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ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2022-06-22 §§ 76-97 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   
Datum när anslaget tas 
ner   

2022-06-28 

Förvaringsplats för protokoll 

  2022-07-20 

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 
 

Sessionssalen, den 22 juni 2022, kl. 16:00-18:20 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 
Thomas Larsson (S) 
Jonas Andersson (M) 
Ulrika Jeansson (S) 
Patrik Karlsson (S) 
Jonny Persson (S) 
Birgit Svärd (S) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) 
Jan-Erik Svenblad (S) 
Frida Granath (S) 
Jan-Erik Heintze (S) 
Mats Annerfeldt (S) 
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 
Magnus Moberg (S) 
Britt-Marie Jahrl (S) 
Lena Lindberg (S) 
Bengt Eriksson (S) 
Helena Berg (S) 
Reine Hansson (S) ersätter Josefina Leo (S) 
Hugo Andersson (C) 
Åsa Johansson (C) 
Sune Horkeby (C) 
Marie Johansson (KD) 
Stefan Ackeryd (KD) 
Bert Egnell (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 
Inge Jacobsson (M) 
Ritha Andersson (M) 
Rune Larsson (M) 
Lilian Bressler (M) 
Ralph Kronholm (M) 
Christer Forsshéll (M) 
Torgny Maurer (SD) 
Ann-Sofie Olsson (SD) ej närvarande 
Nathalie Pettersson (SD) 
Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande 
Kai Hallgren (SD) 
Evelina Gustafsson (SD) ej närvarande 
Gerd Femerström (SD) ej närvarande 
Börje Axelsson (SD) 
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Leila Marttila (V) ersätter Conny Lindgren (V) 
Stefan Carlsson (V) 
Ingrid Westlund (V) §§ 76-84 
Tarek Jalbot (V) ersätter Christer Nyberg (V) 
Mikael Wallin (L) 
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
Ingela Andersson (MP) 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 
Bill Johansson (S) ej närvarande 
Solvig Svensson (S) ej närvarande 
Johan Liu (S) ej närvarande 
Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande 
Carola Persson (S) ej närvarande 
Magnus Andersson Lindwall (S) ej närvarande 
Kristin Yderfors (C) ej närvarande 
Kristina Carlsson (C) ej närvarande 
Kristin Andersson (KD) 
Jan-Erik Andersson (M) 
Ann-Charlotte Thuresson (M) ej närvarande 
Erik Mildh (M) 
Tommy Jacobsson (L) 
Åke Kinnander (L) ej närvarande 
Monica Brodén (MP) ej närvarande 
Bengt Nordström (MP) ej närvarande 

Övriga 
deltagare: 

 
Johan Malmberg kommundirektör, Maria Forneman kommunsekreterare, Elin 
Svensson nämndhandläggare, Tomas Söderström systemförvaltare IT, Emil 
Andersson IT-tekniker, Markus Edqvist IT-tekniker 

Plats och tid 
för justering: 

 
Kommunstyrelsens kansli, tisdagen den 28 juni kl. 11.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Maria Forneman 

 
Paragraf 

 
76 - 97 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Berit Martinsson (S) 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Lena Lindberg (S) Rune Larsson (M) 
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Innehållsförteckning 

 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 2022-§ 76 
  
Information om verksamheten i regionen 2022-§ 77 
  
Information från kommunfullmäktiges beredningar 2022-§ 78 
  
Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2022-§ 79 
  
Uppdragsbeskrivning för miljö- och samhällsberedningen: 
Fördjupad översiktsplan vindkraft 

2022-§ 80 

  
Ekonomisk redovisning - tertial 1 2022 2022-§ 81 
  
Svar på e-förslag - hästbadplats vid Mäseln 2022-§ 82 
  
Svar på medborgarförslag om återbrukscontainer på 
Sjömansäng 

2022-§ 83 

  
Biblioteksplan 2022 2022-§ 84 
  
Demokratiberedningens slutrapport av uppdrag Ungas 
inflytande 2021 

2022-§ 85 

  
Detaljplan för Lämmenäs 1:32 2022-§ 86 
  
Ansökan om utökad låneram Finspångs Tekniska Verk AB 2022-§ 87 
  
Förslag på ny organisation för fullmäktiges beredningar 2022-§ 88 
  
Avskrivning av motion Integration gör samhället mer hållbart 2022-§ 89 
  
Beslut att demokratiberedningen är vilande tills vidare 2022-§ 90 
  
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 2022-§ 91 
  
Val av ny ledamot i miljö- och samhällsberedningen 2022-§ 92 
  
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
och ledamot i omsorgsberedningen 

2022-§ 93 

  
Delgivningar 2022-§ 94 
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Anmälan av E-förslag - 10 x H - Villkor för vindkraft 2022-§ 95 
  
Anmälan av nytt medborgarförslag - Kampsportslokal i centrala 
Finspång 

2022-§ 96 

  
Anmälan av motion (SD) - Utöka antalet verksamhetsnämnder i 
Finspång 

2022-§ 97 
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2022-§ 76 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till på 
föredragningslistan: 
 

- Val av ny ledamot i miljö- och samhällsberedningen 
- Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 

ledamot i omsorgsberedningen 
- Anmälan av nytt medborgarförslag - Kampsportslokal i centrala Finspång 
- Anmälan av motion (SD) - Utöka antalet verksamhetsnämnder i Finspång  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att till föredragningslistan lägga till ärendena: 
- Val av ny ledamot i miljö- och samhällsberedningen 
- Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 

ledamot i omsorgsberedningen 
- Anmälan av nytt medborgarförslag - Kampsportslokal i centrala Finspång 
- Anmälan av motion (SD) - Utöka antalet verksamhetsnämnder i Finspång  

 
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 6 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 77 
 
Information om verksamheten i regionen 
 
Inge Jacobsson (M) och Ulrika Jeansson (S) informerar om det senaste 
strategiska samrådet där en avsiktsförklaring om nära vård diskuterades och 
godkändes. Den ska skickas ut till kommunen, och regionen kommer att besöka 
kommunen under hösten för att informera om avsiktsförklaringen.  
Det finns en ny utbildnings- och arbetsmarknadsprognos på nätet där man kan 
hitta mycket information.  
Vid det strategiska samrådet diskuterades också PM:et för samverkan mellan 
regionen och kommuner om kollektivtrafiken. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  
 
- - - - - 
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2022-§ 78 
 
Information från kommunfullmäktiges beredningar 
 
Lärandeberedningen 
Sune Horkeby (C) informerar att de genomfört studiebesök på vuxenskolan och 
de har fått svar från elevenkäter som ska analyseras. Beredningen ska lägga fram 
sitt uppdrag i höst. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  
 
- - - - - 
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2022-§ 79 
 
Ledamöternas frågestund - frågor och svar 
Stefan Carlsson (V) ställer en fråga till socialråd Kristin Andersson (KD): 
Kommer det tillfälligt höjda statliga bostadstillägget att påverka hur man 
bedömer nivån på försörjningsstöd i Finspång? 
 
Socialråd Kristin Andersson (KD) svarar: 
Sektorn önskar invänta beslut om att budgeten antas samt invänta beslut om 
nationell vägledning hur vi ska hantera detta. Om vi inte får nationell vägledning 
kommer troligtvis Finspång att räkna det tillfälligt höjda statliga bostadstillägget 
som en inkomst. Detta för att aktivt arbeta med att minska sektorn underskott 
inom försörjningsstöd. 
 
Ingrid Westlund (V) ställer en fråga till socialråd Kristin Andersson (KD): 
Hur väl förberedda är vi på boenden om det blir värmebölja? Det borde köpas in 
AC som är mycket effektivare än fläktar och som även gynnar personalen. 
 
Socialråd Kristin Andersson (KD) svarar: 
Vi har tidigare sett över detta, men jag kan inte här idag säga hur det ser ut på 
våra olika boenden. Jag ska ta reda på det och återkommer med information till 
gruppledarna. 
 
Ingrid Westlund (V) ställer samma fråga till Ulrika Jeansson (S), som svarar: 
2018 blev vi tagna på sängen av den värmebölja som var då, men efter den har 
rutiner tagits fram och utrustning köpts in. Sedan kanske det ändå inte räcker 
fullt ut. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  
 
- - - - - 
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2022-§ 80   Dnr: KS.2022.0654 
 
Uppdragsbeskrivning för miljö- och samhällsberedningen: 
Fördjupad översiktsplan vindkraft 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och samhällsberedningen har förslag om nytt uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i ärende KS.2021.1027, ett tematiskt tillägg till 
översiktsplan 2020 för vindkraft. 
Miljö- och samhällsberedningen har förankrat det nya uppdraget med 
kommunfullmäktiges presidium. 

Bakgrund till tematiskt tillägg 
Finspångs kommuns översiktsplan antogs i februari 2021, men överklagades. 
Finspångs kommun fick rätt av förvaltningsrätten och översiktsplanen vann laga 
kraft i december 2021.  
 
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 bestämmelser i plan- och 
bygglagens 3 kap som en kommunövergripande översiktsplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2022 följande gällande ärende 
KS.2021.1027.  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att under 2022 
påbörja arbetet med ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2020 för 
vindkraft, enligt nu gällande plan- och bygglag 
2. Att det tematiska tillägget för vindkraft ska vara digitalt likande 
Översiktsplan 2020 
[…] 
7. Att ge miljö- och samhällsberedningen uppdraget att ta fram 
förslag på tematiskt tillägg avseende vindkraft 

 
Arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg för vindkraft bedöms ta ungefär tre år 
för att skapa förutsättningar för den demokratiska processen med samråd och 
granskning.  
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ska redovisas digitalt med liknande 
utformning som Översiktsplan 2020 för god igenkänning och tillgänglighet. 
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Det tematiska tillägget ska följa den inriktning som Översiktsplan 2020 ger och 
bygga på den, samt bygga på tillväxtmålet 30-35.  
 
Yrkanden 
Mikael Wallin yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 
 
Stefan Carlsson (V), Mats Annerfeldt (S), Inge Jacobsson (M) och Ingela 
Andersson (MP) yrkar även de bifall till presidiets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att ge uppdraget om att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan 

2020 för vindkraft till miljö- och samhällsberedningen 
- - - - - 
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2022-§ 81   Dnr: KS.2021.1278 
 
Ekonomisk redovisning - tertial 1 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2022 om 36,5 mnkr. 
Prognosen i tertial 1 för helåret visar ett positivt resultat om 20,6 mnkr, en 
avvikelse med 15,9 mnkr i jämförelse med budget. Avvikelsen mot budget 
fördelar sig enligt följande: 
 

 
 
Sektor social omsorg prognostiserar underskott inom försörjningsstöd, 
placeringar vuxna, köpta platser LSS/SoL och personlig assistans. Allt fler 
individer har långvarigt behov av bidrag. Flera projekt planeras som på sikt ska 
leda till att individerna får anställning. Placeringskostnaderna för vuxna räknas 
upp varje år och blir dyrare. De nuvarande volymerna för köpta platser i 
kombination med kostnadsnivån leder till ett underskott. Sektorn jobbar med 
effektiv bemanning. Inom LSS/SoL planeras en utökning av resursgruppen för 
att hantera en utökad grundbemanning och frånvaro. Sektorn arbetar generellt 
aktivt inom samtliga områden med att identifiera effektiviseringar, samt minska 
kostnader och samtidigt utöka intäktssidan. 
 
Inom sektor samhällsbyggnad har de flesta av sektorns avdelningar fått kraftigt 
stigande kostnader till följd av händelser i omvärlden. Underskottet för sektorn 
hör till största delen till fastighetsavdelningen och kostnaden för el. Finspångs 
kommun har ett fullt ut rörligt el-pris och så länge omvärldsläget ser ut som det 
gör kommer priset ligga på en betydligt högre nivå. 
 
För sektor utbildning hör merparten av underskottet till gymnasiet. En 
gymnasieutredning har presenterats, syftet är forma framtidens kommunala 
gymnasieskola i Finspång med bra utbud och en effektiv organisation. 
Skolstrukturutredningen, innehåller ett antal förslag som på några års sikt bör 
kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar. 
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Sektor vård och omsorgs överskott beror främst på högre intäkter än budgeterat 
för äldreomsorgstaxan samt blockförhyrningsavtal och att det centralt finns en 
mindre buffert med hänsyn till svängningar i volymerna inom hemtjänsten. 
Hemtjänstvolymerna bedöms ligga i nivå med budget. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen bedöms gå med överskott då sektorn inte kunnat 
rekrytera sjuksköterskor på de vakanser som uppstått. För särskilt boende 
prognostiseras underskott då bristen på vikarier vid sjukdom gör att ordinarie 
personal arbetar övertid. Bristen på demensplatser gör att brukare med 
demensproblematik får placeras på avdelningar som inte är anpassade för 
demensverksamhet. Det gör att bemanningen anpassas efter brukares behov och 
leder till högre personalkostnader och utökning av personal under natten. 
 
För kommungemensamma kostnader redovisas ett överskott då flera 
investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året eller påverkar resultatet 
endast under del av året. 
 
För finansenheten redovisar skatter och statsbidrag ett förväntat överskott. SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) räknar i sin aprilprognos med högre 
skatteunderlagstillväxt för år 2022–2025. Slutavräkningarna för år 2021 och 
2022 års skatteintäkter är positiva. 
Yrkanden 
Mikael Wallin (L) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen: att texten 
under avsnittet Gymnasiet i tertialrapporten skrivs om så att den blir mer tydlig 
om var underskottet kan härledas till. 

Ulrika Jeansson (S), Frida Granath (S), Hugo Andersson (C), Inge Jacobsson 
(M), Ingrid Westlund (V) och Stefan Ackeryd (KD) yrkar bifall till Mikael 
Wallins (L) yrkande om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att då det är minst en tredjedels majoritet för förslag om 
återremiss med motivering, så är det endast ett förslag till beslut, att återremittera 
ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan 

åter till kommunfullmäktige till beslut, när skriften under avsnittet 
Gymnasiet i tertialrapporten skrivits om så att den blir mer tydlig om var 
underskottet kan härledas till 

- - - - - 
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2022-§ 82   Dnr: KS.2021.0511 
 
Svar på e-förslag - hästbadplats vid Mäseln 

Beskrivning av ärendet 
Det har kommit in ett e-förslag om att ordna en hästbadplats vid sjön Mäseln, 
drygt 400 meter från den kommunala badplatsen. Enligt förslagsställaren skulle 
möjligheten att bada med hästarna på sommaren betyda mycket både för 
privatryttare, ridskolans elever och ridlägerbesökare.  
Vid beredning av ärendet har olika aspekter vägts in och stämts av beträffande 
påverkan på vattenkvalitet, naturvård, friluftsliv samt strandskydd. Men även 
förutsättningar utifrån markägar- och arrendeförhållanden.  
Förslagsställaren har deltagit aktivt i att utreda förutsättningarna och har 
informerats om förslag till beslut. 
Hästbad på den förslagna platsen bedöms inte utgöra någon risk för påverkan på 
badvattenkvaliteten vid den kommunala badplatsen. Möjligheten att ordna en 
lämplig ridväg fram till badplatsen bedöms som relativt god då kommunen är 
markägare och Ryttarkamraterna Finspång arrenderar del av marken. För att 
skapa framkomlighet för hästarna behöver viss sly röjas och död ved flyttas. En 
möjlig intressekonflikt är att ridvägen behöver korsa och gå parallellt med 
Mäselnleden en kort sträcka. Uppförande av anordningar på platsen bör undvikas 
då de skulle kunna påverka allmänhetens tillgång och därmed omfattas av 
strandskyddsbestämmelser.  
Med hänvisning till ovanstående bedöms Ryttarkamraterna Finspång ha 
förutsättning att möjliggöra för hästar att bada vid Killingeön i Mäseln enligt 
förslaget. Röjning av sly, flytt av trädstam samt sträckning av ridväg ska ske i 
samråd med Finspångs kommuns samhällsplaneringsenhet och fritidsutvecklare. 
Det bör även göras en utvärdering med dessa parter efter första året.  
Yrkanden 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla e-
förslaget. 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att bifalla e-förslaget 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2022-§ 83   Dnr: KS.2022.0202 
 
Svar på medborgarförslag om återbrukscontainer på 
Sjömansäng 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun har erhållit ett medborgarförslag som i korthet innebär att det 
placeras containrar där medborgare ges möjlighet till att lämna saker som 
fungerar för återbruk, i stället för att de kastas. Förslagsställaren har sett att 
denna lösning för återbruk finns i Söderköpings kommun och fungerar bra, 
utifrån ett medborgarperspektiv. 
 
Förslaget har beretts med Finspångs kommun ihop med Finspångs Tekniska 
Verk (nedan FTV). FTV anser att förslaget är genomförbart. Det innebär att en 
container behöver köpas in samt att skyltar tas fram hänvisning till besökare. Det 
innebär även att personal lägger ungefär en arbetstimme per dag för att öppna, 
stänga och genomföra tillsyn i containern så att ordningen hålls.  
 
Även om förslaget innebär en initial kostnad stället FTV sig positiva till 
förslaget. Under beredningen konstateras att det skapar en positiv syn på 
återbruk, det underlättar för medborgare att återbruka redan brukbara ting och det 
är en utveckling som man strävar emot. Det kommer även bidra till att 
avfallsmängderna minskar. 
 
FTV tar på sig kostnaderna för införandet av medborgarförslaget och kommer 
efter beredningen arbeta aktivt för att få förslaget genomfört. 
 
Kontakt har tagits med Söderköpings kommun samt förslagsställaren. 
 
Yrkanden 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
medborgarförslaget. 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att bifalla medborgarförslaget 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 

- - - - - 
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2022-§ 84   Dnr: KS.2021.1094 
 
Biblioteksplan 2022 
Beskrivning av ärendet 
Enligt Bibliotekslag (2013:801) ska varje kommun ha en biblioteksplan. Därtill 
kräver Kulturrådet att det finns en aktuell biblioteksplan för att kommunen ska 
ha möjlighet att söka deras statsbidrag.  
Finspångs kommuns nuvarande biblioteksplan är fastställd 2017. Förvaltningen 
föreslår att förlänga nuvarande biblioteksplans giltighetstid till och med 2022.  
Motiveringen till förslaget att förlänga giltighetstiden till och med 2022 för 
Biblioteksplan för Finspångs kommun 2017-2021 är att biblioteksplanen då 
kommer att uppdateras 2023 och vara giltig till och med 2026 och därmed 
kommer biblioteksplanen att ligga i linje med mandatperioderna och det finns 
möjlighet att fånga upp prioriterade uppdrag i samband med revideringen.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anta förslaget att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för 

Finspångs kommun 2017-2021 till och med 2022 
2. Att från 2023 kommer revidering av Finspångs kommuns Biblioteksplan 

att följa mandatperioderna, dvs reviderad biblioteksplan är giltig 2023-
2026, 2027-2030 osv. 

- - - - - 

 

  
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 16 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 85   Dnr: KS.2019.1137 
 
Demokratiberedningens slutrapport av uppdrag Ungas 
inflytande 2021 

Beskrivning av ärendet 
Demokratiberedningen lämnar härmed över sin slutrapport för uppdraget om 
”former och forum för ungdomars inflytande” enlig det uppdrag beredningen 
haft de senaste två åren. Uppdraget och förslagen har diskuterats i beredningen 
kontinuerligt under beredningens arbete.  
Förslagen berör olika former för information och kommunikation, liksom om 
organisering inom politik och förvaltning för att på ett tydligare sätt prioritera 
inflytandet för och från ungdomar. Förslaget ska ses som en redovisning av 
beredningens diskussioner och utgör förhoppningsvis starten på en fortsatt 
utveckling av former och forum, samt att dessa föreslagna aktiviteter följs upp 
och värderas och avvägs utifrån olika perspektiv på inflytande och delaktighet i 
det demokratiska processerna. 
Beredningen har också genomfört en debatt i kommunfullmäktige utifrån 
förslaget och dessa perspektiv. Det är angeläget att nu komma till beslut och 
möjliggöra en organisering för att uppfylla beredningens uppdrag, men kanske 
främst att visa på viljan att möjliggöra ett ökat inflytande och åstadkomma en 
levande och kontinuerlig dialog med ungdomar via dom olika förslag som 
beredningen presenterar i sin rapport. Ytterst handlar det om att stärka intresset 
för demokratin och bjuda in. 

Beredningens förslag ska ses som en start på ett aktivare förhållningssätt i 
frågorna – inte som ett färdigt facit. 

Demokratiberedningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att följa och fastställa demokratiberedningens förslag enligt denna 
rapport 

 
2. Att förslagen, målen och indikatorerna som förslagen innebär inarbetas 

på lämpligt sätt i Finspångs kommuns budget och strategiska plan. 
 

3. Att anslå erforderliga resurser enligt förslaget, finansierat för 2022 ur 
kommunens utvecklingspott. Summan bedöms till totalt ca 350 000 
kronor. 

 
4. Att uppdra åt förvaltningen att organisera kompetenser och 

resurspersoner som stöd för föreslagna insatser 



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 17 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  
5. Att upphäva Skoldemokratiplanen som kommunalt styrdokument 

 
6. Att förklara Demokratiberedningens särskilda uppdrag för genomfört 

 
Kommunstyrelsens möte den 18 maj 2022 
Ulrika Jeansson (S) yrkade att avslå demokratiberedningens förslag att-sats 3 om 
finansiering och istället hänskjuta de ekonomiska delarna i programmet till 
kommande budgetarbete. Inge Jacobsson (M) yrkade att förvaltningen under 
andra kvartalet 2023 återkommer med en rapport till kommunstyrelsen angående 
uppdragets genomförande. Kommunstyrelsen biföll dessa yrkanden. 
 
Yrkanden 
Magnus Moberg (S), med instämmande av Mikael Wallin (L) och Ulrika 
Jeansson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att följa och fastställa demokratiberedningens förslag enligt denna 
rapport 

 
2. Att förslagen, målen och indikatorerna som förslagen innebär inarbetas 

på lämpligt sätt i Finspångs kommuns budget och strategiska plan 
 

3. Att hänskjuta de ekonomiska delarna i programmet till kommande 
budgetarbete 
 

4. Att uppdra åt förvaltningen att organisera kompetenser och 
resurspersoner som stöd för föreslagna insatser 

5. Att upphäva Skoldemokratiplanen som kommunalt styrdokument 

6. Att förklara Demokratiberedningens särskilda uppdrag för genomfört 
 

- - - - - 

 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 18 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 86   Dnr: KS.2021.1072 
 
Detaljplan för Lämmenäs 1:32 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en detaljplan för upphävande av gällande detaljplan 
för fastigheten Lämmenäs 1:32.  
Syftet med detaljplanen är att säkerställa byggrätten på fastigheten Lämmenäs 
1:32 genom att upphäva gällande detaljplan för fastigheten. Planområdet är ca 
4300 m2 och omfattar fastigheten Lämmenäs 1:32. Planområdet ligger norr om 
Lämmenäs fritidshusområde. 

 
Samråd 
Samråd om detaljplanen har genomförts mellan 7 februari och 21 mars 2022. 
Under samrådet inkom yttranden från 11 remissinstanser. Inga sakägare har 
inkommit med synpunkter under samrådet.  
 
Inkomna synpunkter medför följande justeringar i planhandlingarna: 

• Planbeskrivningen förtydligas avseende hanteringen av inkomna 
synpunkter. 

• Planbeskrivningen justeras avseende gällande översiktsplan ÖP2020. 
• Planbeskrivningen kompletteras avseende dagvattenhanteringen. 
• Undersökningen om betydande miljöpåverkan kompletteras med 

information om statusen för fastighetens enskilda VA-anläggning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att delegera beslut om antagande av detaljplan för Lämmenäs 1:32 till 

kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 
- - - - - 
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Protokoll 19 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 87   Dnr: KS.2022.0224 
 
Ansökan om utökad låneram Finspångs Tekniska Verk AB 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs Tekniska Verk AB har inkommit med en ansökan om utökad låneram 
med 100 mnkr. 
Anledningen till behovet av nya lån är att bolaget står inför stora investeringar 
till följd av kommunens beslut om nya verksamhetsområden för VA. Till viss del 
finansieras utbyggnaden med anläggningsavgifter men den faktureras till kund 
först när anläggningen är driftsatt. 
Finspångs Tekniska Verk har sedan tidigare en beviljad låneram på 336 mnkr 
som har varit oförändrad sedan 2015. Med kommande omvandlings- och 
exploateringsområden tillsammans med löpandeinvesteringar i befintlig 
verksamhet uppkommer ett behov av utökad låneram med 100 mnkr för att 
kunna genomföra investeringarna. 
Ärendet har behandlat av styrelsen i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus 
AB. 
Yrkanden 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
medborgarförslaget. 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att utöka låneramen för Finspångs Tekniska Verk AB med 100 miljoner 

kronor till 436 miljoner kronor 
…….. 
 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 20 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 88   Dnr: KS.2022.0466 
 
Förslag på ny organisation för fullmäktiges beredningar 

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen ger möjlighet för kommuner och regioner att inrätta 
fullmäktigeberedningar. En fullmäktigeberedning kan till skillnad från en nämnd 
endast ha beredningsuppdrag. Att ansvara för förvaltning och verkställighet av 
fullmäktiges beslut kan alltså inte läggas på en beredning.  
En beredning är inte ett allmänt beredningsorgan, det krävs dubbel beredning då 
kommunallagen ger kommunstyrelsen en särskild roll att vara den sista 
beredningsinstansen innan ärendet kommer upp i fullmäktige. Kommunstyrelsen 
har därför det yttersta ansvaret för att det finns ett beslutsförslag i varje ärende. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2008 (2008-08-27, § 178) om en ny politisk 
organisation som trädde i kraft 1 januari 2009. Beslutet som togs innebar bland 
annat att kommunstyrelsen blev den enda verksamhetsnämnden, och övertog i 
och med detta allt verksamhetsansvar. De tidigare nämndernas uppdrag lades på 
fyra beredningar under kommunfullmäktige, med inriktningen 
överensstämmande med en politisk ledningsgrupps respektive ansvarsområden. 
Beredningarnas uppdrag skulle i första hand arbeta fram underlag till fullmäktige 
för strategiska ramprogram och strategiska mål, samt svara för uppföljning och 
utvärdering av verksamheter. 
De fyra fasta beredningarna är demokratiberedningen, miljö- och 
samhällsplaneringsberedningen, lärandeberedningen och omsorgsberedningen. 
Förutom fyra fasta beredningar finns möjlighet till tillfälliga beredningar, och 
initiativet till det kan tas av ledamöter i fullmäktige. Tillfälliga beredningar 
upplöses efter genomfört uppdrag. 
 
Förslag på ny organisation för fullmäktiges beredningar 
Under åren som gått sedan införandet av de fasta beredningarna 2009, så har 
frågan tagits upp vid ett flertal tillfällen huruvida beredningarna ska fortsätta 
vara fasta, eller om det ska inrättas tillfälliga beredningar efter behov med 
riktade uppdrag. Det har nämligen visat sig att det finns en otydlighet i hur 
beredningarna får sina uppdrag och vad uppdragen består i. Det är också så att 
det ibland, när ett uppdrag är slutfört, uppstår ett vakuum när inget nytt uppdrag 
getts beredningen. Vid ett flertal tillfällen har då fullmäktige beslutat att 
beredningen är vilande tills vidare.  
Problematiken med fasta beredningar som ska finnas över tid har också medfört 
att beredningarna själva föreslår uppdrag, eller att det kommer in uppdrag i form 
av motioner.  Då finns ingen koppling till strategisk plan och budget, vilket 
innebär en otydlighet i hur uppdragen kan resurssättas och hur uppdragen kan 
följas upp. 



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 21 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Goda exempel på beredningarnas arbete är när det funnits tydliga, riktade 
uppdrag som dessutom är avgränsade, till exempel att ta fram styrdokument och 
riktlinjer. Beredningsarbetet är också framgångsrikt när ledamöter känner stort 
engagemang för uppdraget de fått. 
 
Utifrån dessa aspekter föreslås att de fasta beredningarna tas bort och att det blir 
en organisation med tillfälliga fullmäktigeberedningar. Organisationen ges då 
möjlighet att vara flexibel utifrån aktuella behov, och kan koncentrera sig på ett, 
eller ett fåtal, uppdrag åt gången med ledamöter som väljs utifrån sakområde och 
intresse. 
 
I förslaget ligger att det väljs en parlamentarisk politisk beredningsstyrgrupp 
med fullmäktigeledamöter, som tillsammans med fullmäktiges presidium tar 
fram adekvata uppdrag som preciseras i en uppdragsbeskrivning och 
uppdragsplan med en fastställd budget. Denna grupp kan också ta hjälp av 
förvaltningens perspektiv för att hitta lämpliga uppdrag. 
Gruppen utser vem eller vilka av dem som ska vara processledare i den/de 
aktuella tillfälliga beredningen/beredningarna. Fullmäktige väljer sedan vilka fler 
ledamöter som ska ingå i beredningen. 
 
Förvaltningen ger stöd till beredningen i form av en beredningssekreterare som 
skickar ut kallelse, ordnar med möteslokal, för minnesanteckningar och skriver 
fram förslag. När kunskapsstöd behövs i ämnet så kallas sakkunnig in och är 
sekreteraren behjälplig med underlag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att de fasta fullmäktigeberedningarna ersätts med tillfälliga beredningar 
från och med…… 

2. Att revidera dokumenten Politisk organisation, Fullmäktiges 
arbetsordning och Reglemente för kommunstyrelsen utifrån detta beslut 

3. Att utse en parlamentarisk politisk beredningsstyrgrupp 
4. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skapa ett stöd till 

beredningarna med administrativ och sakkunnig kompetens 
5. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva fram en ny 

handbok för fullmäktiges beredningar 
 
Kommunstyrelsens möte den 15 juni 2022 
Ulrika Jeansson (S) yrkade att att-satserna är följande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att de fasta fullmäktigeberedningarna ersätts med tillfälliga beredningar 
från och med 2023-01-01 



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 22 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2. Att revidera dokumenten Politisk organisation, Fullmäktiges 
arbetsordning och Reglemente för kommunstyrelsen utifrån detta beslut 

3. Att utse en parlamentarisk politisk beredningsgrupp som leds av 
kommunfullmäktiges presidium och som består av ledamöter som inte 
sitter i kommunstyrelsen 

4. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva fram en ny 
handbok för fullmäktiges beredningar 

5. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skapa ett stöd till 
beredningarna med administrativ och sakkunnig kompetens 

6. Att beredningar med pågående uppdrag avslutar dessa uppdrag enligt 
plan 

Kommunstyrelsen biföll detta yrkande. 
 
Yrkanden 
Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Inge Jacobsson (M) och Stefan 
Carlsson (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att de fasta fullmäktigeberedningarna ersätts med tillfälliga beredningar 

från och med 2023-01-01 
2. Att revidera dokumenten Politisk organisation, Fullmäktiges 

arbetsordning och Reglemente för kommunstyrelsen utifrån detta beslut 
3. Att utse en parlamentarisk politisk beredningsgrupp som leds av 

kommunfullmäktiges presidium och som består av ledamöter som inte 
sitter i kommunstyrelsen 

4. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva fram en ny 
handbok för fullmäktiges beredningar 

5. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skapa ett stöd till 
beredningarna med administrativ och sakkunnig kompetens 

6. Att beredningar med pågående uppdrag avslutar dessa uppdrag enligt 
plan 

- - - - - 
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Protokoll 23 (31)  
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 89   Dnr: KS.2020.0431 
 
Avskrivning av motion Integration gör samhället mer hållbart 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att analysera, 
utveckla och genomföra medborgardialog om integration i kommunen. 
Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
demokratiberedningen i uppdrag: 

1. Att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör 
en analys av hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar 
integration dels föreslår vad mer man kan göra för att öka möten mellan 
människor för ökad samhörighet  

2. Att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra 
en medborgardialog med civilsamhället om integration  

3. Att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande 
uppdrag eller finner lämpligt  

4. Att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021 beslutades att presidiet 
i samråd med demokratiberedningen skulle ta fram en uppdragsplan och 
återkomma till kommunfullmäktige. 
Demokratiberedningen har försökt under en längre tid att arbeta fram en 
uppdragsbeskrivning, men finner att det inte är genomförbart då motionen inte 
konkretiserar frågeställningarna och vad som ska fokuseras på. 
En motion ska enligt kommunallagen om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Finspångs 
kommun har tidigare beslutat att motioner ska beredas inom ett halvår. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska det anmälas till fullmäktige 
som då får avskriva motionen från vidare handläggning. (5 kap 35 §) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att avskriva motionen Integration gör samhället mer hållbart från vidare 

handläggning 
- - - - - 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 90   Dnr: KS.2022.0675 
 
Beslut att demokratiberedningen är vilande tills vidare 

Beskrivning av ärendet 
Demokratiberedningen har under en längre tid försökt arbeta fram en 
uppdragsbeskrivning för uppdraget de fick utifrån motionen Integration gör 
samhället med hållbart. Då motionen föreslås avskrivas, och då det inte finns 
några nya uppdrag, så föreslår presidieberedningen att demokratiberedningen ska 
läggas vilande tills vidare. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att demokratiberedningen är vilande tills vidare 

 - - - - 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 91   Dnr: KS.2022.0002 
 
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Leif Jonsson (KD) har inkommit med en begäran om att inte vara ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Leif Jonsson (KD) från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige 
2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

- - - - - 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 92   Dnr: KS.2022.0002 
 
Val av ny ledamot i miljö- och samhällsberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 maj entledigades Lars Svensson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i 
miljö- och samhällsberedningen. 
På förslag till ny ledamot är Kent Sepic (SD). 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att välja Kent Sepic (SD) till ny ledamot i miljö- och 

samhällsberedningen 

- - - - - 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 93   Dnr: KS.2022.0002 
 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
och ledamot i omsorgsberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att entlediga Gerd Femerström (SD) från sina uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige och i omsorgsberedningen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Gerd Femerström (SD) från sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och i omsorgsberedningen 
2. Att tacka Gerd Femerström för den tid hon har haft sina uppdrag 
3. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning för uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige 

- - - - - 
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2022-§ 94 
 
Delgivningar 

Följande dokument delges kommunfullmäktige: 
1. Resumé vänortsbesök i Finspång, maj 2022 
2. Justerat protokoll kommunstyrelsen 18 maj 2022 
3. Månadsrapport Finspång kommun – Samförvaltade stiftelser 
4. Information från Länsstyrelsen Östergötland – Ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter den 1 augusti 
5. Redovisning av lokalt partistöd 2021, Liberalerna 
6. Redovisning av lokalt partistöd 2021, Vänsterpartiet 
7. Redovisning av lokalt partistöd 2021, Centerpartiet 

 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

- - - - - 
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2022-§ 95   Dnr: KS.2022.0266 
 
Anmälan av E-förslag - 10 x H - Villkor för vindkraft 

Beskrivning av ärendet 
Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun 
beslutar om ett temporärt tillägg till översiktsplan 2020 gällande ansökan om 
vindkraftsetablering. Förslagsställaren föreslår att en ansökan om 
vindkraftsetablering endast godkännas om företaget i sin ansökan har tagit 
hänsyn till ett respektavstånd på 10 x H mellan bostad och vindkraftverk. H står 
för vindkraftverkets totala höjd. 
E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och 
har fått sammanlagt 236 röster. 
 

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

åter till kommunfullmäktige för beslut 
- - - - - 
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2022-§ 96   Dnr: KS.2022.0687 
 
Anmälan av nytt medborgarförslag - Kampsportslokal i centrala 
Finspång 

Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett nytt medborgarförslag med önskemål om att bygga eller 
tillgängliggöra en lokal att bruka för kampsport. Förslagsställaren lyfter att den 
förening som hon företräder behöver flytta sin verksamhet till en annan lokal, 
och att hon i och med en sådan flytt ser stora möjligheter med att ha en 
gemensam lokal för de klubbar och verksamheter som utövar olika typer av 
kampsport. Förslagsställaren menar att en lokal med gott om utrymme och de 
anpassningar som behövs för sporten bland annat skulle bidra till att 
verksamhetens olika träningsalternativ kan breddas, vilket i sin tur kan bidra till 
att skapa förutsättningar för en mötesplats där människor i olika åldrar och med 
olika bakgrunder och erfarenheter erbjuds såväl fysisk, som social, träning. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 
- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 31 (31)  
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2022-§ 97   Dnr: KS.2022.0715 
 
Anmälan av motion (SD) - Utöka antalet verksamhetsnämnder 
i Finspång 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att införa två nya 
verksamhetsnämnder – en bygg- och miljönämnd och en barn- och 
utbildningsnämnd. 
Bakgrunden till förslaget handlar om de konsekvenser som Sverigedemokraterna 
ser till följd av införandet av en ny politisk organisation i kommunen den 1 
januari 2009. I den nya politiska organisationen blev kommunstyrelsen den enda 
verksamhetsnämnden, och övertog i och med detta allt verksamhetsansvar. De 
tidigare nämndernas uppdrag lades på fyra beredningar under 
kommunfullmäktige. Till detta kommer att det i skrivande stund finns förslag om 
att de fyra fasta beredningarna ersätts med tillfälliga fullmäktigeberedningar, 
vilket Sverigedemokraterna ser som ett avsteg från ursprungstanken med 
organisationsförändringen 2009. Sverigedemokraterna ser att omorganiseringen 
av den politiska organisationen 2009 inte har gynnat den politiska eller 
organisatoriska utvecklingen gällande exempelvis skola, bygg- och miljöfrågor, 
näringslivsfrågor och samhällsutvecklingen. Partiet ser vidare att dessa 
omorganiseringar riskerar att leda till maktkoncentration på tjänstepersonsnivå, 
minskad politisk insyn, demokratiförlust, hög arbetsbörda på vissa 
förtroendevalda, rekryteringssvårigheter och minskad kontaktyta mellan politiker 
och medborgare. 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna följande: att 
kommunfullmäktige ger förvaltningen tillsammans med en politisk 
beredningsgrupp i uppdrag att arbeta fram ett förslag till nytt reglemente och att 
möjliggöra införande av två nya verksamhetsnämnder med verksamhets- och 
beredningsansvar, nämligen en bygg- och miljönämnd och en barn- och 
utbildningsnämnd. 

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

till kommunfullmäktige för beslut 
- - - - - 
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