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ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2019-02-27 §§ 22-42 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp 2019-03-06  

Datum när anslaget tas 

ner 2019-03-28 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, Kommunhuset, den 27 februari 2019, kl. 16:00-20:00 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) ej närvarande, Birgit Svärd (S) ersätter 

Jonas Andersson (M) 

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) ej närvarande, Reine Hansson (S) ersätter 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Helena Berg (S) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) 

Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) ej närvarande, Lilian Bressler (M) ersätter 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) ej närvarande, Jan-Erik Andersson (M) ersätter 

Ralph Kronholm (M) 

Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Ann-Sofie Olsson (SD) ej närvarande, Lennart Bodling (SD) ersätter 

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande, Sven-Inge Eriksson (SD) ersätter 

Kai Hallgren (SD) 

Evelina Gustafsson (SD) 

Gerd Femerström (SD) 

Börje Axelsson (SD) 
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Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Maud Karlsson (V) 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Gudrun Skoog (MP) 

 

Ersättare: Josefina Leo (S) ej närvarande 

Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Per Leander (S)   

Eleonore Engström (S) ej närvarande 

Bill Johansson (S) ej närvarande 

Solvig Svensson (S) 

Kristin Yderfors (C) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) 

Kristine Andersson (KD) 

 

Edite Järpehag (KD) 

Christer Forsshéll (M) ej närvarande 

Bert Egnell (M) ej närvarande 

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Leila Marttila (V) 

Tommy Jacobsson (L) 

Åke Kinnander (L) 

Ingela Billström (MP) ej närvarande 

Monica Brodén (MP) ej närvarande 

 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör, Maria Forneman, kommunsekreterare 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret, 2019-03-05, kl. 15.30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

22 - 42 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

 

__________________________________________________________ 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Nathalie Pettersson (SD) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2019-§ 22 

  

Information från sektor vård- och omsorg 2019-§ 19 

  

Information om verksamheten i regionen 2019-§ 24 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2019-§ 25 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2019-§ 26 

  

Svar på Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för 

personer med funktionshinder 

2019-§ 27 

  

Svar på medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom 

färdtjänsten 

2019-§ 28 

  

Svar på e-förslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av 

lokaler för förskola, skola och föreningsliv 

2019-§ 29 

  

Svar på medborgarförslag - flyttning av kanonen på 

Bergslagstorget till Bruksparken 

2019-§ 30 

  

Val av lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska Verk AB 2019-§ 31 

  

Val av lekmannarevisorer för Finspångs förvaltnings-och 

industrihus AB 

2019-§ 32 

  

Val av lekmannarevisorer för Finspångs stadsnät, Finet AB 2019-§ 33 

  

Val av lekmannarevisorer för Vallonbygden AB 2019-§ 34 

  

Val av lekmannarevisor för Curt Nicolin Gymnasium 2019-§ 35 

  

Val av gruppledare för Miljöpartiet  2019-§ 36 

  

Delgivningar 2019-§ 37 

  

Nytt medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till 

ungdomshälsan 

2019-§ 38 

  

Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet 2019-§ 39 
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Interpellation (V) - upptäcka och anmäla våld i nära relationer 

 

2019-§ 40 

  

Nytt medborgarförslag - Begäran om omprövning av beslut 

gällande en Ljungströmturbin i Finspång 

2019-§ 41 

  

Avslutande information 2019-§ 42 
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2019-§ 22 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 
§ 31, Val av lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska Verk AB 
§ 32, Val av lekmannarevisorer för Vallonbygden AB 
§ 33, Val av lekmannarevisorer för Finspångs stadsnät, Finet AB 
§ 34, Val av lekmannarevisorer för Vallonbygden AB 
§ 35, Val av lekmannarevisor för Curt Nicolin Gymnasium 
§ 36, Val av gruppledare för Miljöpartiet 
§ 41, Nytt medborgarförslag; Begäran om omprövning av beslut gällande en 
Ljungströmturbin i Finspång 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll med tillägg av följande ärenden: 

§ 31, Val av lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska Verk AB 
§ 32, Val av lekmannarevisorer för Vallonbygden AB 
§ 33, Val av lekmannarevisorer för Finspångs stadsnät, Finet AB 
§ 34, Val av lekmannarevisorer för Vallonbygden AB 
§ 35, Val av lekmannarevisor för Curt Nicolin Gymnasium 
§ 36, Val av gruppledare för Miljöpartiet 
§ 41, Nytt medborgarförslag; Begäran om omprövning av beslut gällande en 
Ljungströmturbin i Finspång 
 

 

- - - - - 
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2019-§ 23 
 

Information från sektor vård- och omsorg 

Kerstin Sjöberg Axelsson, vård- och omsorgschef, informerar om verksamheten 
inom sektor vård och omsorg, som är uppdelat på tre verksamhetsområden: 

- Hemtjänst 

- Särskilt boende 

- Hälso- och sjukvård, myndighetsutövning och IT 

Kerstin presenterar innehåll, hur sektorn är uppbyggd, vad som händer just nu, 
utmaningar 2019 och framåt samt utvecklingsområden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 24 
 

Information om verksamheten i regionen 

Ulrika Jeansson (S) informerar om vad som är på gång med ”Regional 
utvecklingsstrategi”, att det ska tas fram målformuleringar, fokusområden och att 
det kommer att hållas föreläsningar med workshops i olika teman den 23 maj, 12 
juni, och 27 augusti. Inbjudningar kommer senare. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 25 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Sune Horkeby (C) informerar om att lärandeberedningen haft tre möten under 
februari. Uppdraget lärandeberedningen har fått är att uppdatera den befintliga 
arbetsmarknadsstrategin. De återkommer till kommunfullmäktige senare i vår med 
en begäran att få förlängd tid för uppdraget. 
 
Mats Annerfeldt (S) informerar från miljö- och samhällsberedningen att samrådet 
för översiktsplan löper på och att det den 28 februari kommer att vara ett öppet hus 
om översiktsplan. Det kommer att bli fyra tillfällen till; 1 mars, 5 mars, 7 mars och 9 
mars. Information kommer ut på Finspångs hemsida. 
 
Stig Jansson (M) lyfter att det kommer att finnas en webbutbildning i PBL – Plan- 
och bygglagen, som man kan anmäla sig till. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 26 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - - 
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2019-§ 27   Dnr: KS.2018.0099 

 

Svar på Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för 
personer med funktionshinder 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Lars Carlsson angående fritids- och 
korttidsboende för personer med funktionshinder. Förslagsställaren framför att 
verksamheten ”Björnkullen” som är inhyst i gamla lasarettet skulle passa bra i det 
nybyggda HVB-hemmet på Högklint. 
 
Vid tidpunkten för förslaget förbereddes annan verksamhet att ta över lokalerna vid 
Högklint HVB hem. Idag bedrivs förskoleverksamhet i dessa lokaler som bedömts 
vara bäst lämpad utifrån lokalernas utformning. 
 
I kontakt med Lars Carlsson har han inget ytterligare att tillägga till 
medborgarförslaget. Lars lyfter dock att han inte ser det som en lösning att bygga 
om befintliga lägenheter till korttidsboende för målgruppen.  
 
För att ta fram bäst lämpade lokaler för kommunens verksamheter träffas 
representanter, oftast sektorchefer, för kommunens respektive sektorer samt 
kommundirektör kontinuerligt i ett forum, så kallad lokalstrategisk grupp. Gruppen 
leds av sektorchef för sektor samhällsbyggnad och har som syfte att på ett 
övergripande plan kontrollera, samordna och planera verksamheternas 
lokalförsörjning.  
 
När behov av nya lokaler eller flytt av verksamheter uppstår åligger det varje sektor 
att med sin spetskompetens inom verksamhetsområdet komma in med en 
behovsbeskrivning till sektor samhällsbyggnad. För att på bästa sätt få fram en så 
verksamhetsnära behovsbeskrivningen som möjligt involveras flera olika 
yrkeskategorier i utformandet. Medarbetare som arbetar i det dagliga arbetet nära 
brukare spelar en viktig roll i framtagandet av en behovsbeskrivning.  
 
När behovsbeskrivningen är klar lämnas den till sektor samhällsbyggnad som sedan 
tar fram förslag på lämpliga lokaler utifrån vilket lyfts i den lokalstrategiska gruppen. 

 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) och Ulrika Jeansson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att avslå medborgarförslaget 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 
- - - - - 
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2019-§ 28   Dnr: KS.2018.0248 

 

Svar på medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom 
färdtjänsten 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Ingela Karlsson som önskar att det ska 
finnas möjlighet att betala färdtjänstresorna med betalkort.  

Förslaget att införa kortbetalning ses över av Transportenheten. Det finns olika 
alternativ till lösningar vilka samtliga medför nya kostnader. Förslagsställaren är 
nöjd med informationen. 

Kontakt har tagits med förslagsställaren som var tacksam att beredningen pågår 
vilket skulle kunna möjliggöra en framtida kortbetalning.  

Informationen på kommunens hemsida förespråkar kontantbetalning vilket 
uppdateras vid ett positivt beslut om kortbetalning. 

En lösning bedöms praktiskt kunna vara på plats under 2019.  

Under beredningen har två olika lösningar framkommit.  

Det förvaltningen förordar är ett system där den befintlig utrustning i bilarna blir 
kopplade till beställningscentralen. Denna innebär en investeringskostnad om 120 
tkr och utöver kapitaltjänstkostnaderna (25tkr) även en driftskostnad för hyra av 
tillhörande betalningsterminaler samt banktransaktionskostnader om 52tkr), dvs 
totalt 77 tkr/år. 

En alternativ lösning är att en betalterminal används tillsammans med en 
smartphone. Investeringen uppgår då till 105tkr, som ger en kapitaltjänstkostnad 
om 30 tkr samt driftskostnader om max 1tkr.  

Nackdelen med detta alternativ är dock att det blir viss handpåläggning vid varje 
transaktion samt en risk för felaktigheter då betalterminalen inte är länkad direkt till 
taxametern. Oavsett alternativ hanteras investeringen inom ordinarie 
investeringsprocess. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 
1. Att bifalla medborgarförslaget. 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 

- - - - - 
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2019-§ 29   Dnr: KS.2018.0494 

 

Svar på e-förslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av 
lokaler för förskola, skola och föreningsliv 

Sammanfattning 
 

Ett e-förslag har inkommit från Camilla Bauer som anför följande: 

”Lotorpsskolan måste renoveras och byggas ut för att möta de standarder 

kraven som finns idag, lokaler måste finnas för att bemöta ämnen som 

slöjd/musik, ventilationen måste förbättras, gymnastiksalen är under all 

kritik, väldigt liten med ingen toalett i omklädningsrummen. Man måste gå 

igenom det andra könets omklädningsrum för att ens komma in i det andra 

etc. Lokalerna ser likadana ut som när både mina föräldrar och jag gick där, 

pedagogiken och utvecklingen har utvecklats väsentligt och andra behov 

behövs idag. 

 
Sandensförskola ska byggas upp och även ut med flera 
avdelningar för att möta behovet.  
 
Föreningen Lotorps IF måste ha nya planer att spela fotboll på 
pga. av arsenikförgiftad mark. 

 
Använd skolans område, bygg om grundskolan enligt inlämnat förslag av 

rektor Magnus Stark, riv de stora växthusen som är en miljöfara samt skadar 

Lotorps första intryck, köp loss mark av bonden och bygg nya förskolan 

ihop med en arena med inomhushall (likt Billbäcks arena i Svärtinge/City 

Gross arena Lindö) och fotbollsplaner som alla tre verksamheter kan 

utnyttja. Få en säkrare parkering och på/-avstigning för skolbarnen.” 

 

Vid kontakt med Camilla Bauer Hansen så betonar hon vikten av att de kommunala 
instanserna måste samarbeta för att hitta en attraktiv lösning för Lotorps invånarna. 

Lotorpsskolan är en grundskola som utbyggd i flera delar. Verksamheten har till 
fastighetsenheten anmält att man har svårt att bedriva praktiskt estetiska ämnen 
samt idrott vid skolan. Dessutom kan det konstateras att skolan önskar 
ändamålsenliga undervisningssalar och personalutrymmen. Fastighetsenheten har 
under 2018 tillsammans med Vallonbygden AB initierat en statusinventering av 
kommunens samtliga lokaler. Detta för att få en helhetsbild gällande kommunens 
fastighetsinnehav. Inför prioritering av kommunens fastighetsinvesteringar blir de 
tekniska bedömningarna en del i beslutsunderlaget.  
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Förskola Lotorp är ett prioriterat uppdrag inom kommunen. I dagsläget genomförs 
en analys av byggbara tomter i Lotorp. Uppdraget att söka en lokalisering av en sex 
avdelnings förskola har resulterat i ett uppdrag att påbörja arbetet med detaljplan. 
Förvaltningen har att ta hänsyn utifrån flera aspekter vid en förskole byggnation. 
Här kan nämnas trafik, buller, miljö och andra områdespåverkande faktorer.  

Föroreningar i anslutning till Lotorps IF:s fotbollsplaner:  

Kommunen genomför just nu en huvudstudie för att kartlägga föroreningarnas 
utbredning. Resultatet från huvudstudien som kommer att presenteras under våren 
2019. Innan detta resultat presenterats kan kommunen inte precisera vilka åtgärder 
som kommer att genomföras eller exakt hur lång tid som åtgärderna kräver.  

Använd skolans område:  

Det ligger i Finspångs kommuns intresse av att ha funktionella enheter där flera 
verksamheter kan dra nytta av varandra. Prioritering av kommunens 
resursanvändning fastställs i kommunens strategiska plan av kommunfullmäktige. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S), Carl-Gustaf Mörner (M) och Britt-Marie 
Hamnevik Söderberg (L). 

Yrkande 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) yrkar bifall till: 

- Renovering av Lotorps skola 

- Sandens förskola 

- Underlätta för Lotorps IF att bedriva sin sport 

- Byggnadsyta inom samma område 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att anse e-förslaget besvarat mot 
Britt-Marie Hamnevik Söderbergs (L) förslag enligt yrkande ovan mot varandra, och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse e-
förslaget besvarat. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse e-förslaget besvarat 
 

2. Att delge förslagsställaren beslutet 
 

- - - - - 
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2019-§ 30   Dnr: KS.2018.1191 

 

Svar på medborgarförslag - flyttning av kanonen på 
Bergslagstorget till Bruksparken 

Sammanfattning 
Lars-Otto Gullman har i ett medborgarförslag, inlämnat den 11 november 2018, 
föreslagit att den kanon som i dag står på Bergslagstorget flyttas till Bruksparken 
intill den befintliga kanon som är placerad där. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2018, § 372, i samband med att 
medborgarförslaget om att en turbin skulle ställas upp på torget avslogs, att den 
aktuella kanonen ska flyttas. Innan kanonen hamnade på Bergslagstorget hade den 
sin plats just i Bruksparken. Det var i samband med en relativt omfattande 
renovering som den kom att ställas upp på sin nuvarande plats. Efter beslutet om 
att den ska flyttas började förvaltningen planeringsarbetet för en flytt med inriktning 
på att den ska återbördas till sin tidigare uppställningsplats. Detta arbete kommer att 
kunna utföras i relativ närtid, lite beroende på hur en uppställningsyta kan anordnas 
och på hur vädret blir. Förvaltningen konstaterar att förslaget i Lars-Otto Gullmans 
inlämnade medborgarförslag överensstämmer med planerad placering. 
Förslagsställaren har kontaktats och var mycket nöjd med att hans förslag har fått 
ett positivt gensvar. 
 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Conny Lindgren (V), Hugo Andersson (C), Stefan Karlsson (V), 
Ulrika Jeansson (S) och Torgny Maurer (SD). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att bifalla medborgarförslaget 
2. Att meddela förslagsställaren om beslutet 

 
 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 15 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 31   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska Verk AB 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja två lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska 
Verk AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Lars-Eric Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S) till 
lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska Verka AB 

- - - - - 
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2019-§ 32   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av lekmannarevisorer för Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja två lekmannarevisorer för Finspångs förvaltnings- 
och industrihus AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Lars-Eric Ramlöv (L) och Örjan Andersson (C) till 
lekmannarevisorer för Finspångs förvaltnings- och industrihus AB 

- - - - - 
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2019-§ 33   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av lekmannarevisorer för Finspångs stadsnät, Finet AB 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja två lekmannarevisorer för Finspångs stadsnät, 
Finet AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Solveig Andersson (S) och Lars Gustafsson (S) till 
lekmannarevisorer för Finspångs stadsnät, Finet AB 

- - - - - 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 18 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 34   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av lekmannarevisorer för Vallonbygden AB 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja två lekmannarevisorer för Vallonbygden AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Lars Gustafsson (S) och Freddy Leijon (SD) till lekmannarevisorer 
för Vallonbygden AB 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 35   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av lekmannarevisor för Curt Nicolin Gymnasium 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja en lekmannarevisor för Curt Nicolin Gymnasium. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Lars-Eric Ramlöv (L) till lekmannarevisor för Curt Nicolin 
Gymnasium  

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 36   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av gruppledare för Miljöpartiet  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja en ny gruppledare för Miljöpartiet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Gudrun Skoog (MP) till ny gruppledare för Miljöpartiet. 

 

- - - - - 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 37 
 

Delgivningar 

Sammanfattning 
 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 38   Dnr: KS.2019.0180 

 

Nytt medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till 
ungdomshälsan 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag om att förbättra 
framkomligheten till ungdomsmottagningen som idag bara har 2 timmars telefontid 
per vecka. Förslaget är att man kan lämna in sitt namn och telefonnummer så att 
man kan bli uppringd av en sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad 
telefontid. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

därefter åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 39   Dnr: KS.2019.0184 

 

Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet 

Sammanfattning 
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är 
bristfällig, att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs 
utveckling, att det inte finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas 
och att det inte söks externa medel för finansiering av vänortsbesök. 

Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i 
Finspångs kommun: 

• Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella 
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk 
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och 
lokalsamhället/medborgarna.  

 

• Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet 
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet. 

 

• Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete 
via EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att 
fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken. 

 

• Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta 
visavi Agenda 2030 redovisas i Kommunfullmäktige 

 

  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

till kommunfullmäktige för beslut. 

 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 40   Dnr: KS.2019.0206 

 

Interpellation (V) - upptäcka och anmäla våld i nära relationer 

Sammanfattning 

Ingrid Westlund (V) anser i sin interpellation att det finns en borttappad led när det 
gäller våldsbekämpning i nära relationer och det gäller möjligheterna att upptäcka och 
anmäla våld.  

Interpellationen är ställd till Ulrika Jeansson (S) med dessa frågor: 

1. Hur ser Finspångs styrande minoritet på möjligheterna att göra mer för att 
Finspång ska bli tryggare för fler barn och kvinnor?  

2. Vilka redskap och rutiner finns för att upptäcka våldsutsatta barn och äldre i 
de kommunala verksamheterna?  

3. Hur kan olika organ och verksamheter samverka och samarbeta mer och 
effektivare på området?  

4. På vilket sätt kan kommunen samverka med bostadsföretag, husvärdar, 
hyresgästföreningen för att ge den nära omgivningen möjligheter att agera 
när våld uppmärksammas?  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den 24 
april 2019 

 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 25 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 41   Dnr: KS.2019.0232 

 

Nytt medborgarförslag - Begäran om omprövning av beslut 
gällande en Ljungströmturbin i Finspång 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om att kommunfullmäktige 
omprövar sitt tidigare beslut gällande en Ljungströmsturbin i Finspång, och att 
finna en lämplig plats för turbinen i kommunen så att ortsbor och turister får del av 
Finspångs moderna historia. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

därefter åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

- - - - - 

 

 
 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 42 
 

Avslutande information 

Vänortsbesök 
Ordförande Berit Martinsson (S) informerar om vänortsbesöket till Finsterwalde i 
Tyskland den 15-17 februari. 
 
Kommunfullmäktige den 27 mars inställt 
Nästa kommunfullmäktige den 27 mars ställs in då det inte finns några 
beslutsärenden. 
 
Utbildning 
Tisdagen den 2 april klockan 13-17 är det utbildning för ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Digitala utskick 
Från och med april kommer alla utskick att ske endast digitalt. 
 
Bokslutskonferens 
Den 11 mars är det bokslutskonferens. 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
 


