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ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2022-10-26 §§ 135-151 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   
Datum när anslaget tas 
ner   

2022-11-08 

Förvaringsplats för protokoll 

  2022-11-30 

Kommunhuset Finspång 

 

Plats och tid: 
 

Sessionssalen, den 26 oktober 2022, kl. 16:00-17:40 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 
Åsa Johansson (C) 
Jonas Andersson (M) 
Mats Annerfeldt (S) 
Frida Granath (S) 
Marcus Wisäter (S) 
Riitta Leiviskä-Widlund (S) 
Jonny Persson (S) 
Reine Hansson (S) ersätter Josefina Leo (S) 
Henrik Persson (S) ersätter Patrik Karlsson (S) 
Lena Lindberg (S) 
Bertil Senestad (S) 
Anita Grundström (S) 
Thomas Larsson (S) 
Magnus Moberg (S) 
Britt-Marie Jahrl (S) 
Jan-Erik Heintze (S) 
Anne Kron (S) 
Hugo Andersson (C) 
Sune Horkeby (C) ersätter Kristin Yderfors (C) 
Mikael Wallin (L) 
Elisabet Rehn (L) 
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
Torgny Maurer (SD) 
Lars Svensson (SD) 
Nathalie Pettersson (SD) 
Pia Bågenholm (SD) 
Kai Hallgren (SD) 
Kent Sepic (SD) 
Irina Sedova (SD) 
Arne Gunnarsson (SD) 
Chresten Olsen (SD) ersätter Pontus Johansson (SD) 
Börje Axelsson (SD) 
Inge Jacobsson (M) 
Ritha Andersson (M) 
Rune Larsson (M) 
Per-Olov Strandberg (M) 
Narcissa Gvozdar (M) ersätter Ann-Charlotte Thuresson (M) 
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Christer Forsshéll (M) ersätter Ralph Kronholm (M) 
Conny Lindgren (V) ersätter Malin Fritiofsson (V) 
Lise-Lott Öhr (V) 
Ingrid Westlund (V) 
Stefan Carlsson (V) 
Kristin Andersson (KD) 
Stefan Ackeryd (KD) 

Ersättare: Per-Anders Sjöberg (S) 
Bill Johansson (S) 
Birgit Svärd (S) 
Bengt Eriksson (S) 
Carola Persson (S) ej närvarande 
Jan-Erik Svenblad (S) 
Annika Arvidsson Rosén (C) ej närvarande 
Tommy Jacobsson (L) 
Marcus Eriksson (L) 
Camilla Glad (SD) ej närvarande 
Susanna Ringqvist (SD) ej närvarande 
Dan Hallgren (SD) 
Valerij Heffel (SD) 
Erik Mildh (M) ej närvarande 
Bert Egnell (M) 
Leila Marttila (V) ej närvarande 
Marie Johansson (KD) 
Tony Ronnerstam (KD) ej närvarande 

Övriga 
deltagare: 

 
Lars-Eric Ramlöv revisor, Johan Malmberg kommundirektör, Maria Forneman 
kommunsekreterare, Elin Svensson nämndhandläggare 

Plats och tid 
för justering: 

Kommunstyrelsens kansli, måndag 7 november kl. 16.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Maria Forneman 

 
Paragraf 

 
135 - 151 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Ulrika Jeansson (S) 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Marcus Wisäter (S)                           Lise-Lott Öhr (V) 
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Innehållsförteckning 

 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 2022-§ 135 
  
Revisionens granskning av kommunens fastighetsförvaltning 136/22 
  
Information om verksamheten i regionen 2022-§ 137 
  
Information från kommunfullmäktiges beredningar 2022-§ 138 
  
Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2022-§ 139 
  
Skattesats 2023 2022-§ 140 
  
Årsredovisning och revisionsberättelse år 2021 -  
Stiftelsen Häfla hammarsmedja 

2022-§ 141 

  
Finanspolicy - uppdatering 2022-§ 142 
  
Gemensam överförmyndarverksamhet i östra Östergötland 2022-§ 143 
  
Svar på e-förslag: 10xH, Villkor för vindkraft 2022-§ 144 
  
Aktiva åtgärder, plan för att motverka diskriminering och 
främja likabehandling, 2023-2025 

2022-§ 145 

  
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2023 

2022-§ 146 

  
Borgensåtagande upphör för Byggnadsföreningen Rejmyre 
Folkets hus 

2022-§ 147 

  
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
samt fyllnadsval till uppdraget 

2022-§ 148 

  
Delgivningar 2022-§ 149 
  
E-förslag - Nytt hopptorn i Lotorp 2022-§ 150 
  
Anmälan av E-förslag - Stöd till FAIK Boxning att hitta en 
egen lokal 

2022-§ 151 
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2022-§ 135 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att valärende ”Entledigande från 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval till uppdraget” läggs 
till föredragningslistan. 
Vidare föreslår ordföranden att kommunfullmäktige tar beslut i ärendet 
”Anmälan av E-förslag - Nytt hopptorn i Lotorp” på sittande möte då det redan 
har beslutats om hopptorn i Lotorp på kommunstyrelsens sammanträde. Det ska 
alltså inte tillbaka till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att till föredragningslistan lägga till ärendet ”Entledigande från uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval till uppdraget” 

2. Att E-förslaget Nytt hopptorn i Lotorp inte behöver beredas i 
kommunstyrelsen, då det redan tagits beslut om hopptornet där, och att 
kommunfullmäktige tar beslut om förslaget på sittande möte 

3. Att fastställa föredragningslistans innehåll 
- - - - - 
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2022-§ 136 
 
Revisionens granskning av kommunens fastighetsförvaltning 
Lars-Eric Ramlöv, kommunrevisor, informerar om granskningen de gjort ihop 
med PwC av kommunens fastighetsförvaltning. Syftet med granskningen är att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens fastigheter. Granskningen ges som rapport till kommunfullmäktige, 
och skickas sedan till kommunstyrelsen som ska bearbeta och åtgärda de 
synpunkter revisionen ger. Rapporten i sin helhet finns i de utskickade 
delgivningarna till kommunfullmäktige. (Dnr KS.2021.1181) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  
 
- - - - - 
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2022-§ 137 
 
Information om verksamheten i regionen 
Inge Jacobsson (M) informerar om att han varit på strategiskt samråd i 
Linköping där de diskuterat de prioriterade områdena för den kommande 
mandatperioden; bland annat arbetskraftsförsörjning av hälso- och sjukvård, 
kulturplan, hållbar tillväxt, samhällsplanering trafik och transporter, 
krisberedskap, omvärldsspaning. 
Kravet på medlemskap för Mälardalsrådet finns inte längre, så regionen och 
kommunerna i Östergötland ges möjlighet till sju kandidater till rådet.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  
 
- - - - - 
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2022-§ 138 
 
Information från kommunfullmäktiges beredningar 
Lärandeberedningen 
Sune Horkeby (C) ger en kort statusrapport – de ska slutföra sin rapport om 
vuxenskolans framtid till årsskiftet. Processen i fullmäktige går över till nästa 
kalenderår. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  
- - - - - 
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2022-§ 139 
 
Ledamöternas frågestund - frågor och svar 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) konstaterar att det inte finns några frågor som 
kommit in. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten 
- - - - - 
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2022-§ 140   Dnr: KS.2021.1283 
 
Skattesats 2023 
Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för 
år 2023 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta 
ställning till skattesatsen före november månads utgång.  
Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per 
skattekrona för 2023. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att den kommunala skattesatsen för 2023 fastställs till 22:15 per 

skattekrona 
- - - - - 
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2022-§ 141   Dnr: KS.2022.0748 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse år 2021 -  
Stiftelsen Häfla hammarsmedja 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt protokoll från sitt årssammanträde 
den 12 maj 2022 inklusive verksamhetsberättelse, årsbokslut och 
revisionsberättelse för år 2021. Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta 
i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021 då kommunen är 
en av stiftelsebildarna tillsammans med Häfla bruk. 
Stiftelsens huvudändamål är att bevara och vårda byggnader, inrättningar, 
utrustning och inventarier som utgjort underlag för verksamheten vid Häfla Övre 
bruk samt fastigheter vid Häfla kvarn. Under år 2021 har renoveringar 
genomförts av tak på tvättstugan och såghuset samt arbeten i smedjan. 
Finansiering har skett med stöd av Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Häfla bruk 
AB, Frängsätters gård, volontärer samt med egna medel.  
Under året har inte smedjans dag kunnat genomföras till följd av corona-
pandemin, vilket medfört lägre försäljningsintäkter än budgeterat. 
Renoveringarna har delvis finansierats med egna medel. Totalt sett visar 
stiftelsen ett underskott med 121 874 kronor för år 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 
läggs till handlingarna 

- - - - - 
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2022-§ 142   Dnr: KS.2022.0317 
 
Finanspolicy - uppdatering 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommuns interna finansgrupp har tagit fram ett förslag på ny 
finanspolicy för Finspångs kommunkoncern. 
Anledningen till detta är att det gamla dokumentet innehåller både policy och 
riktlinjer och det fanns behov av att utifrån kommunens nya regelverk kring 
styrdokument att dela upp i två separata dokument. Det blir då också lättare för 
bolagen att se vad som gäller för bolagens styrning och vad som är internt för 
kommunen. 
Policyn anger att det är bolagens styrelser som fastställer finansiella riktlinjer 
inom de ramar som anges i policyn. 
Policyns skrivning om koncernsamordning och kapitalanskaffning har 
förtydligats. 
Policyn har varit på remiss hos kommunkoncernens dotterbolag. Vallonbygden 
har fyra frågor kopplade till policyn.  
Den första frågan gällde fördelning av ansvar och befogenheter där det anges att 
kommunstyrelsen fastställer internbankspåslag för vidareutlåning till bolagen. 
Där undrar Vallonbygden om kommunstyrelsen inte behöver följa dokumentet 
Marginalrapport från Söderberg & Partners. I dagsläget anlitar kommunen 
Söderberg & Partners för att ta fram ett underlag för internbankspåslagets storlek 
som bygger på marknadsmässiga villkor och bolagens kreditvärdighet. De 
rapporter som erhålls från Söderberg & Partners ska ses som en 
rekommendation. 
Nästa fråga berör koncernsamordningen där Vallonbygden förutsätter att alla 
bolag har en röst och samma mandat i finansgruppen. I den händelse det råder 
oenighet i en fråga och blir tal om omröstning har varje bolag en röst. Frågor 
som rör omsättning och nyupplåning i internbanken stäms av vid fysiska möten 
eller via mail till finansgruppens deltagare. 
Fråga tre gäller formuleringen att krav på låg risk och lägsta 
finansieringskostnader ska eftersträvas vid den valda risknivån och vad som styr. 
Detta blir en avvägning i varje enskilt fall och som nämns ovan stäms frågan av 
med finansgruppen. De enskilda bolagen kan inte välja risknivå eftersom 
skuldportföljen är samordnad för hela koncernen. 
Fjärde frågan gäller om kommunens prissättning kan ses som marknadsmässig 
när Vallonbygden betalar 57 punkter när rikssnittet enligt Sveriges Allmännytta 
är 35 punkter. Vilken nivå som är marknadsmässigt är inte statiskt och ny 
prissättning beräknas för varje år med hjälp av Söderberg & Partners modell. 
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Denna modell överensstämmer till stora delar med den modell som tagits fram 
av SKR, Kommuninvest och Sveriges Allmännytta. 
Det rikssnitt som Vallonbygden hänvisar till avser 2019, För 2022 har 
Vallonbygden ett internräntepåslag på 42 punkter och 57 punkter är den 
beräkning som tagits fram för 2023. Det finns anledning att jämföra rikssnittet 
inom Sveriges Allmännytta för 2023 när detta är känt. Kommunen jämför även 
regelbundet med närliggande kommuner. 
Övriga bolag hade inga frågor kring förslaget till ny finanspolicy. 
Yrkanden 
Torgny Maurer (SD) yrkar följande ändringar av text i Finanspolicyn under 
rubrik Etik och hållbarhet i kapitalförvaltning: 
I tredje stycket stryka ”krigsmateriel, vapen”, samt stryka följande meningar i 
tredje och fjärde stycket: ”…eller från utvinning av fossila bränslen. Placeringar 
ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av 
fossila bränslen genom till exempel produktion och prospektering. För att vidga 
hållbarhetsperspektivet i förvaltningen bör kommunen även använda sig av så 
kallat positivt urval med placeringar i påverkansfonder. Det innebär att 
placeraren aktivt strävar efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att lösa 
klimatutmaningarna eller som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. 
Vid investeringar i påverkansfonder som placerar i lösnings- eller 
omställningsbolag efter en tydlig investeringsprocess med regelbunden 
uppföljning, tillåts placeringarna avvika från dessa. Max 10% av totalportföljen 
tillåts placeras i denna fondtyp.” 
 
Mats Annerfeldt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och ställer det 
på bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 
Ordföranden konstaterar då att det endast är huvudförslaget kvar, 
kommunstyrelsens förslag, och ställer det på bifall eller avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa förslaget om ny finanspolicy för Finspångs kommunkoncern 
2. Att upphäva tidigare finanspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2013-

12-18 § 312 
Reservation 
Torgny Maurer, Kai Hallgren, Nathalie Pettersson, Chresten Olsen, Irina Sedova 
Kent Sepic, Pia Bågenholm, Arne Gunnarsson och Lars Svensson (alla SD) 
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reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) 
ändringsyrkande. 
 
- - - - - 
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2022-§ 143   Dnr: KS.2021.1005 
 
Gemensam överförmyndarverksamhet i östra Östergötland 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun har fått en förfrågan från Söderköpings kommun om det 
finns intresse av att ingå i en samverkan kring gemensamt överförmyndarkontor 
genom tjänsteköp eller i gemensam nämnd. Målsättningen var att se över detta 
snarast för att möjliggöra en eventuell samverkan inför ny mandatperiod med 
uppstart 2023-01-01. 
Dialog har förts med berörda kommuner och efter det har kommunstyrelsen 
beslutat att arbeta med inriktningen att skapa ett gemensamt kontor för 
överförmyndarhandläggarna i Norrköpings kommun och Kommunfullmäktige 
har beslutat att arbeta med inriktningen en gemensam nämnd för Söderköpings 
kommun, Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Finspångs 
kommun.  
Kommunerna har därefter samverkat i utredningsarbetet och representanter för 
överförmyndarverksamheterna har träffats regelbundet. Representanterna har 
enats om vissa principiella frågor som varit utgångspunkt i arbetet. Om 
kommunerna väljer att samverka inom området vill man att 
- Norrköpings kommun ska vara värdkommun 
- Samverkan sker genom gemensam nämnd 
- Verksamheten bedrivs sammanhållet, det vill säga att man har gemensamma 

regler, rutiner, arvoden mm och inte fyra olika system 
- Varje kommun har ansvar för det som skett i ärendena innan samverkan 
- Lokal närvaro ska garanteras i alla kommuner som ingår i samverkan 
- Finansieringen ska utgå från antalet ärenden i respektive kommun 
- Ingen kommun ska behöva sänka kvaliteten i sin verksamhet vid en 

samverkan, målet är bland annat att ge ökade förutsättningar att leva upp till 
intentionerna i föräldrabalken, öka förmågan att rekrytera och behålla 
medarbetare, öka rättssäkerheten i handläggningen och en större förmåga att 
arbeta utvecklingsinriktat och proaktivt. 

Utredningen har fokuserat på att beskriva verksamheterna i respektive kommun 
samt vad som behöver ske för att starta en gemensam verksamhet. Förslag till 
avtal mellan kommunerna och reglemente för en gemensam nämnd har också 
tagits fram.  
Utredningen visar att kommunerna har olika förutsättningar, organisation och 
arbetssätt. För att en gemensam verksamhet ska fungera bra behöver ärenden 
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hanteras på ett likartat sätt. Idag skiljer sig de fyra kommunernas verksamhet åt 
på flera sätt.  
Verksamheten behöver också ha kännedom om de lokala förhållandena både vad 
gäller huvudmännens och ställföreträdarnas förhållanden. I dagsläget skulle 
ingen personal från Söderköpings och Valdemarsviks kommuner följa med in i 
den gemensamma verksamheten. Det betyder att den befintliga personalen i 
Norrköpings kommun skulle behöva hantera fler ärenden i tre nya kommuner 
utan lokal kännedom i åtminstone två av kommunerna. Samtidigt ska ny 
personal rekryteras och läras upp vilket tar tid.  
Norrköpings kommuns verksamhetslokaler för överförmyndarverksamheten är i 
dagsläget inte tillräcklig för den personal som behöver rekryteras inför 2023. För 
en gemensam verksamhet behövs ytterligare kontorsarbetsplatser vilket inte 
finns på plats till 2023. 
Slutsatser och förslag 
Kommunernas representanter landar i slutsatsen att det behövs mer förberedelser 
för att den gemensam verksamhet ska kunna starta utan att verksamheten, och i 
förlängningen även huvudmännen, skulle påverkas negativt.  
Tid för fortsatt arbete finns då lagförslag utifrån ställföreträdarutredningen inte 
kommer att träda i kraft vid årsskiftet.  
Däremot ser man att en gemensam verksamhet kan bidra till att en högre kvalitet 
kan upprätthållas i alla kommuner och särskilt i de mindre kommunerna. Fler 
anställda ger större möjligheter till redundans i verksamheten och fler 
möjligheter till specialisering. Som exempel kan nämnas att i dagsläget har ingen 
av de mindre kommunerna jurister anställda i sina överförmyndarverksamheter, i 
en gemensam verksamhet kommer juristkompetens lättare kunna tillhandahållas. 
Alla kommuner skulle dra nytta av en gemensam verksamhet men för att inte 
verksamheterna och huvudmännen skulle drabbas av negativa konsekvenser 
måste man få tid till att förbereda verksamheterna så att övergången till en ny 
organisation blir smidig.  
Därför föreslår vi att en gemensam verksamhet startar vid nästa möjliga tillfälle, 
det vill säga vid inledningen av 2027. Samtidigt föreslår vi att 
överförmyndarverksamheterna i de fyra kommunerna får i uppdrag att förbereda 
och planera övergången till en gemensam verksamhet genom ett aktivt 
nätverksarbete under den kommande mandatperioden. Det gemensamma arbetet 
koncentreras på att styr- och stöddokument, riktlinjer, rutiner, 
delegationsordningar med mera i så stor utsträckning som möjligt samordnas. 
Därutöver behövs även en förberedelse vad gäller teknik, digitalisering, 
arkivhantering, kommunikationsinsatser och administration. 
Ett slutgiltigt beslut bör fattas i god tid så att värdkommunen hinner förbereda 
verksamhetslokaler inför övergången till gemensam verksamhet. Under den 
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kommande mandatperioden kan samverkan börja ske genom avtalssamverkan 
där värdkommunen vid lämpligt tillfälle kan driva delar av de andra 
kommunernas verksamhet.  
Ekonomiska konsekvenser 
Den beräkning som gjorts visar att det behövs en budget för 2023 på 32 805 tkr 
för att driva en gemensam verksamhet med samma kvalitet som Norrköping gör 
idag. Fördelningen mellan kommunerna utifrån hur många ärenden respektive 
kommun bidrar med i den gemensamma verksamheten är Finspång 13,9 %, 
Norrköping 73,5 %, Söderköping 8,6 % och Valdemarsvik 4 %.  
Utifrån ovanstående beräkning skulle det innebära en stor kostnadsökning för 
Finspångs kommun. Detta behöver utredas ytterligare innan beslut om 
samverkan tas 2025. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att fortsatt ställa sig positiv till att införa en gemensam nämnd och en 

gemensam verksamhet för överförmyndaverksamheten i östra 
Östergötland 

2. Att inriktningen är att en gemensam nämnd och verksamhet kan införas 
från och den 1 januari 2027 och att beslut om avtal mellan de ingående 
kommunerna ska fattas senast 2025 

3. Att överförmyndaren får i uppdrag att tillsammans med 
överförmyndarnämnderna/överförmyndarna i Norrköping, Söderköpings 
och Valdemarsviks kommuner förbereda samverkan genom att enas om 
regelverk och arbetssätt 

 

- - - - - 
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2022-§ 144   Dnr: KS.2022.0266 
 
Svar på e-förslag: 10xH, Villkor för vindkraft 

Beskrivning av ärendet 
Lars Dahl har lämnat in ett e-förslag där han föreslår ett respektavstånd för 
vindkraftverk i Finspångs kommun som är 10xhöjden.  Detta för att skydda 
människor, natur och fastighetsvärden. 
Lars föreslår att Finspångs kommun beslutar om ett temporärt tillägg till 
översiktsplan 2020 som gäller ansökan om vindkraftsetablering tills 
vindbruksplan är klar. Han menar att ansökan endast kan godkännas om man har 
tagit hänsyn till ett respektavstånd på 10 x H mellan bostad och vindkraftverk. 
Annars gäller det kommunala vetot mot etableringen. 
Handläggaren har pratat med Lars i telefon inför hantering av e-förslaget. I 
samtalet ber Lars att få ändra formulering till att han förslår ett inriktningsbeslut 
för 10xH att gälla omgående till och med att ett tematiskt tillägg för vindkraft 
antas.  
Svar 
Sedan 2019 finns ett förfrågningar om etablering av vindkraft i Finspång. Dessa 
förfrågningar har alla hanterats på samma sätt av förvaltningen och en tidig 
dialog kring kommunens utvecklingsplaner och ställningstagande i aktuell 
översiktsplan har förts med de som undersöker möjligheterna till etablering.  
I december 2021 vann Finspångs kommuns nya översiktsplan, Översiktsplan 
2020, Framtid Finspång, laga kraft och det är den översiktsplanen som nu gäller. 
Översiktsplanen kan förtydligas genom ett tematiskt tillägg eller fördjupning av 
översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg (TÖP) är en ändring av översiktsplanen för 
att tillgodose ett särskilt allmänt intresse medan en fördjupning (FÖP) innefattar 
ett geografiskt avgränsat område i kommunen.  Tematiska tillägg samt 
fördjupningar till översiktsplanen ska följa samma process och bestämmelser i 
plan- och bygglagens 3 kap som en kommunövergripande översiktsplan.  
I april 2022 gavs förvaltningen uppdrag att arbeta fram ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för Vindkraft. Arbetet har startats och beräknas pågå till och 
med 2025. 
Då ett tematiskt tillägg ska följa samma beredningsprocess som en översiktsplan 
enligt plan- och bygglagen är det inte möjligt att fatta beslut om temporära 
tillägg utan att det har hanterats enligt plan- och bygglagen. 
Om kommunfullmäktige i detta läge fattar ett inriktningsbeslut för 10xH bedöms 
detta påverka på den pågående processen med det tematiska tillägget som Miljö- 
och samhällsberedningen har i uppdrag att bereda. Detta enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 22 juni 2022.  
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I uppdragsbeskrivningen har inga motsvarande villkor preciserats för 
beredningens arbete. I uppdragsbeskrivningen går bland annat att läsa 
”Beredningens uppdrag är att vara ett stöd i strategiska vägval i arbetet med att ta 
fram ett tematiskt tillägg för vindkraft. I detta ingår bland annat att ta del av 
nulägesbeskrivningar, statistik och fakta. Beredningen deltar i upplägg och 
utformning av planförslaget samt ge återkoppling på planförslaget/det tematiska 
tillägget under arbetets gång”. 
Förvaltningen bedömer att frågor om bland annat höjd, påverkan, 
respektavstånd, effekt och utformning på vindkraftverk ska hanteras i den 
pågående processen med ett tematiskt tillägg för vindkraft.  
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå e-förslaget 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 14 september 2022, § 291 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att e-förslaget handläggs i samband med framtagandet av det tematiska 
tillägget i Översiktsplan 

2. Att e-förslaget anses besvarat 
3. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 
Yrkanden 
Stefan Ackeryd (KD) yrkar bifall till e-förslaget och att det inarbetas i det 
tematiska tillägget i Översiktsplan. 
Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Annerfeldt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till e-förslaget och att det inarbetas i det 
tematiska tillägget i Översiktsplan. 
Mikael Wallin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till e-förslaget och att det inarbetas i det 
tematiska tillägget i Översiktsplan. 
Stefan Carlsson (V) och Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, och ställer dem mot 
varandra. 
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att e-förslaget handläggs i samband med framtagandet av det tematiska 

tillägget i Översiktsplan 

2. Att e-förslaget anses besvarat 
3. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Reservation 
Torgny Maurer, Kai Hallgren Nathalie Pettersson, Chresten Olsen, Irina Sedova 
Kent Sepic, Pia Bågenholm, Arne Gunnarsson, Lars Svensson och Börje 
Axelsson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers 
(SD) yrkande. 
Stefan Ackeryd och Kristin Andersson (båda KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Stefan Ackeryds (KD) yrkande. 
- - - - - 
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2022-§ 145   Dnr: KS.2022.0148 
 
Aktiva åtgärder, plan för att motverka diskriminering och främja 
likabehandling, 2023-2025 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas 
genom aktiva åtgärder inom en verksamhet. Mål för aktiva åtgärder ska finnas 
för att motverka diskriminering och verksamheten ska arbeta för lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Vidare ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka i arbetet 
med aktiva åtgärder. Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande och 
arbetsgivaren ska skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna 
under året.  
Finspångs kommun med bolag har under många år haft en jämställdhetsplan, i 
samband med förändringar i Diskrimineringslagen har koncernen haft en plan för 
aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter. I 
samband med ny plan som gäller från 2023 förslås att planen ska heta ”aktiva 
åtgärder, plan för att motverka diskriminering och främja likabehandling (2023–
2025)”. Ändringen skulle ligga i linje med att de förslag om skärpning av 
reglerna i Diskrimineringslagen (se nästa stycke), där det blir förtydligat att 
arbetsgivaren ska ha aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering kopplat till 
de 7 diskrimineringsgrunderna. 
De skärpningar av reglerna om aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen som gäller 
är att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska upprätta föreskrifter om aktiva 
åtgärder och dokumentation av likabehandlingsarbetet. Vid handlingens 
skrivande var tanken att ändringarna skulle träda i kraft 1 juli 2022. I dagsläget 
känner vi till att förslaget har varit ute på remiss, men inget beslut är fattat. 
Enligt förslaget kommer det inrättas en ny nämnd (nämnden mot diskriminering) 
och det innebär att DO kan göra ingripanden mot arbetsgivaren och utfärda 
föreläggande (vitesförelägganden). De fackliga organisationerna föreslås kunna 
göra framställningar till nämnden på motsvarande sätt som de i dag kan göra till 
Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen. Finspångs kommunkoncerns tidigare 
planer innehåller aktiva åtgärder som inte behöver någon större justering utifrån 
ändringarna. Förtydligande behöver göras för att uppfylla kraven på uppföljning 
och dokumentation, vilket framåt kommer att bli tydligt i och med användandet 
av det digitala arbetsmiljösystemet Opus.  
Tidigare har Finspångs kommun haft jämställdhets- och mångfaldsombud som 
stöd i arbetet. Framåt ser förvaltningen behov av att bredda och utveckla den 
rollen så ombuden kan ge ett gott stöd till cheferna i arbetet med de aktiva 
åtgärderna. En rollbeskrivning är framtagen och kommer implementeras under 
2023. I samband med detta ändras benämningen till ”likabehandlingsombud”. 
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Det går i linje med de förslag som finns om skärpning av reglerna i 
Diskrimineringslagen, där det även finns ett förslag att arbetsgivaren ska 
överväga likabehandlingsombud. Oavsett om förslaget blir verklighet ligger vi i 
framkant med att vi under många år haft ombud som stöttar cheferna i 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Med anledning av att ombudens roll 
behöver förtydligas förs deras uppdrag in i planen för aktiva åtgärder 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på dokument kring aktiva åtgärder utifrån 
Diskrimineringslagen. Dokumentet innehåller justeringar utifrån de förändringar 
som föreslås i lagstiftningen, samt mindre förtydliganden som baseras på de 
årliga uppföljningarna. I dokumentet finns en kortare beskrivning av rollen 
”likabehandlingsombud”. Dokumentet anger grunden för hur arbetet ska 
bedrivas och finns som stöd för verksamheten i Finspångs kommun med bolag.  
Yrkanden 
Ingrid Westlund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Torgny Maurer (SD) yrkar på följande ändringar i dokumentet: 
Att under rubriken Rekrytering, första stycket, stryka ”samt att medarbetarna ska 
spegla mångfalden i Finspångs kommun”, tillföra i samma stycke ”Såtillvida 
detta ej inverkar på kompetensförsörjningen eller säkerheten i kommunens 
verksamheter.” Vidare stryka punkt två under Aktiva åtgärder: ”Positiv 
särbehandling kan tillämpas vid likvärdiga meriter för att möjliggöra en jämnare 
könsfördelning inom yrkeskategorin.” 
Frida Granath (S) och Per-Olov Strandberg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och ställer det 
på bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 
Ordföranden konstaterar då att det endast är huvudförslaget kvar, 
kommunstyrelsens förslag, och ställer det på bifall eller avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anta dokumentet gällande aktiva åtgärder, plan för att motverka 

diskriminering och främja likabehandling att gälla i Finspång 
kommunkoncern 2023–2025 

2. Att dokumentet ersätter tidigare dokument för aktiva åtgärder för 
mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2020–2022 

Reservation 
Torgny Maurer, Kai Hallgren, Nathalie Pettersson, Kent Sepic, Börje Axelsson, 
Irina Sedova, Lars Svensson, Pia Bågenholm och Chresten Olsen (alla SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) 
ändringsyrkande. 
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2022-§ 146   Dnr: KS.2022.0952 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2023 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar och tider för 
verksamhetsåret 2023. 
Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 
kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen. 
Sammanträdena är planerade med utgångspunkt i det ekonomiska årshjulet, som 
i sin tur utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 
handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 
uppföljningsrapporter. 
Vid planeringen av förslaget har hänsyn även tagits till skolans lovdagar. 
Förslaget är att hålla 10 kommunfullmäktigesammanträden under 2023, alla 
förlagda på onsdagar kl. 13.00. 
Föreslagna datum är: 25 januari, 15 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 
20 september, 25 oktober, 22 november och 13 december. 
Den förra mandatperioden har kommunfullmäktiges möten börjat kl. 16.00. 
Förslag för år 2023 är att mötena börjar kl. 13.00. (De kvarvarande möten detta 
år som är efter det konstituerande mötet i oktober börjar klockan 16.00 då det 
beslutades förra året.) 
Yrkanden  
Inge Jacobsson (M) yrkar att sammanträden 2023 ska starta klockan 14.00 i 
stället för den föreslagna tiden klockan 13.00.  
Lise-Lott Öhr (V) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande. 
Ulrika Jeansson (S) yrkar att sammanträdet den 21 juni flyttas till torsdagen den 
22 juni och att sammanträdet den 22 november flyttas till torsdagen den 23 
november på grund av att det annars krockar med regionfullmäktige. Då den 22 
juni är dagen innan midsommarafton föreslår Ulrika att det sammanträdet börjar 
klockan 9.00. 
Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 
Kristin Andersson (KD) och Mats Annerfeldt (S) yrkar bifall till Inge Jacobssons 
(M) yrkande och Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordföranden tar att-satserna var för sig efter de framlagda yrkandena och finner 
att kommunfullmäktige bifaller att fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2023 med de ändringar Ulrika Jeansson (S) föreslog.  
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Vidare finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller att ändra 
sammanträdestiden utifrån Inge Jacobssons (M) yrkande.  
Vidare finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller att 
kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att utvärdera den nya 
sammanträdestiden till sammanträdet i oktober 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 till: 25 

januari, 15 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 22 juni (torsdag), 20 
september, 25 oktober, 23 november (torsdag) och 13 december 

2. Att ändra sammanträdestiden från 16.00 till 14.00 förutom den 22 juni då 
sammanträdestiden börjar klockan 9.00 

3. Att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utvärdera den nya 
sammanträdestiden till sammanträdet i oktober 2023 

- - - - - 
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2022-§ 147   Dnr: KS.2021.0810 
 
Borgensåtagande upphör för Byggnadsföreningen Rejmyre 
Folkets hus 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun har under många år gått i borgen för lån nr 
2554243564/48024000004 på Swedbank för byggnadsföreningen Rejmyre 
Folkets hus. 
 
Finspångs kommun har fått en bekräftelse från Swedbank om att kommunen 
friskrives från ansvar gällande borgensåtagande med skuldebrevsdatum 1996-06-
16. Swedbank meddelar att kommunen friskrives från ansvar borgensåtagande 
för kreditnummer 2554243564/48024000004. Brevet inkom till kommunen den 
11 augusti 2021. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att upphäva tidigare beslut om borgensåtagande avseende 

Byggnadsförening Rejmyre Folkets Hus 725000-1661 
- - - - - 
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2022-§ 148   Dnr: KS.2022.0002 
 
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
samt fyllnadsval till uppdraget 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2022, § 128, att som fyllnadsval 
fram till 31 december 2022 välja Mats Annerfeldt (S) till ny ledamot och 
ordförande i kommunstyrelsen.  
Eftersom Mats tidigare haft uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, har 
kommunfullmäktige att entlediga honom från detta uppdrag samt att göra 
fyllnadsval. 
På förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen är Camilla Broms (S). 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Mats Annerfeldt (S) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen 
2. Att tacka Mats för den tid han har haft sitt uppdrag 
3. Att som fyllnadsval fram till 31 december 2022 välja Camilla Broms (S) 

till ersättare i kommunstyrelsen 

- - - - - 
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2022-§ 149 
 
Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

1. Justerat protokoll kommunstyrelsen 5 oktober 2022 
2. Justerat protokoll kommunstyrelsen 14 september 2022 
3. Granskningsrapport – Fastighetsförvaltning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

- - - - - 
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2022-§ 150   Dnr: KS.2022.0739 
 
E-förslag - Nytt hopptorn i Lotorp 

Beskrivning av ärendet 
Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun 
ska bygga ett nytt hopptorn vid Lotorpsbadet. Det gamla hopptornet revs under 
sommaren 2022. Förslagsställaren skriver att hopptornet var en höjdpunkt för 
både barn och vuxna som besöker badplatsen. 
E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och 
har fått sammanlagt röster 212 röster. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anse förslaget tillgodosett i och med tidigare beslut i 

kommunstyrelsen 19 oktober, § 320 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2022-§ 151   Dnr: KS.2022.0754 
 
Anmälan av E-förslag - Stöd till FAIK Boxning att hitta en egen 
lokal 

Beskrivning av ärendet 
Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun 
ska stödja FAIK boxning med att hitta en egen lokal för sin verksamhet. 
Förslagsställaren skriver att föreningen under åren har tappat både utövare och 
tränare med anledning av att de inte kan erbjuda en mer seriös träning för sina 
medlemmar. 
E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och 
har fått sammanlagt röster 63 röster. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan 

åter till kommunfullmäktige för beslut 
- - - - - 

 

 
 


	Fastställande av föredragningslistans innehåll
	Kommunfullmäktiges beslut

	Revisionens granskning av kommunens fastighetsförvaltning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Information om verksamheten i regionen
	Kommunfullmäktiges beslut

	Information från kommunfullmäktiges beredningar
	Kommunfullmäktiges beslut

	Ledamöternas frågestund - frågor och svar
	Kommunfullmäktiges beslut
	1. Att lämna punkten

	Skattesats 2023
	Kommunfullmäktiges beslut

	Årsredovisning och revisionsberättelse år 2021 -
	Stiftelsen Häfla hammarsmedja
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Finanspolicy - uppdatering
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Gemensam överförmyndarverksamhet i östra Östergötland
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Svar på e-förslag: 10xH, Villkor för vindkraft
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Aktiva åtgärder, plan för att motverka diskriminering och främja likabehandling, 2023-2025
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2023
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Borgensåtagande upphör för Byggnadsföreningen Rejmyre Folkets hus
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval till uppdraget
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Delgivningar
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	E-förslag - Nytt hopptorn i Lotorp
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Anmälan av E-förslag - Stöd till FAIK Boxning att hitta en egen lokal
	Beskrivning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut


