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ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2019-12-09 §§ 462, 470, 472, 473  

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2019-12-10 

Datum när anslaget tas 

ner 2020-01-02  

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset Finspång  

 

 
 

  

Plats och tid: 

 

Konferensrummet Glan, Kommunhuset, den 9 december 2019, kl. 13:00-17:00 

Beslutande: Bertil Senestad (S) ersätter Ulrika Jeansson (S) 

Hugo Andersson (C) 

Inge Jacobsson (M) 

Frida Granath (S) 

Jonny Persson (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Per-Olof Hårsmar (KD) ersätter Marie Johansson (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Stefan Carlsson (V) 

 

Ersättare: Britt-Marie Jahrl (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Josefina Leo (S) (ej närvarande) 

Kristin Yderfors (C) 

Ralph Kronholm (M) 

 

Mikael Wallin (L) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Ingrid Westlund (V) 

 

Övriga 

deltagare: 

Monica Brodén (MP), insynsplats 

Berit Martinsson (S), ordf. KF 

Johan Malmberg, kommundirektör 

Maria Forneman, kommunsekreterare 

Gabriella Gylling, Lotta Lindmark, 

Arbetsförmedlingen 

 

Chefer och handläggare: 

A-C Ahl Vallgren, Maria Samson 

Helén Wallman, Helené From 

Susanne Pohlman, Linda Johansson 

Filip Ardryd, Magnus Pirholt 

Erica Ekblom, Jesper Forsberg 

Emmy Israelsson, Rojyar Khalili 

Annica Ottosson, Carina Olofsson 

 
 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsens kansli, §§ 462, 470, 472, 473: omedelbar justering 

§§ 455-461, 463-469, 471, 474-482: Måndag 16 december kl. 14.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

455 - 482 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Hugo Andersson (C) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Inge Jacobsson (M) 
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2019-§ 462   Dnr: KS.2019.1109 

 

Rivning Ekesjö skola 

Sammanfattning 

Ekesjö skola ligger i anslutning till Ekesjö förskola. I byggnaden bedrevs 

undervisning fram t o m 2011 då skolverksamheten vid enheten avvecklades. 

I dag kan konstateras att fastigheten är i mycket dåligt skick och stora 

underhållsinsatser skulle krävas för att återställa byggnaden i bruksskick. 

Fastighetsavdelningen bedömer att en upprustning inte är ekonomiskt motiverad.  

Vid en genomgång av områdets lokalbehov kan det konstateras att något 

ytterligare behov inte föreligger.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten har vid tillsyn belagt fastigheten med 

nyttjandeförbud. 

Fastighetsavdelningens förslag är att fastigheten rivs samt att marken återställs. 

Bedömd rivningskalkyl är 950 000 kr vilket ryms inom fastighetsavdelningens 

budget för 2019. I budgeten ingår entreprenadarvode, oförutsatta kostnader samt 

byggherrekostnader. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att medge fastighetsavdelningen att riva Eksjö skola 

2. Att medel avsätts inom konto för förvaltade fastigheter 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Protokollsanteckning 

Torgny Maurer (SD) vill föra följande anteckning till protokollet: 

”Huset ser ut att vara i ett bedrövligt skick. Samtidigt är det sorgligt att 

kommunen låter sitt fastighetsbestånd förfalla på det här viset. Ren 

kapitalförstöring som tyder på en bristfällig fastighetsstrategi där hållbarhet inte 

kommer i första rummet.” 

- - - - - 

 

Justering: 

 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Hugo Andersson (C)  Inge Jacobsson (M) 
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2019-§ 470   Dnr: KS.2018.1275 

 

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 25 november 2019 för 

komplettering av information om vad som ska ingå i förslag till plan för 

parkering och vad som ska ingå i de 600 000 kronor man äskar. Förvaltningen 

har redovisat vilka delar som ingår i utredning för planen. 
 

I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att 

ställa sig bakom Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida 

utveckling, där tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 

invånare. Att bli fler invånare innebär bland annat större intäkter för att säkra 

kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa 

förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden 

behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl 

bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske 

hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.  

 

Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar 

boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och 

budget 2019 fått ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi.  En 

parkeringsstrategi utgör ett viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem 

som är i balans och stöder ortens utveckling. 

 

Med anledning av ovanstående har förvaltningen utarbetat ett förslag till 

parkeringsstrategi för Finspångs tätort, se bilaga. Parkeringsstrategin omfattar 

kortfattat fyra övergripande mål som stödjer kommunens mål om hållbar 

utveckling och en tillgänglig och attraktiv tätort. Parkeringsstrategins fyra 

övergripande mål föreslås utgöras av att parkeringar ska skötas och planeras så 

att de bidrar till: 

 

• En god sammanvägd tillgänglighet 

• En effektiv markanvändning 

• Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

• Att fler väljer alternativa färdsätt  

 

Utifrån de övergripande målen anges i strategin sedan ett antal inriktningsmål 

som föreslås ligga till grund för den fortsatta planeringen och utvecklingen.   

 

Den föreslagna parkeringsstrategin för Finspångs tätort utgör grunden för det 

fortsatta arbetet att ta fram en plan för parkering som utifrån de övergripande 

målen och inriktningsmålen i strategin anger de åtgärder och lösningar som är 
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nödvändiga att genomföra för en hållbar tillväxt och för att Finspång ska vara en 

attraktiv boendekommun. Den bedömda kostnaden för framtagande av en plan 

för parkering är 600 000 kr vilket föreslås finansieras genom kommunstyrelsens 

medel för utvecklings- och omställningsinsatser. Tillgängliga medel uppgår för 

närvarande till 2 770 000 kr.  

 

Yrkande 

Hugo Andersson (C), med instämmande av Carl-Gustaf Mörner (M) och Stefan 

Carlsson (V) yrkar bifall till att-sats ett, att föreslå kommunfullmäktige att anta 

strategi för parkering i Finspångs tätort. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen:  

”Strategin borde i högre grad ta avstamp i en nulägesanalys av 

parkeringssituationen och dess påverkan på näringslivet i framförallt de centrala 

delarna av Finspång. Det torde också vara ganska väl belagt var och hur åtgärder 

behöver sättas in och således borde framtagandet av en ny parkeringsstrategi i 

stort sett rymmas inom tilldelad ram, särskilt med beaktande av kommunens 

ekonomiskt utsatta läge.” 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar vidare på ett tillägg att tilldela extramedel om 50 000 

kronor. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden konstaterar att ingen yrkat angående förslag till plan för parkering, 

så faller behov av finansieringsbeslut och därmed faller Torgny Maurers (SD) 

tilläggsyrkande. 

Ordföranden konstaterar att det då bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller det förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta framtagen strategi för parkering i Finspångs tätort 

2. Att paragrafen justeras omedelbart 

- - - - - 

Reservation 

Torgny Maurer (SD) och Kai Hallgren (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 
 

Justering: 

 

 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Hugo Andersson (C)  Inge Jacobsson (M) 
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2019-§ 472   Dnr: KS.2019.1151 

 

Revidering av Förtroendemannareglemente 

Sammanfattning 

 

Med anledning av förändrad organisering avseende uppdraget som socialråd 

respektive ordförande i sociala myndighetsnämnden behöver fördelningen av det 

fasta arvodet förändras. Förändringen framgår av bilaga 1 i reglementet, dnr 

KS.2019.1151. 

 

Samtidigt föreslår förvaltningen att ett förtydligande avseende reglerna om 

pensionsavsättning för uppdrag i kommunens hel- eller delägda bolag, stiftelser, 

förbund etcetera tas in i reglementet. Avsättning till pension för dessa uppdrag 

har inte tidigare reglerats på motsvarande sätt som för förtroendevalda i 

kommunen. Respektive organisation står för pensionsavsättningen.     

 

Yrkande 

Inge Jacobsson (M) yrkar på ett tillägg att upphäva nu gällande 

förtroendemannareglemente från 2018-11-28. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller det förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa reviderat förtroendemannareglemente 

 

2. Att upphäva nu gällande förtroendemannareglemente från 2018-11-28 

 

3. Att paragrafen justeras omedelbart  

 

- - - - - 

 
 

Justering: 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Hugo Andersson (C)  Inge Jacobsson (M) 
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2019-§ 473   Dnr: KS.2019.0594 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av fullmäktiges 

arbetsordning. Förslaget bygger på den nya kommunallagens bestämmelser, 

SKL:s förslag till arbetsordning samt de särskilda beslut fullmäktige fattat om 

arbetet i fullmäktige. Förutom de kompletteringar som följer av ny kommunallag 

har det inte gjorts några ändringar i sak, förutom en del språkliga revideringar 

och ändrad paragrafordning.   Förslag till innehållsmässiga ändringar är 

markerade i dokumentet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa arbetsordning för fullmäktige i Finspångs kommun 

 

2. Att upphäva nu gällande arbetsordning från 2016-12-14 

 

3. Att paragrafen justeras omedelbart 

 

 

- - - - - 

 

 

Justering: 

 

 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Hugo Andersson (C)  Inge Jacobsson (M) 
  




