombud och ersättare för ombud till Kommuninvests 

föreningsstämmor 2019-2022 

2018-§ 199 

  

Val av 2 kommunala begravningsförrättare för verksamhetsåren 

2019-2022 

2018-§ 200 

  

Val av en styrelseledamot för stiftelsen Mogård 2018-§ 201 

  

Val av vice ordförande i omsorgsberedningen 2019-2022 2018-§ 202 

  

Val av en ledamot och en vice ordförande i miljö- och 

samhällsberedningen 2019-2022 

2018-§ 203 

  

Val av vice ordförande i demokratiberedningen 2019-2022 2018-§ 204 

  

Val av vice ordförande i lärandeberedningen 2019-2022 2018-§ 205 

  

Valärende - entledigande av ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige 

2018-§ 206 

  

Delgivningar 2018-§ 207 

  

  

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 5 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 177 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärende läggs till: 
 
Nummer 30, Valärende - Entledigande av ordinarie ledamot i kommunfullmäktige 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 

 

   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 6 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2018-§ 178 
 

Utdelning av demokratistipendium 

Ordförande Berit Martinsson (S) och Jonny Persson (S) delar ut chokladask och 
kommunens demokratistipendium på 10 000 kronor till Bergska gymnasiets elevråd. 

Motivering från demokratiberedningen: 
 
”Bergska gymnasiets elevråd har med stor entusiasm och kreativitet samt lyhördhet 
för elevernas behov byggt upp elevrådet till en demokratisk och långsiktigt 
fungerande institution.” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
 
   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 7 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 179 
 

Information om verksamheten i regionen 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 8 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 180 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Ingrid Westlund (V), omsorgsberedningen, informerar om att de klarat sin deadline 
och att de med varm hand lämnar över till nästkommande beredning. 
 
Birgit Svärd (S), miljö- och samhällsberedningen, informerar om att förslag till 
översiktsplan 2020 har godkänts i beredningen och samråd kommer att hållas 21 
januari – 17 april 2019. Synpunkter på översiktsplan kan lämnas till beredningen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att ta informationen till protokollet. 
 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 9 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 181 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 10 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 182 
 

Allmänhetens frågestund Strategisk plan och budget 

Per-Åke Andersson har tre frågor rörande alkoholpolitiken i strategisk plan.  
 
Ulrika Jeansson (S) svarade på frågorna. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet. 

 
- - - - - 
 
   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 11 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 183   Dnr: KS.2018.0637 

 

Strategisk plan och budget 2019-2021 

Sammanfattning 
Den styrande politiska trion bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna har lämnat ett förslag på strategisk plan och budget 2019-2021. 
 
Deltar ej i beslutet 
Herman Vinterhjärta (MP) 

 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S), Frida Granath (S), Marie Johansson (KD), 
Hugo Andersson (C), Inge Jacobsson (M), Mikael Wallin (L), Britt-Marie Hamnevik 
Söderberg (L), Stefan Carlsson (V), Ingrid Westlund (V), Torgny Maurer (SD). 

 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar, med instämmande av Marie Johansson (KD), Frida 
Granath (S) och Hugo Andersson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
tillika Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut. 
 
Inge Jacobsson (M) yrkar, med instämmande av Mikael Wallin (L) och Britt-Marie 
Hamnevik Söderberg (L), bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut.  
 
Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändringsförslag till beslut.  

 
Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till beslut. 
 
Godkännande av beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att hon ställer proposition på de olika 
förslagen till strategisk plan och budget och finner att alla är överens om detta 
förfarande. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens, tillika Socialdemokraternas, 
Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut. 

 
 

 
 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 12 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Kommunfullmäktiges beslut  

 
1. Att anta förslaget till budget år 2019 och strategisk plan 2019-2021.  
2. Att avsätta 1 miljon kronor till bostadspolitiska åtgärder och 1 miljon 

kronor till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finansieras ur markeringar i 
eget kapital 

3. Att 1 miljon kronor av avsatta medel för utveckling och omställning ska 
vara sökbara projektmedel för kommunens gymnasieskolor 

4. Att tillföra 2 miljoner för digitaliseringsåtgärder till kommungemensamma 
medel 

5. Att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga 
låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019  

6. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2019 till 65 miljoner kronor.  
7. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2019-

2021 
8. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor inom 
respektive anslagsområde.  

9. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1.400.000.000 kronor.  
10. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. 

 

 
Reservation 
Mot beslutet och till för förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande reserverar sig Inge 
Jacobsson, Carl-Gustaf Mörner, Ritha Andersson, Rune Larsson, Christer Forsshéll, 
Ralf Kronholm, Christina Dahl, Jonas Andersson (alla M), Mikaels Wallin och Britt-
Marie Hamnevik Söderberg (båda L). 
 
Mot beslutet och till förmån för Stefan Carlssons (V) ändringsyrkande reserverar sig 
Stefan Carlsson, Ingrid Westlund, Maud Karlsson och Conny Lindgren (alla V). 
 
Mot beslutet och till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande reserverar sig 
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Kai Hallgren, Evelina Gustavsson, Gerd 
Femerström, Börje Axelsson, Anne-Sofie Olsson och Nathalie Pettersson (alla SD). 

 
- - - - - 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 184   Dnr: KS.2018.0549 

 

Digitaliseringsstrategi 2018-2020 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen innebär en stor omställning som påverkar alla. 
Förväntningarna på den kommunala servicen ökar. Privatpersoner och företagare 
förväntar sig att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till 
information och ha möjlighet till inflytande via digitala kontaktvägar. 
Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling och 
effektivisering av den offentliga sektorn och den utgör också en möjlighet för 
kommunen att kunna möta framtidens demografiska utmaningar. 

Genom digitala lösningar kan vi göra livet lättare för alla som bor och verkar i 
Finspång. Detta samtidigt som vi använder kommunens resurser på ett effektivare 
sätt. 

Syfte och mål med digitaliseringsstrategin 
Strategin ska förbättra Finspångs kommuns förutsättningar för digital utveckling 
genom att peka ut färdriktningen med gemensamma mål och insatsområden.  

Finspångs kommuns övergripande mål och vision är vägledande för inriktningen 
och prioriteringen för digitaliseringen. Målsättningen är att skapa en förbättrad 
service i form av en enklare, mer tillgänglig och öppnare förvaltning för 
kommunens invånare, företagare och besökare, samtidigt som vi skapar högre 
kvalitet och effektivitet i verksamheterna. 
 
Aktuella områden 
Strategin hanterar följande områden; Enklare vardag för privatpersoner och företag, 
Med medborgaren i centrum, Enklare och öppnare förvaltning stödjer innovation 
och delaktighet, Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, Tillgänglighet och 
Ett uppkopplat liv skapar nya möjligheter för välfärden.  
 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S). 
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 
 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 14 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa digitaliseringsstrategin.  

2. Att digitaliseringsstrategin ska revideras varje mandatperiod. 

 
- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

2018-§ 185   Dnr: KS.2017.0420 

 

Politisk strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i 
syfte att stärka patientsäkerheten 

Sammanfattning 
 
Omsorgsberedningen har haft ett uppdrag att ta fram en politisk strategi för den 
kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka patientsäkerheten. Beredningen 
har haft patientfokus utifrån områdena säkerhet, trygghet och tillgänglighet.  

Beredningen har i strategin identifierat ett antal patientsäkerhetsområden: 

• Fall 

• Trycksår 

• Undernäring 

• Vårdrelaterade infektioner 

• Läkemedelshantering 

Inom dessa områden ska särskilda patientsäkerhetsinsatser göras.  

Vidare ska verksamheten kontinuerligt riskbedömas för att säkra vården och 
undvika vårdskador. 

 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S), Ingrid Westlund (V), Riitta Leiviskä-Widlund 
(S) och Inge Jacobsson (M). 
 
Yrkande 

Riitta Lieviskä-Widlund (S) yrkar, med instämmande av Ulrika Jeansson (S) och 
Inge Jacobsson (M), bifall till föreslaget beslut. 

 
Beslutsgång 

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

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna strategin för kommunal hälso- och sjukvård  

2. Att uppföljning av strategin ska göras inom tre år 

 

 
 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 17 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 186   Dnr: KS.2018.1037 

 

Äldreomsorgstaxa i Finspångs kommun 2019 

Sammanfattning 
Under 2010 genomfördes en omfattande översyn av Finspångs kommuns 
äldreomsorgstaxa. Grunden för arbetet var att så långt som möjligt ta fram en 
modell där avgifterna indexuppräknas för att minimera behovet att årligen fastställa 
avgifterna i kommunfullmäktige. Genom att ha denna modell så möjliggör det att 
Finspångs kommun kan ta ut rätt avgifter utifrån maxtaxan.  
Äldreomsorgstaxan har sedan beslutet 2010 reviderats en gång på grund av en 
lagjustering.  
 
Sektor vård och omsorg har under 2018 genomfört en översyn av träffpunkter och 
dagverksamhet. Det kan konstateras att dagverksamheten främst inom demens har 
haft en låg beläggning under de senaste åren. 
 
De som beviljas dagverksamhet men inte har andra insatser tackar nej på grund av 
kostnaden. Biståndshandläggarna uppger att det finns många personer som skulle 
behöva dagverksamhet men som tackar nej då det är för dyrt. 
Kommunens demenssjuksköterska konstaterar att det saknas aktiviteter och 
verksamheter som riktar sig till yngre dementa samt att det behöver finnas alternativ 
till de som nyligen fått sin diagnos och är i tidigt skede av demenssjukdomen. Detta 
styrks även i utvärderingen av de nationella riktlinjerna gällande vård och omsorg 
vid demenssjukdom som gjorts av Socialstyrelsen. Arbetsgruppen som genomfört 
översynen av träffpunkter och dagverksamheter menar att det är önskvärt att 
Finspångs kommun tar bort avgiften för dagverksamheten och att brukaren 
fortsättningsvis endast betalar för kost och transport till dagverksamheten. 
 
Intäkter för avgift dagverksamhet och kost dagverksamheten konteras på samma 
ansvar och konto. 2017 uppgick intäkterna till 346 tkr och under år 2018 har en 
minskning skett. Intäkterna fram till och med augusti är 170tkr och prognos för 
helår är 255tkr. Om avgiften för dagverksamheten tas bort kommer de brukare som 
har hemtjänst över 6 timmar inte påverkas av avgifterna då betalningsutrymmet 
fördelas om till hemtjänstavgiften. Det innebär att det blir en ökning av intäkter för 
hemtjänstinsatser samtidigt som intäkterna för dagverksamhetens sänks. Det stora 
flertalet av dagens brukare på dagverksamhetens har andra insatser och kommer 
således inte att påverkas.  
 
För de brukare som har få insatser och som har ett betalningsutrymme kommer 
avgiften att sänkas om avgiften för dagverksamheten tas bort. Det faktiska 
intäktsbortfallet för sektor vård och omsorg beräknas bli 22tkr utifrån brukarantal i 
augusti 2018. Förslaget innebär att brukare som sagt nej till dagverksamhet på grund 
av avgiften kommer att kunna nyttja tjänsten och det kommer innebära en 
volymökning. 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 18 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Sektor vård och omsorg föreslår förtydligande och revidering av äldreomsorgstaxan 
enligt nedan 
 

- Avskaffa avgiften för dagverksamhet enligt förslag från arbetsgruppen 
”Träffpunkter och dagverksamheter”.  

- Avgift för transporter avlidna hanteras idag enligt särskild rutin och i de fall 
det är aktuellt inkluderas avgiften på ordinarie slutfaktura. Avgiften bör 
inkluderas i kommunens äldreomsorgstaxa och innebär att om anhöriga vill 
att kommunen ombesörjer transport mellan särskilt boende och bårhus 
debiterar kommunen faktisk kostnad till dödsboet.  

- Finspångs kommun har samma skrivelse som propositionen 2000/01:149 
dvs ”bör” istället för ”ska” enligt nuvarande taxa på sid 5. Den nya lydelsen 
blir: 
”Kommunen skall i båda fallen höja nivån på minimibeloppet i skälig 
omfattning under förutsättning att kostnaderna är av den karaktären att de 
bör tillgodoses inom ramen för förbehållsbeloppet.” 

 
Utöver ovanstående har ändringar av redaktionell art gjorts. 

 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Riitta Leiviskä-Widlund. 

Yrkande 

Riitta Leiviskä-Widlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att anta den nya äldreomsorgstaxan 

2. Att taxan gäller från och med 1 januari 2019 

 
- - - - - 

 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 187   Dnr: KS.2018.1197 

 

Taxor 2019 Finspångs Tekniska Verk AB 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har, i enlighet med ägardirektivet till Finspångs Tekniska Verk, 
att fastställa taxor för vatten och avlopp, respektive avfallshantering för 2019. 
Övriga taxor fastställs av bolaget men ska delges kommunen för kännedom. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att fastställa taxa för vatten och avlopp för 2019 med taxehöjning på 4,5% 
enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2018-10-09 

 
2. Att fastställa oförändrad taxa för avfallshantering för 2019 enligt Finspångs 

Tekniska Verks styrelseprotokoll 2018-10-09. 
 

3. Att ta information enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2018-
10-09 om fjärrvärmetaxa och tippavgift för 2019 till protokollet. 

 

- - - - - 

 

 

 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 188   Dnr: KS.2018.1139 

 

Redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag som 
inte är färdigbehandlade oktober 2018 

Sammanfattning 
 Kommunfullmäktige har beslutat att motioner, e-förslag och medborgarförslag ska 
beredas inom sex månader från att de inkom till kommunen. Vidare är det bestämt i 
lag att motioner och medborgarförslag som handlagts i över ett år kan avskrivas 
från vidare handläggning.  
 
Förvaltningen har 2018-10-25; 1 motion, 9 medborgarförslag och 6 e-förslag att 
bereda. Motionen är nyligen inkommen. Av medborgarförslagen är 7 stycken äldre 
än 6 månader, 2 medborgarförslag är 3-6 månader. Av e-förslagen är 2 stycken äldre 
än 6 månader, 2 e-förslag är 3-6 månader. Övriga 2 e-förslag är nyligen inkomna.  
 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 
 

- - - - - 

 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 189   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av krisledningsnämnd för verksamhetsåret 2019-2022 - val 
av 5 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och 
vice ordförande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i krisledningsnämnden 
samt val av presidium ordförande och vice ordförande bland ledamöterna i 
krisledningsnämnden för verksamhetsåren 2019-2022. 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamöter välja: 

 

Ulrika Jeansson (S) 

 

Frida Granath (S) 

 

Hugo Andersson (C) 

 

Inge Jacobsson (M) 

 

Torgny Maurer (SD)  

 

Att som ersättare välja: 

 

Bertil Senestad (S) 

 

Jonny Persson (S) 

 

Kai Hallgren (SD) 

 

Marie Johansson (KD) 

 

Mikael Wallin (L) 

 

 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Att som ordförande välja  

 

Ulrika Jeansson (S)  

 

Att som vice ordförande välja  

 

Hugo Andersson (C) 

 

 
- - - - - 

 
 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 190   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av valnämnd för verksamhetsåren 2019-2022 - val av 9 
ledamöter och 9 ersättare samt val av presidium ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande bland ledamöterna  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 9 ledamöter och 9 ersättare i valnämnden samt val 
av presidium ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande bland 
ledamöterna i valnämnden för verksamhetsåren 2019-2022. 

 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S), Kai Hallgren (SD), Ulrika 
Jeansson (S) och Robin Levander (kommunsekreterare). 

Yrkande 
Kai Hallgren (SD) yrkar på proportionellt val. 

 

Beslutsgång 

Beräkning görs för proportionellt valsätt och utfallet blir enligt följande:  

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna får 5 mandat. 

Moderaterna och Liberalerna får 2 mandat. 

Miljöpartiet får inget mandat. 

Sverigedemokraterna är garanterade 1 mandat, men då jämförelsetalet som avgör 
vem som ska få det sista mandatet är samma för Sverigedemokraterna som för 
Vänsterpartiet, avgörs det sista mandatet genom lottning. 

Lottning 

Kommunsekreteraren lämnar lokalen, och ordföranden lägger, under kontroll av 
vittnena som består av dagens justerare, en röstsedel för Sverigedemokraterna och 
en röstsedel för Vänsterpartiet i till utseendet lika kuvert som klistrats igen. 
Valsedlarna är lika och ovikta. Kommunsekreteraren kommer in igen och får välja 
kuvert. Det parti som står angivet i det kuvert kommunsekreteraren väljer får 
platsen. 

Ordföranden öppnar kuvertet och finner att den innehåller valsedeln för 
Vänsterpartiet. 

 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamöter välja: 

 

Helene Esping (S) 

 

Ing-Marie Jeansson (S) 

 

Anna Creutz (C) 

 

Kristin Andersson (KD) 

 

Vakant (för S, C eller KD) 

 

Natalie Pettersson (SD) 

 

Jan-Erik Andersson (M) 

 

Åke Kinnander (L) 

 

Conny Lindgren (V) 

 

 

Att som ersättare välja: 

 

Conny Eriksson (S) 

 

Britt-Marie Jahrl (S) 

 

Pontus Slottner (C) 

 

Edite Järpehag (KD) 

 

Vakant (för S, C eller KD) 

 

Börje Axelsson (SD) 

 

Christer Forséll (M) 

 

Ann-Britt Johansson (L) 

 

Per-Åke Andersson (V) 

 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 25 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Att som ordförande välja 

 

Helene Esping (S) 

 

 

Att som vice ordförande välja  

 

Anna Creutz (C) 

 

Att som andre vice ordförande välja  

 

Jan-Erik Andersson (M) 

 
- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 191   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 1 revisor och ersättare för revisor till Föreningen Folkets 
Hus i Falla stämmor från årsstämma 2019 t.o.m. årsstämma 
2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 1 revisor och 1 ersättare för revisor i 

Föreningen Folkets Hus i Falla från och med ordinarie årsstämma 2019 till och 

med ordinarie årsstämma 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Bent Pedersen (S) till revisor 

2. Att ersättare för revisor lämnas vakant 

 
 

 
- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 192   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 1 revisor och ersättare för revisor till Föreningen Folkets 
Hus i Rejmyre stämmor från årsstämma 2019 t.o.m. 
årsstämma 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 1 revisor och 1 ersättare för revisor i 

Föreningen Folkets Hus i Rejmyre från och med ordinarie årsstämma 2019 till 

och med ordinarie årsstämma 2022  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Bent Pedersen (S) till revisor 

 

2. Att ersättare för revisor lämnas vakant 

 
- - - - - 

 

 
 

 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 28 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 193   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 2 ledamöter, 2 ersättare för ledamöter, 2 
lekmannarevisorer samt 2 ersättare för lekmannarevisorer till 
Stiftelsen Häfla Hammarsmedja från årsstämma 2019 t.o.m. 
årsstämma 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 2 ledamöter och 2 ersättare för ledamöter i 

styrelsen för Stiftelsen Häfla Hammarsmedja samt 2 lekmannarevisorer och 2 

ersättare för lekmannarevisorer från och med ordinarie årsstämma 2019 till och 

med ordinarie årsstämma 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som ledamöter välja:  

Bent Pedersen (S) 
 

Fredrik Bergström (M) 
 

Att som ersättare välja: 
 

Jonny Persson (S) 
 

Åsa Johansson (C) 
 

Att som lekmannarevisorer välja: 
 

Reine Hansson (S) 
 

Tina Englund (M) 
 

Att som ersättare för lekmannarevisorer välja:  
 

Laila Ringqvist (S) 
 

Örjan Andersson (C) 

 

 
- - - - - 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 29 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 194   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av representant och ersättare för denne till Regna 
Bygdegårdsförening verksamhetsåren 2019-2022 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 1 representant och 1 ersättare för denne till Regna 
Bygdegårdsförening verksamhetsåren 2019 – 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ledamot välja Tommy Brakel (-) 

 

2. Att som ersättare välja Emelie Epparn (-) 
 

 

 
- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 30 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 195   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 1 representant till George Leires fond, för 2019 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 1 representant till George Leires fond för 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Helene Esping (S) 
 

 

 
- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 31 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 196   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 4 dannemän för stiftelsen Renströmska fonden för 
verksamhetsåren 2019-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 4 dannemän för Stiftelsen Renströmska fonden 

för verksamhetsåren 2019 – 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som dannemän välja:  

Jonny Persson (S) 

 

Bengt Eriksson (S) 

 

Ingela Billström (MP) 

 

Petra Hansen (M) 
 

 
- - - - - 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 32 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 197   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 2 representanter för utdelning av pensioner ur Stiftelsen 
Wallinska fonden för verksamhetsåren 2019-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 2 representanter, för utdelning av pensioner ur 

Stiftelsen Wallinska fonden under verksamhetsåren 2019-2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att som representanter välja: 

Tina Englund (M) 

 

Helena Berg (S) 
 

 

 
- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 33 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 198   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Coompanion från 
årsstämma 2019 till och med årsstämma 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 1 ombud och 1 ersättare till Coompanion från 

årsstämma 2019 till och med årsstämma 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ledamot välja Hugo Andersson (C) 

 

2. Att som ersättare välja Inge Jacobsson (M) 
 

- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 199   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av ombud och ersättare för ombud till Kommuninvests 
föreningsstämmor 2019-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja ombud och ersättare för ombud till 

Kommuninvest föreningsstämmor 2019 – 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ombud välja Ulrika Jeansson (S) 

 

2. Att som ersättare välja Inge Jacobsson (M) 
 

- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 200   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 2 kommunala begravningsförrättare för 
verksamhetsåren 2019-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja begravningsförrättare för tiden 2019 – 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Berit Martinsson (S) som begravningsförrättare 

 

2. Att ytterligare en begravningsförrättare väljs på nästa möte 
 

- - - - - 
 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 36 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 201   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av en styrelseledamot för stiftelsen Mogård 

Sammanfattning 
 

Kommunfullmäktige har att välja en styrelseledamot för stiftelsen Mogård 
verksamhetsåren 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ombud välja Jan-Erik Svenblad (S) 
 

- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 37 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 202   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av vice ordförande i omsorgsberedningen 2019-2022 

Sammanfattning 
 

Fullmäktige har att komplettera val till omsorgsberedningen med en vice ordförande 
för verksamhetsåren 2019-2022. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

 

1.Att som vice ordförande välja Lilian Bressler (M) 
 

- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 38 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 203   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av en ledamot och en vice ordförande i miljö- och 
samhällsberedningen 2019-2022 

Sammanfattning 
 

Fullmäktige har att komplettera val till miljö- och samhällsberedningen med en 
ledamot och en vice ordförande för verksamhetsåren 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som vice ordförande välja Stig Jansson (M) 

 

2. Att som ledamot för vänsterpartiet välja Leila Marttila (V) 
 

- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 39 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 204   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av vice ordförande i demokratiberedningen 2019-2022 

Sammanfattning 
 

Fullmäktige har att komplettera val till demokratiberedningen med en vice 
ordförande för verksamhetsåren 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som vice ordförande välja Elisabeth Rehn (L) 
 

- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 40 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 205   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av vice ordförande i lärandeberedningen 2019-2022 

Sammanfattning 
 

Fullmäktige har att komplettera val till lärandeberedningen med en vice ordförande 
för verksamhetsåren 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som vice ordförande välja Christina Dahl (M) 

 

- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 41 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 206   Dnr: KS.2018.0001 

 

Valärende - entledigande av ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Anders Härnbro (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Anders Härnbro (S) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

2. Att uppdra till länsstyrelsen om en ny räkning. 

3. Att tacka Anders Härnbro för den tid han haft uppdraget. 

 

- - - - - 

 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 42 (42)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 207 
 

Delgivningar 

 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-10 

  
2. Revision av Samordningsförbundet Östra Östergötland 

 
3. God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

 
 
 
- - - - - 

 


