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Gerd Femerström (SD)
Börje Axelsson (SD)
Conny Lindgren (V)
Leila Marttila (V) ersätter Stefan Carlsson (V)
Ingrid Westlund (V)
Maud Karlsson (V)
Mikael Wallin (L)
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Ingela Billström (MP) ersätter Gudrun Skoog (MP)
Khajroullah Karimi (S) ej närvarande
Ingrid Ström (S) ej närvarande
Johan Lennartsson (S) ej närvarande
Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande §§ 184-189
Carola Persson (S) ej närvarande
Kristin Yderfors (C) ej närvarande §§ 184-191
Kristina Carlsson (C) ej närvarande
Edite Järpehag (KD)
Lilian Bressler (M) §§184-189
Bert Egnell (M)
Jan-Erik Andersson (M)
Lennart Bodling (SD) ej närvarande
Sven-Inge Eriksson (SD)
Christer Nyberg (V) ej närvarande
Tommy Jacobsson (L) ej närvarande
Åke Kinnander (L)
Monica Brodén (MP)
Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Forneman, kommunsekreterare
Cecilia Carlén, sektorchef utbildning
Kommunstyrelsens kontor, måndag 23 september kl. 13.00
Sekreterare _______________________________
Maria Forneman

Paragraf 184 - 206

Ordförande __________________________________________________________
Berit Martinsson
Justerare

Justerandes signatur

__________________________________________________________
Ulrika Jeansson (S)
Rune Larsson (M)
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2019-§ 184

Information från sektor utbildning

2019-§ 185

Information om verksamheten i regionen

2019-§ 186

Information från kommunfullmäktiges beredningar

2019-§ 187

Ledamöternas frågestund - frågor och svar

2019-§ 188

Klimatanpassningsplan för Finspångs kommun

2019-§ 189

Trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De Besche väg med
anledning av nytt vårdcentrum

2019-§ 190

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort

2019-§ 191

Bolagsordning Vallonbygden AB

2019-§ 192

Ägardirektiv Vallonbygden AB

2019-§ 193

Arbetsordning för kommunfullmäktige

2019-§ 194

Revidering av Förtroendemannareglemente

2019-§ 195

Uppföljning av barnomsorg under kvällar, nätter och helger

2019-§ 196

Förlänga lärandeberedningens uppdrag att revidera
arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars
anställningsbarhet

2019-§ 197

Valärende - entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelse, ledamot i krisledningsnämnd, socialråd,
gruppledare för Kristdemokraterna i Finspång och representant
i Samordningsförbundet Östra Östergötland

2019-§ 198

Valärende - val av ledamot till lärandeberedningen

2019-§ 199

Valärende - val av ledamot till miljö- och samhällsberedningen

2019-§ 200

Justerandes signatur
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Valärende - Entledigande av ledamot i lärandeberedningen,
valnämnden och valberedningen, entledigande av ersättare i
valberedningen, samt val av ledamot i lärandeberedningen,
valnämnden och valberedningen och val av ersättare i
valberedningen

2019-§ 201

Valärende - Val av socialråd, ledamot i kommunstyrelsen,
gruppledare för Kristdemokraterna i Finspång, ledamot i
krisledningsnämnden samt representant i
Samordningsförbundet

2019-§ 202

Valärende - Val av ledamot till Omsorgsberedningen

2019-§ 203

Valärende - Entledigande från uppdrag som ledamot i
omsorgsberedningen

2019-§ 204

Delgivningar

2019-§ 205

e-förslag: hundpark/hundrastgård i Rejmyre

2019-§ 206

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 184

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande valärenden läggs till
föredragningslistan som nummer 18, 19, 20, 21:
18: Entledigande av ledamot i lärandeberedningen, valnämnden och
valberedningen, entledigande av ersättare i valberedningen, samt val av ledamot i
lärandeberedningen, valnämnden och valberedningen och val av ersättare i
valberedningen
19: Val av socialråd, ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare för
Kristdemokraterna i Finspång, ledamot i krisledningsnämnden samt representant
i Samordningsförbundet Östra Östergötland
20: Val av ledamot till Omsorgsberedningen
21: Entledigande samt val av ledamot till Omsorgsberedningen

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lägga till ärendena 18,19, 20 och 21 enligt ovan
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----
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2019-§ 185

Information från sektor utbildning
Sektorchef för utbildning, Cecilia Carlén, presenterar tillsammans med rektorer
verksamheten för förskola, grundskola, gymnasium och kommunala
vuxenutbildningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----
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2019-§ 186

Information om verksamheten i regionen
Ulrika Jeansson (S) informerar att de haft ett strategiskt samråd där frågan om
tågplan diskuterades. Regionen arbetar med att ta fram en tågplan med målbild
2040.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----
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2019-§ 187

Information från kommunfullmäktiges beredningar
Lärandeberedningen
Sune Horkeby (C) informerar att remiss ska skickas ut denna vecka för
inhämtning av synpunkter, som de önskar få före sista januari 2020. Det innebär
att de önskar en förlängning av uppdraget med arbetsmarknadsstrategi och det
tas upp i ärende nummer 14, § 197.
Demokratiberedningen
Magnus Moberg (S) informerar att beredningen har inlett arbetet med uppdraget
att se över hur den politiska organisationen kan hitta former för arbete med
ungdomars inflytande. Magnus informerar också om den del i uppdraget som
berör Barnkonventionen som ju blir lag 2020 – en lag som är mycket generell
och anmält hållen. Beredningen har också i uppdrag att utveckla
kommunfullmäktiges arbetsformer.
Miljö- och samhällsberedningen
Mats Annerfeldt (S) informerar att arbetet med remissvaren snart är klart och att
ett beslut om utställning kommer att tas senast i juni.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----
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2019-§ 188

Ledamöternas frågestund - frågor och svar
Ingrid Westlund (V) ställer frågan vad det är som avgör om en fråga som varit i
kommunstyrelsen kommer till kommunfullmäktige.
Ulrika Jeansson (S) svarar att det beror bland annat på om frågan är av
verkställande karaktär eller strategisk karaktär. Är det strategiska frågor så går
det vidare till kommunfullmäktige, men det kan också vara så att vissa
verkställande frågor också går vidare om det har varit uppe i kommunfullmäktige
förut.
Det finns ett reglemente för kommunstyrelsen i Finspångs kommun som reglerar
vilket ansvar kommunstyrelsen har.
I Kommunallagen kan man också läsa vad för uppgifter fullmäktige har.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 189

Dnr: KS.2019.0692

Klimatanpassningsplan för Finspångs kommun
Sammanfattning
Mängden koldioxid i atmosfären är högre än vad den varit på flera miljoner år
och ökar snabbare nu än någonsin till följd av mänskliga aktiviteter. Om
utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som det har gjort senaste hundra åren
kommer Sverige att vara cirka 5 grader varmare i slutet av seklet. Det kommer
att innebära flera och längre värmeböljor. Risken för bränder och torka och även
översvämningar ökar markant.
Finspång kommer att behöva anpassas till de klimatförändringar som märks
redan idag och som inte kan förhindras i framtiden. Framtagande av en
klimatanpassningsplan är ett av kommunens prioriterade uppdrag för 2019.
Det övergripande målet för klimatanpassningsarbete är att Finspång ska vara ett
samhälle som står robust inför klimatförändringar som förväntas till slutet av
seklet (år 2100) så att medborgarna kan känna sig trygga och säkra.
Klimatförändringar berör alla delar av samhället. Planen fokuserar på åtgärder
inom kommunens egna processer, förvaltningar och bolag, där kommunen har
rådighet.
Planen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från samtliga
sektorer och bolag. Planens åtgärder berör alla sektorer och kommunala bolag,
ofta i samverkan. Sektorerna är ansvariga för att åtgärderna arbetas in i
respektive verksamhetsplan eller som en rutin i sitt löpande arbete.
Planen har remitterats till sektorerna, de kommunala bolagen och miljö- och
samhällsberedningen. Synpunkter har inkommit från Vallonbygden och miljöoch samhällsberedningen. Planen har omarbetats utifrån inkomna synpunkter och
förslag och yttranden har besvarats i en samrådsredogörelse.
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta
klimatanpassningsplan för Finspångs kommun.
Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen ”SD
yrkar på återremiss av klimatplanen, där våra invändningar beaktas. Vi menar att
det är relevant att väga in flera olika aspekter. Att stå på en bredare vetenskaplig
grund, så att inga felprioriteringar och rent slöseri med skattemedel blir fallet.
Yrkar också på att dessa invändningar tas till protokollet.”
Fullständig motivering finns i dokument med ärendenummer KS.2019.0692-12.
Ulrika Jeansson (S), Mats Annerfeldt (S), Ingela Billström (MP), Britt-Marie
Hamnevik Söderberg (L), Conny Lindgren (V) och Carl-Gustaf Mörner (M yrkar

Justerandes signatur
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bifall till kommunstyrelsens förslag att anta klimatanpassningsplan för Finspångs
kommun.
Beslutsgång
Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet om återremiss.
Ordföranden konstaterar att det då bara finns ett förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige bifaller det förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anta klimatanpassningsplan för Finspångs kommun
Reservation
Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren,
Kai Hallgren, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla
SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om
återremiss.
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 190

Dnr: KS.2019.1138

Trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De Besche väg med
anledning av nytt vårdcentrum
Sammanfattning
Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara
färdigt under hösten 2020. Preliminärt kommer inflyttning att ske under
december månad 2020. Detta aktualisera behovet av att fatta beslut om hur
trafikföringen ska ske runt den nya byggnaden.
Tillfarten till vårdcentrum kommer att ske via infart via gamla ”Unos väg” på
södra sidan om byggnaden/bakom Kulturhuset. I anslutning till vårdcentrums
entré kommer ca 35 parkeringsplatser att anläggas för besökande till vården.
I och med att byggnaden blir färdig och tas i bruk behöver Bergslagsvägen i sin
sträckning förbi densamma, samt den del av De Besche väg som löper utmed
kortsidan i öster, återställas efter byggnationen. I samband med detta behövs
principiella beslut om hur dessa vägavsnitt ska utformas för framtida utnyttjande.
Nedan beskrivs kommunens bedömning och ställningstaganden.
Bedömning
Frågan om trafik genom centrum har ju diskuterats i olika media de senaste åren.
Inte minst naturligtvis aktualiserat av de begränsningar som bygget av
vårdcentrum, och därav följande avstängning av Bergslagsvägen och De Besche
väg, inneburit. Samtidigt har det också pågått en diskussion, inte minst i den
politiska referensgruppen för Finspångs centrum, (i fortsättningen kallad
Centrumgruppen) om hur centrum i ett något större perspektiv ska utvecklas
framöver.
Kommunstyrelsen fattade våren 2017 ett principbeslut om utvecklingen för de
offentliga ytorna i centrum och dess utveckling utifrån ett underlag framtaget av
Centrumgruppen. Detta beslut kan i korthet beskrivas i följande punkter:
-

Centrum ska utvecklas från genomfartstrafik till mötesplatser och
aktivitet
Bruksparken, Bergslagstorget och Förvaltningstorget ska bindas ihop på
ett tydligare sätt
Respektive yta ska gestaltas utifrån en tanke om det offentliga rummet
och ges en rumslig karaktär av upplevelse, aktivitet och plats för vistelse
Det ska vara lätt att ta sig till centrums olika ytor, oavsett trafikslag, och
också lätt att kunna parkera såväl cykel som bil.
Genomfartstrafiken i centrum ska dock inte stimuleras.

Justerandes signatur
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När nu vårdcentrumbygget går in på sitt slutår behöver Finspångs kommun fatta
ett antal principbeslut med hänsyn såväl till det faktum att vårdbyggnaden
färdigställs men också i förhållande till ovanstående ställningstagande kring de
offentliga ytorna i centrala Finspångs tätort. Det är också viktigt att påbörja
arbetet med utformning och därefter upphandling av entreprenör för berörda
vägsträckor. Detta för att kunna genomföra nödvändiga arbeten så att dessa kan
färdigställas till november 2020, det vill säga i samband med att vårdcentrum är
färdigt att tas i bruk.
Ställningstagande
För Bergslagsvägen föreslås följande ställningstaganden:
•

•

•
•

•

•

•

Vägsträckningen förbi vårdcentrum, Centrumkyrkan och Kulturhuset
öppnas för trafik i båda riktningarna. Vägen ska utformas som
lågfartsområde, d.v.s. trafiken ska ske på de oskyddade trafikanternas
villkor. Gång- och cykeltrafiken ska säkerställas i utformningen.
Det ska vara möjligt att kunna framföra färdtjänstfordon och mindre
kollektivtrafikfordon (läs Servicelinjen) på vägsträckan. Möjligheten till
av- och påstigningsplatser ska bedömas, även om det inte ska ske genom
särskilda hållplatslägen. Även varutransporter behöver kunna trafikera
vägen.
Framkomlighet för Räddningstjänstens utryckningsfordon skall säkras
vid utformningen.
Gestaltningsmässig anpassning av vägavsnittet ska ske till de byggnader
som ligger utmed vägsträckans södra del i samarbete med berörda
fastighetsägare.
Likaså ska gestaltningen ta hänsyn till hur sträckningen längs med den så
kallade Lidl-parkeringens slänt på norra sidan kan göras mer attraktiv och
integreras i en helhetslösning för vägavsnittet.
Vid utformningen ska anslutningen till redan genomfört lågfartsområde
vid Vallonplatsen och sträckan förbi ”gamla Konsumhuset” beaktas och
integreras.
Avstängningen av Bergslagsvägen utanför restaurang Joans permanentas
och den befintliga vägytan integreras i den framtida utformningen av
Bergslagstorget.

I ett senare skede bör Bergslagsvägens sträcka från Vallonplatsen och ner till
anslutningen mot Stationsvägen också omvandlas till ett lågfartsområde. Detta
för att skapa en sammanhängande gestaltning av hela den berörda sträckan av
Bergslagsvägen genom centrum.
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För De Besche väg föreslås följande ställningstaganden:
De Besche väg går söderut från Bergslagsvägen och svänger sedan österut och
ansluter till Kalkugnsvägen.
• Den södra delen förbi vårdcentrums gavel i öster stängs av för biltrafik i
båda riktningarna.
• In – och utfart från fastigheterna längs med De Besche väg, samt till
parkeringen för bostadsrättsfastigheterna med adress De Wijks väg 8 – 12
och till parkeringsplats för vårdcentrums verksamhetsbilar ska ske från
Kalkugnsvägen.
• Utformningen av vägsträckningen längs med vårdcentrum anpassas till
gång och cykeltrafik och anslutningen till Bergslagsvägens
lågfartsområde ska ges en enhetlighet i gestaltningen.
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring i att-satserna enligt följande:
1. Att Bergslagsvägen skyndsamt öppnas för trafik i båda riktningar i dess
ursprungssträckning Finsterwaldevägen och upp till Hyttvägens
anslutning samt De Beche väg, och att sträckan utformas som
lågfartsområde.
2. Att omgestaltningen till lågfartsområde sker etappvis och med stor
hänsyn till näringsidkare samt fordons, gång och cykeltrafik på hela
sträckningen.
Ulrika Jeansson (S), Ingrid Westlund (V) och Ingela Billström (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hugo Anderssons (C)
yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att Bergslagsvägen ska vara öppen för trafik i båda riktningar på sträckan
Vallonplatsen och upp till Hyttvägens anslutning och att sträckan ska
utformas som lågfartsområde.
2. Att De Besche väg, sträckan utanför vårdcentrumbyggnaden, stängs för
biltrafik och utformas för gång- och cykeltrafik.
Reservation
Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren,
Kai Hallgren, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla
SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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2019-§ 191

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 Ulrika Jeansson (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut att anta strategi för parkering i Finspångs
tätort.
Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (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. Vi menar också att parkering vid vägkant i centrum skall
finnas kvar som ett alternativ, det torde också vara ganska väl belagt var och hur
åtgärder behöver sättas in och således borde framtagandet av en ny
parkeringsstrategi rymmas inom tilldelad ram, särskilt med beaktande av
kommunens ekonomiska utsatthet.”
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Carl-Gustaf Mörner (M).
Beslutsgång
Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar att det då bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anta framtagen strategi för parkering i Finspångs tätort
Reservation
Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren,
Kai Hallgren, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla
SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om
återremiss.
-----
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2019-§ 192

Dnr: KS.2019.1018

Bolagsordning Vallonbygden AB
Sammanfattning
I samband med att fastighetsförvaltningen tas över av kommunen vid årsskiftet,
behöver bolagsordningen för Vallonbygden AB revideras. VD för FFIA har
berett ärendet i dialog med VD för Vallonbygden och styrelserna för de bägge
bolagen har behandlat ärendet. Bolagen är överens om förslaget.
Ändringarna består i att Vallonbygdens uppdrag från årsskiftet enbart innefattar
verksamheter rörande bostadsändamål, huvudsakligen hyresrätter. Förutom detta
har det gjorts några korrigeringar och förtydliganden i dokumentet, bl.a. har
dagordningen för bolagsstämman reviderats något, samt att ersättare för
lekmannarevisorerna inte längre behöver utses.
Yrkande
Hugo Andersson (C), med instämmande av Carl-Gustaf Mörner (M), yrkar på ett
tillägg i bolagsordningen och att det läggs som näst sista punkt i
bolagsordningen. Tilläggspunkten lyder:
”Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Finspångs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad
sekretess.”
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lägga till en punkt i bolagsordningen, som näst sista punkt, lydandes:
”Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Finspångs kommun äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund
av författningsreglerad sekretess.”
2. Att fastställa bolagsordning för Vallonbygden AB
3. Att upphäva tidigare bolagsordning från 2011-04-14
-----
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2019-§ 193

Dnr: KS.2019.1019

Ägardirektiv Vallonbygden AB
Sammanfattning
I samband med att fastighetsförvaltningen tas över av kommunen vid årsskiftet,
behöver ägardirektivet till Vallonbygden AB revideras. VD för FFIA har berett
ärendet i dialog med VD för Vallonbygden och styrelserna för de bägge bolagen
har behandlat ärendet. Vallonbygdens styrelse har också bifogat ett särskilt
yttrande, se bifogat protokoll.
Ändringarna består i att Vallonbygdens uppdrag från årsskiftet enbart innefattar
verksamheter rörande bostadsändamål, huvudsakligen hyresrätter. Förutom detta
görs också några andra korrigeringar och förtydliganden i förslaget till nytt
ägardirektiv. En större förändring omfattar punkten 5, där det införs tydliga
ekonomiska mål i form av krav på soliditet och avkastning. Motsvarande mål har
inte funnits sedan tidigare. Under punkten 6 har det i den fortsatta beredningen
efter styrelsebehandlingarna, gjorts några förtydliganden vad avser
värdeöverföring. I sak innebär det dock inte någon förändring.
På det stora hela är bolagen överens om förslag till ändringar, förutom det som
gäller punkten 4. Vallonbygdens styrelse önskar en annan skrivning. Under
beredningen har frågan diskuterats med ledningen för Vallonbygden. De har
hänvisat till hur ägaren för ett annat bostadsbolag, Wetterhem i Jönköping,
formulerat sina ägardirektiv och skulle vilja ha en motsvarande formulering i
sina. Vid kontroll av detta direktiv framgår dock att Jönköping valt en annan
formulering än den Vallonbygden föreslår avseende på vilka grunder ärenden ska
föras till ägaren för prövning:
•

Investeringar (ej reinvesteringar) som överstiger 30 mnkr

•

Förvärv och avyttring av fastigheter

Som synes ska alltid förvärv och avyttring föras till ägaren för bedömning av
frågans principiella karaktär, medan investeringar under 30 miljoner kronor inte
behöver stämmas av med ägaren.
Mot bakgrund av detta vidhåller förvaltningen sitt förslag till nytt ägardirektiv.
Om fullmäktige så önskar kan det dock vara möjligt att skriva in en punkt
avseende investeringsnivån, medan det finns goda skäl att köp och försäljning av
fastigheter alltid ska stämmas av med ägaren. Sådana affärer tenderar sällan att
ha med beloppsstorlek att göra, utan kan ofta handla om helt andra aspekter som
exempelvis landsbygdspolitik, socialpolitik eller kommunens fortsatta strategiska
utveckling kopplat mot tillväxt och Vision 30/35.
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Yrkande
Ingrid Westlund (V) yrkar att det under punkt 3 i ägardirektiven tillförs ord om
trygghet; tillägg i första meningen Rätten till en trygg bostad… och tillägg i
sjätte punkten Aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes
inflytande, trygghet mot våld och andra brott. Yrkandet i sin helhet finns i
dokument med diarienummer KS 2019.1019-7.
Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring under punkt 4 med rubrik Köp,
försäljning och nyproduktion av fastigheter. Torgny föreslår att där ska stå att det
är kommunstyrelsen bolaget alltid ska informera och ge rapport till, och inte till
styrelsen i moderbolaget, som det står i texten.
Ulrika Jeansson (S), Magnus Moberg (S), Mikael Wallin (L) och Hugo
Andersson (C) yrkar bifall till Ingrid Westlunds (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar att det då finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att i texten i ägardirektiven under punkt 3 tillföra ord om trygghet;
tillägg i första meningen Rätten till en trygg bostad… och tillägg i sjätte
punkten Aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes
inflytande, trygghet mot våld och andra brott.
2. Att fastställa ägardirektiv för Vallonbygden AB
3. Att upphäva tidigare ägardirektiv från 2014-11-06
Reservation
Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren,
Kai Hallgren, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla
SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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2019-§ 194

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.
Yrkande
Christina Dahl (M) yrkar på en ändring i § 9 i arbetsordningen, första stycket
med tillägget gruppledare, så att det lyder:
”Om det inte finns några ärende att behandla på ett kommunfullmäktigesammanträde eller om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter
samråd med vice ordförandena och gruppledare från partier representerade i
kommunfullmäktige, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.”
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Conny Lindgren (V), Magnus Moberg (S) och Ulrika
Jeansson (S).
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag med tillägg av Christina Dahls (M) yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller det förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att i texten i arbetsordningen under § 9, första stycket, lägga till
gruppledare så att stycket lyder:
”Om det inte finns några ärende att behandla på ett kommunfullmäktigesammanträde eller om det föreligger särskilda skäl för det, får
ordföranden efter samråd med vice ordförandena och gruppledare från
partier representerade i kommunfullmäktige, ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.”
2. Att fastställa arbetsordning för fullmäktige i Finspångs kommun
3. Att upphäva nu gällande arbetsordning från 2016-12-14
-----
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2019-§ 195

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.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa reviderat förtroendemannareglemente
2. Att upphäva nu gällande förtroendemannareglemente från 2018-11-28

-----
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2019-§ 196

Dnr: KS.2019.1026

Uppföljning av barnomsorg under kvällar, nätter och helger
Sammanfattning
Förvaltningen fick 2017 i uppdrag att införa barnomsorg på kvällar, nätter och
helger. Hädanefter benämns det som dygnet-runt-barnomsorg. Verksamheten har
varit igång sedan 1 september 2018 och samordnas med Högklints förskola. På
uppdrag av kommunstyrelsen har sektor utbildning följt upp verksamheten.
Dygnet- runt-barnomsorg är öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger.
Den riktar sig till barn vars vårdnadshavare arbetar så kallad obekväm arbetstid
då ordinarie förskolor har stängt.
Dygnet-runt-barnomsorg är till skillnad mot förskola inte lagstadgad, och därför
inget som kommunen måste erbjuda. I den skollag som började gälla efter
årsskiftet 2011 står att kommunerna ska sträva efter att erbjuda dygnet-runtomsorg, vilket innebär att ingen kommun kan säga nej utan att handlägga ärendet
och ta hänsyn till behoven som finns.
Verksamheten är mycket viktig för den enskilda familjen. Dock är förvaltningens
bedömning att nyttjandegraden av verksamheten är allt för låg i relation till
kostnaderna. Om verksamheten upphör kan det innebära att en målgrupp
vårdnadshavare inte kommer att ha möjlighet att arbeta vid vissa tider som deras
arbeta kan kräva. En annan hypotes är att om barnvolymen ökar det vill säga att
verksamheten erbjuds barn upp till 12 år kan korrelationen mellan kostnader och
nyttjande bli mer kostnadseffektiv. Det finns i dagsläget ingen statistik av
behovet för detta. Samtidigt erfar rektor att det är mycket svårt att rekrytera
medarbetare och planera för verksamheten.
Förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen att ta ställning till verksamhetens
framtid. Nedan presenteras de tre olika alternativen.
a) Verksamheten fortsätter i nuvarande form.
b) Verksamheten upphör från och med januari 2020.
c) Verksamheten utökas från och med januari 2020 och erbjuds till barn
mellan 1 år och till och med 12 år.
Yrkande
Frida Granath (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige bifaller det förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna uppföljning av omsorg under kvällar, nätter och helger.
2. Att verksamheten upphör från och med januari 2020
-----
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2019-§ 197

Dnr: KS.2017.0370

Förlänga lärandeberedningens uppdrag att revidera
arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars
anställningsbarhet
Sammanfattning
Lärandeberedningen har uppdrag att revidera kommunens
arbetsmarknadsstrategi särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet.
Fullmäktige har beslutat att uppdraget ska vara slutfört den 31 december 2019.
Lärandeberedningen har tillsamman med kommunfullmäktiges presidium
kommit överens om att föreslå kommunfullmäktige att förlänga beredningens
uppdrag till den 30 april 2020.
Beredningen har i dagsläget tagit fram ett förslag till ny arbetsmarknadsstrategi.
Förslaget ska delges till partierna och verksamhetsansvariga för möjlighet att
lämna synpunkter och förslaget kommer också tas upp till debatt i fullmäktige.
Yrkande
Sune Horkeby (C), med instämmande av Ingrid Westlund (V), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige bifaller det förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att förlänga lärandeberedningens uppdrag att revidera kommunens
arbetsmarknadsstrategi särskilt i syfte att öka ungdomars
anställningsbarhet till den 30 april 2020
-----
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2019-§ 198

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelse, ledamot i krisledningsnämnd, socialråd,
gruppledare för Kristdemokraterna i Finspång och representant
i Samordningsförbundet Östra Östergötland
Sammanfattning
Marie Johansson (KD) har begärt entledigande från följande uppdrag:
• ledamot i kommunstyrelsen,
• ledamot i krisledningsnämnd,
• socialråd,
• gruppledare för Kristdemokraterna i Finspång och
• representant i Samordningsförbundet Östra Östergötland.
Kommunfullmäktiges beslut
1. att entlediga Marie Johansson (KD) från sina uppdrag som socialråd,
ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i krisledningsnämnden, gruppledare
för Kristdemokraterna i Finspång samt som representant i
Samordningsförbundet Östra Östergötland
2. Att tacka Marie Johansson för den tid hon haft uppdragen
-----
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2019-§ 199

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - val av ledamot till lärandeberedningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i lärandeberedningen för
Sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktige har den 27 november 2019 entledigat Ingrid Vastesson
(SD).
Daniel Ringqvist (SD) föreslås som ledamot i lärandeberedningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att välja Daniel Ringqvist (SD) som ny ledamot i lärandeberedningen
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27 (34)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-18

2019-§ 200

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - val av ledamot till miljö- och samhällsberedningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i miljö- och samhällsberedningen
för Sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktige har den 27 november 2019 entledigat Jan Vastesson (SD)
från uppdraget som ledamot i miljö- och samhällsberedningen.
Lars Svensson (SD) föreslås som ledamot i miljö- och samhällsberedningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att välja Lars Svensson (SD) som ny ledamot i miljö- och
samhällsberedningen
-----
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2019-§ 201

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - Entledigande av ledamot i lärandeberedningen,
valnämnden och valberedningen, entledigande av ersättare i
valberedningen, samt val av ledamot i lärandeberedningen,
valnämnden och valberedningen och val av ersättare i
valberedningen
Sammanfattning
Kristin Andersson (KD) begär entledigande som ledamot i lärandeberedningen,
som ledamot i valnämnden och ledamot i valberedningen.
Stefan Ackeryd (KD) begär entledigande som ersättare i valberedningen, för att
kunna väljas som ledamot i valberedningen istället.
Kristdemokraterna i Finspång föreslår Åsa Kemmer som ledamot i
lärandeberedningen.
Kristdemokraterna i Finspång föreslår Niklas Carlsson som ledamot i
valnämnden.
Kristdemokraterna i Finspång föreslår Stefan Ackeryd som ledamot i
valberedningen.
Kristdemokraterna i Finspång föreslår Tony Ronnerstam som ersättare i
valberedningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att entlediga Kristin Andersson (KD) som ledamot i lärandeberedningen,
ledamot i valnämnden och ledamot i valberedningen
2. Att entlediga Stefan Ackeryd (KD) som ersättare i valberedningen
3. Att tacka Kristin Andersson och Stefan Ackeryd för den tid de haft
uppdragen
4. Att välja Åsa Kemmer (KD) som ledamot i lärandeberedningen
5. Att välja Niklas Carlsson (KD) som ledamot i valnämnden
6. Att välja Stefan Ackeryd (KD) som ledamot i valberedningen
7. Att välja Tony Ronnerstam (KD) som ersättare i valberedningen
-----
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2019-§ 202

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - Val av socialråd, ledamot i kommunstyrelsen,
gruppledare för Kristdemokraterna i Finspång, ledamot i
krisledningsnämnden samt representant i
Samordningsförbundet
Sammanfattning
Kristdemokraterna föreslår Kristin Andersson som socialråd.
Kristdemokraterna föreslår Kristin Andersson som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen.
Kristdemokraterna föreslår Kristin Andersson som gruppledare i
Kristdemokraterna i Finspång.
Kristdemokraterna föreslår Kristin Andersson som ledamot i
krisledningsnämnden.
Kristdemokraterna föreslår Kristin Andersson som representant i
Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att välja Kristin Andersson (KD) som socialråd, ledamot i
kommunstyrelsen, gruppledare för Kristdemokraterna i Finspång,
ledamot i krisledningsnämnden samt som representant i
Samordningsförbundet Östra Östergötland
-----
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2019-§ 203

Dnr: KS.2019.0001

Val av ledamot till omsorgsberedningen
Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår Elin Gjein till ny ledamot i omsorgsberedningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att välja Elin Gjein (V) till ny ledamot i omsorgsberedningen
-----
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2019-§ 204

Dnr: KS.2019.0001

Entledigande från uppdrag som ledamot samt val av ledamot i
omsorgsberedningen
Sammanfattning
Ing-Marie Jeansson (S) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsberedningen. Förslag till ny ledamot är Riitta Leiviskä-Widlund (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att entlediga Ing-Marie Jeansson (S) från sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsberedningen
2. Att tacka Ing-Marie Jeansson för den tid hon haft uppdraget
3. Att välja Riitta Leiviskä-Widlund (S) till ledamot i omsorgsberedningen
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-18

2019-§ 205

Delgivningar
1. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 9 december 2019

Förslag till beslut
1.

Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-18

2019-§ 206

Dnr: KS.2019.1228

e-förslag: hundpark/hundrastgård i Rejmyre
Sammanfattning
Ett e-förslag har kommit in om hundrastgård i Rejmyre.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan
åter till kommunfullmäktige för beslut
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34 (34)

