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Sammanträdesdatum  

2018-09-19  

 

ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2018-09-19 § 108 - 123 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2019-09-28 

Datum när anslaget tas 

ner  2018-10-22 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset, kansliavdelningen 

 

Plats och tid: 

 

Rejmyre Folkets Hus, den 19 september 2018, kl. 16:00-17.05 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Jonny Persson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Anders Härnbro (S) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Birgit Svärd (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Solvig Svensson (S) ersätter Rune Adamsson (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Senad Bosnjakovic (-) 

Frida Granath (S) 

Rune Haagel (S) 

Magnus Moberg (S) ersätter Kristina Ström (S) 

Bill Johansson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Helena Berg (S) ersätter Khajroullah Karimi (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Ing-Marie Jeansson (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Conny Lindgren (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Nina Öberg (V) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

Miljöpartiet har ingen ersättare närvarande för Ingrid Ahlström (MP) 

Christer Forsshéll (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Bert Egnell (M) ersätter för Lilian Bressler (M) 

Moderaterna har ingen ersättare närvarande för Stig Jansson (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Sverigedemokraterna har ingen ersättare för Freddy Leijon (SD) 

Sverigedemokraterna har ingen ersättare för Lennart Bodling (SD) 

Sverigedemokraterna har ingen ersättare för Eleonore Engström (SD) 
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Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) 

Christer Lundström (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Per-Olof Hårsmar (KD) 

Marie Johansson (KD) 

Ersättare: Lena Lindberg (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) 

Laila Ringqvist (S) 

Kristin Yderfors (C) 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör från och med § 116  

Plats och tid 

för justering: 

Kommunhuset, kansliavdelningen 2018-09-27 kl. 16.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Carina Olofsson 

 

Paragraf 

 

108 - 123 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Thomas Larsson (S) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
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Innehållsförteckning 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 108 

  

Information om verksamheten i regionen 2018-§ 109 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2018-§ 110 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2018-§ 111 

  

Svar på medborgarförslag - förbättring av gång- och cykelväg 

mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp) 

2018-§ 112 

  

Ägardirektiv och bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk 

AB 

2018-§ 113 

  

Låneram för fortsatta fiberinvesteringar Finet AB 2018-§ 114 

  

Rapportering av pågående investeringar vid årsbokslutet 2018-§ 115 

  

Förlänga lärandeberedningens uppdrag att revidera 

arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars 

anställningsbarhet 

2018-§ 116 

  

Uppdrag till demokratiberedningen - reglemente för rådens 

arbetsformer 

2018-§ 117 

  

Uppdrag till omsorgsberedningen - revidera handlingsplan för 

den kommunala psykiatrin 

2018-§ 118 

  

Delgivningar 2018-§ 119 

  

Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för bio-gas i 

Finspång 

2018-§ 120 

  

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 

reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 

Finspångs kommun 

2018-§ 121 

  

E-förslag: flexibel förskoletid 2018-§ 122 

  

Ordförande rapporterar och avtackning av ledamöter och 

ersättare 

2018-§ 123 
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2018-§ 108 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår inga förändringar av föredragningslistan.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll. 

 
- - - -  
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2018-§ 109 
 

Information om verksamheten i regionen 

Ulrika Jeansson (S) informerar om förslag på ny samverkansstruktur för Region 
Östergötland och länets kommuner. Syftet med förslaget är att tydliggöra vilka 
gemensamma arenor som ska finnas för samråd mellan Region Östergötland och 
länets kommuner och vad som är samrådens uppdrag. Dagens information är 
inriktad på de politiska arenorna.  
 
Enligt förslaget är samråden de gemensamma arenor där regionen och länets 
kommuner kan avhandla frågor som omfattar: 

• Regionala frågor 

• Frågor som berör både regionen och alla eller några kommuner 

• Mellankommunala frågor  

• Kommunala frågor 
 
Inom respektive sakområde hanterar ett samråd gemensamma frågor som omfattar 
bland annat: 

• Principiella frågor 

• Gemensamma utvecklingsfrågor 

• Inspel till utarbetande eller revidering av regionala och kommunala strategier  

• Ärenden där lag, förordning eller instruktion anger att samråd ska ske 
 
Det är viktigt att betona att samråden inte har en beslutande funktion. Frågor 
avhandlas i samråden för att sedan behandlas av beslutande organ i respektive 
kommun och Region Östergötland. Samråden har också en funktion som politisk 
referensgrupp i gemensamma frågor som inte är aktuella för beslut i regionen och 
kommuner men där det finns behov av dialog och erfarenhetsutbyte. 
 
Samrådet för strategiska frågor ska vara överordnat övriga samråd. Det innebär att 
alla frågor som övriga samråd överlämnar till regionen och kommuner för beslut 
ska behandlas av Samrådet för strategiska frågor innan de skickas vidare. I Samrådet 
för strategiska frågor hanteras dessutom frågor som är av strategisk principiell 
betydelse för Östergötlands utveckling respektive frågor som påverkar relationen 
mellan regionen och kommunerna. 
 
Förslaget har tagits fram i regionens ledningsgrupp för strategiska frågor. 
Representationen i gruppen kommer att förändras med anledning av att en ny 
mandatperiod inleds. Detta kan eventuellt förändra förslaget till samverkansstuktur. 
 
Yttrande 
Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet. 

 
- - - -  
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2018-§ 110 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Ingen information lämnas från beredningarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna till protokollet att ingen information lämnas från 
beredningarna. 

 

- - - -  
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2018-§ 111 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Torgny Maurer (SD) har lämnat in en fråga som är ställd till Herman 
Vinterhjärta (MP), miljö- och samhällsbyggnadsråd: 
 

- Finns det en tidplan för när den del av Bergslagsvägen som är avstängd med 
anledning av pågående byggnation av vårdcentrum åter kommer att öppnas 
för biltrafik? 

 
Herman Vinterhjärtas (MP) svar på Torgny Maurers (SD) fråga:  
 

- Nej det finns inte någon beslutad tidplan för när vägen ska öppnas. Vägen 
kommer att vara avstängd så länge det behövs under pågående byggnation.  
 

- Inom ramen för kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag för 
framtida utformning av centrum förs diskussioner att eventuellt begränsa 
trafiken även när vårdcentrum är klart. Det kräver anlyser av vilka 
konsekvenser det kan leda till, bland annat om hur andra vägar påverkas. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta frågan och svaret till protokollet. 

 

- - - -  
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2018-§ 112   Dnr: KS.2017.1153 

 

Svar på medborgarförslag - förbättring av gång- och cykelväg 
mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp) 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Leif Gustavsson som önskar förbättrad 
gång- och cykelväg Finspång – Sonstorp till Hällestad. Vidare ser förslagsställaren 
en fördel att gång- och cykelvägen även iordningsställs hela vägen fram till Prästköp 
vilket innebär möjlighet att cykla till Tjällmo och vidare längs mindre trafikerade 
vägar. Förslaget omfattar att asfaltera gång- och cykelvägen mellan Finspång till 
Hällestad samt att utreda en förlängning och eventuellt iordningsställa en 
förlängning av gång- och cykelvägen från Hällestad till Prästköp.  

Vid kontakt med Leif Gustavsson så ser förslagsställaren att det är högst prioritet 
att asfaltera sträckan Finspång-Sonstorp med anledning av att det är tungt att dra 
rullstolar på sträckan samt att motionärer med tävlingscyklar väljer att köra på 
riksväg 51. Även om förslagsställaren inte förväntar sig att ett genomförande inom 
de närmsta åren så är näst högst prioritet att även att förlänga gång- och cykelvägen 
mellan Hällestad och Prästköp vilket möjliggör för cyklister att ta sig via mindre 
trafikerade vägar till Sverigeleden som passerar i Borensberg. 

I oktober 2016 påbörjades det etappvisa arbetet med att höja standarden på del av 
banvallen och i samband med det konstaterades att en asfaltering av sträckningen 
inte var aktuell. Cykelbanan mellan Finspång-Sonstorp är idag iordningsställd 
Sträckan Finspång- Borggård finns utpekad i den regionala cykelstrategin som ett 
stråk som fångar upp relativt små tätorter men som är tätt lokaliserade. 
Bedömningen i den regionala cykelstrategin är att detta är viktigt för kopplingen till 
kommunhuvudorten Finspång. En naturlig fortsättning med att höja standarden av 
banvallen ligger med anledning av det då på sträckan Sonstorp- Borggård 

Att som motionär kunna cykla från Prästköp till Finspång är något som Finspångs 
kommun ställer sig positiv till. I Strategisk plan 2018-2020 anges som ett prioriterat 
uppdrag att under år 2018 utreda förvärv och upprustning av banvallen från 
Borggård och norrut för cykelväg vilket utgör det första steget i en förlängning av 
den aktuella cykelvägen. 
 

Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Yttrande 
Ulrika Jeansson (S), Herman Vinterhjärta (MP), Hugo Andersson (C) och Britt-
Marie Hamnevik Söderberg (L) yttrar sig i ärendet.  
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Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att i den del av förslaget som rör förlängning av cykelvägen anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det prioriterade uppdraget 
för 2018 ”Utred förvärv och upprustning av banvallen från Borggård och 
norrut för cykelväg. Sluttidpunkt 2018-12-31” 
  

2. Att avslå den del av förslaget som rör asfaltering. 
 

3. Att meddela förslagsställaren beslutet.  
 

- - - -  
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2018-§ 113   Dnr: KS.2018.0636 

 

Ägardirektiv och bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk 
AB 

Sammanfattning 
Finspångs Tekniska Verk AB har tidigare redogjort för kommunstyrelsen om sina 
planer på att starta ett nytt affärsområde inom elhandel. Ärendet har också 
behandlats av FFIA:s styrelse som gett sitt medgivande till fortsatt planering av 
affärsområdet, se bifogat protokoll. FTV är nu i ett läge att bygga upp verksamheten 
och som en följd av detta behöver ägardirektiv och bolagsordning revideras genom 
ett tillägg i styrdokumenten. Tilläggen återfinns som kursiverad text. 
Bolagsordningen har också justerats för att stämma med bolagets nuvarande 
uppdrag, genom att bolagets tidigare verksamheter inom fiber och 
grustäktsverksamhet tagits bort i denna version.   

Yrkande 
Thomas Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa ägardirektiv och bolagsordning för Finspång Tekniska Verk 
AB 
 

- - - - - 
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2018-§ 114   Dnr: KS.2018.0869 

 

Låneram för fortsatta fiberinvesteringar Finet AB 

Sammanfattning 
Finspångs Stadsnät Finet AB har inkommit med en ansökan om utökad låneram 
med 20.000.000 kronor för fortsatta fiberinvesteringar. Bolaget önskar nyttja 
10.000.000 kronor under 2018. För närvarande uppgår Finets låneram till 
58.056.000 kronor. 
 
Aktuella områden för utbyggnad av stamfiber och anslutning av fastigheter är 
Hävla-Regna-Igelfors, Risinge-Doversund- länsväg 215, Vistinge-Lämmenäs-Melby-
Kolstad och Ysunda-Melby. 
 
Beroende på kommunens likviditet vid önskad utbetalningstidpunkt kan 
finansiering komma att ske genom minskning av kommunens låneskuld i 
internbanken. I annat fall sker nyupplåning. 
 

Yrkande 
Ulrika Jeansson (S), Inge Jacobsson (M) och Hugo Anderson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Yttrande 
Ulrika Jeansson (S), och Hugo Andersson (C) yttrar sig i ärendet.  

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att utöka Finspångs Stadsnät Finet AB:s låneram med 20.000.000 kronor till 
78.056.000 kronor 

2. Att finansieringen kan ske genom nyupplåning till internbanken. 
 

 
- - - -  
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2018-§ 115   Dnr: KS.2017.1250 

 

Rapportering av pågående investeringar vid årsbokslutet 

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 
delårsrapporten den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget, 
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.  
 
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående 
investeringar vid årsbokslutet samt en årsrapport för investeringar 2017 med 
kommentar och statusuppdatering från sektorerna avseende kommunens alla 
investeringar. 
 
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 170 mkr. 
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 65 mkr enligt strategisk plan. Årets 
avslutade investeringar uppgår till 63 Mkr, ett av de större projekten var nytt 
tillagningskök på Metallen (14 Mkr). 
 
Vid årsbokslutet fanns flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan (39 mkr) 
och förvärv och ombyggnation av Hårstorp 3:316 och 3:363 för transportenhetens 
verksamhet (8,8 mkr).  
 
Prognosen för pågående investeringar visar på totala nettokostnader om 163 mkr, 
vilket innebär kommande kostnader motsvarande ca 84 tkr för pågående projekt. 
Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns 
investeringsmedel avsatta för bl a exploatering boende och näringsliv (15,9 mkr) 
och diverse infrastrukturprojekt (34 mkr) som ännu inte är påbörjade eller som 
delvis är påbörjade. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna redovisningen 

 
- - - -  
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2018-§ 116   Dnr: KS.2017.0370 

 

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

Sammanfattning 
Lärandeberedningen har av kommunfullmäktige 2017-04-26 § 65 fått i uppdrag att i 
enlighet med lärandeberedningens uppdragsplan KS.2017.0370-1 revidera 
kommunens arbetsmarknadsstrategi särskilt i syfte att öka ungdomars 
anställningsbarhet. Kommunfullmäktige har beslutat att beredningens uppdrag ska 
vara klart i oktober 2018. 

Beredningen har i avstämning med kommunfullmäktiges presidium framfört att 
beredningen har behov att förlänga uppdragstiden för att i sitt förslag belysa fler 
arbetsmarknadsperspektiv utöver ett grundläggande utbildningsperspektiv.  

Lärandeberedningen har tillsammans med kommunfullmäktiges presidium kommit 
överens om att föreslå kommunfullmäktige att förlänga beredningens uppdrag till 
och med juni 2019. 
 
Yttrande 
Ingrid Westlund (V) yttrar sig i ärendet.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att förlänga lärandeberedningens uppdrag att revidera kommunens 
arbetsmarknadsstrategi särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet 
till och med juni 2019. 

 
- - - -  
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2018-§ 117   Dnr: KS.2018.0940 

 

Uppdrag till demokratiberedningen - reglemente för rådens 
arbetsformer 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen har förslag om nytt uppdrag att ta fram ett reglemente för 
rådens arbetsformer. Förslaget utgår från en dialog vid en gemensam 
beredningsträff om behov att revidera arvodesreglementet utifrån möjligheten i 
kommunallag (2017:725) till ersättningar vid föräldraledighet. 
 
Demokratiberedningen har vid genomgång av kommunallagen konstaterat att 
ersättningsmöjligheterna vid frånvaro kan beslutas för förtroendevalda som fullgör 
ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Om fullmäktige antar 
regler för att hantera den situation som uppstår när en ledande förtroendevald 
önskar vara föräldraledig eller drabbas av sjukdom ska fullmäktige även reglera 
på vilka villkor och för hur länge ett råd kan få vara borta från sitt uppdra., samt 
bestämma hur ersättare för råd ska utses. I förarbeten till lagen behandlas att det 
kan finnas skäl att närmare reglera rådens arbetsformer i allmänhet i ett särskilt 
reglemente. 
 
Demokratiberedningen har förankrat förslaget till nytt uppdrag med 
kommunfullmäktiges presidium. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att uppdra till demokratiberedningen att enligt uppdragsplan  
KS.2018.0940-1 ta fram ett reglemente för rådens arbetsformer i allmänhet 
inklusive möjlighet till föräldraledighet och sjukfrånvaro. 

2. Att beredningens uppdrag ska vara klart 2019-01-31 

 
- - - -  
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2018-§ 118   Dnr: KS.2018.0941 

 

Uppdrag till omsorgsberedningen - revidera handlingsplan för 
den kommunala psykiatrin 

Sammanfattning 
Nuvarande handlingsplan för den kommunala psykiatrin omfattar tiden 2012-2016 
och behöver därför uppdateras. 
 
Omsorgsberedningen har tagit upp med kommunfullmäktiges presidium behovet 
att revidera handlingsplanen. 
 
Yttrande 
Ingrid Westlund (V) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att uppdra till omsorgsberedningen att enligt uppdragsplan  
KS.2018.0941-1 revidera handlingsplan för den kommunala psykiatrin. 

2. Att beredningens uppdrag ska vara klart 2018-12-31. 

 
- - - -  
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2018-§ 119 
 

Delgivningar 

 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04 

 
2.  Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18 

 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-27 

 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 

 
5. Redovisning av lokalt partistöd – Centerpartiet 

 
6. Östergötlands Fotbollsförbund – Tack för jubileumsgåvan som gör skillnad! 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet. 

 
- - - -  
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2018-§ 120   Dnr: KS.2018.0821 

 

Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för bio-gas i 
Finspång 

Sammanfattning 

Centerpartiets fullmäktigegrupp har genom gruppledare Hugo Andersson (C) 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om tankningsställe för bio-gas i 
Finspång. 

Centerpartiet framför att för några år sedan utreddes frågan om tankningsställe för 
bio-gas i Finspång och investeringsmedel fanns avsatta i budgeten. Av olika skäl så 
blev det bara planer och frågan avfördes från dagordningen. Nu finns det anledning 
att åter aktualisera denna fråga. Nationella och kommunala beslut innebär att vi ska 
arbeta för en avveckling av fossila drivmedel och i stället använda drivmedel som 
kommer från förnyelsebara källor. Anledningen till att Centerpartiet åter lyfter 
denna fråga är att det nu finns möjlighet till statsbidrag för denna typ av investering. 
Centerpartiet anser att kommunen tillsammans med en privat aktör bör lämna in en 
ansökan om stöd för att bygga ett tankningsställe för bio-gas. Naturvårdsverket har 
ett projekt som benämns Klimatklivet och där är det möjligt att söka 
investeringsstöd till ”klimatsmarta” åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på 
lokal nivå. Dessa investeringsmedel har använts av andra kommuner som 
tillsammans med privata aktörer har byggt tankningsställen för biogas. 

Centerpartiet föreslår  

att Finspångs kommun åter aktualiserar frågan om ett tankningsställe för bio-gas i 
kommunen. 

att ansökan till Naturvårdsverket inlämnas tillsammans med en privat aktör. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter 
till kommunfullmäktige för beslut. 

 
- - - -  
   



  

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum  

2018-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 121   Dnr: KS.2018.0669 

 

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 
Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har lämnats in om allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun.  
 
Förslagsställaren föreslår ett allmänt förbud av användandet av smällare och 
fyrverkerier, samt att Finspångs kommun reglerar användningen och tar över 
ansvaret för användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning.  
 
Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk 
utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor och djur (tama 
och vilda), detta kan ta lång tid att reparera. Användning av tidigare nämnda 
pyroteknik kan även orsaka skador på egendom samt ge negativ påverkan i både 
natur och miljö. Kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala 
ordningsföreskrifter som ska gälla. En reglering innebär att allmänheten kan få 
information från kommunen om var det ska smällas, när det ska smällas och under 
hur lång tid. Det underlättar för alla de berörda att kunna förbereda sig. 
 
Förslaget har fått stöd av 47 personer. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter 
åter till kommunfullmäktige för beslut. 

 
- - - -  
   



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (21)  

Sammanträdesdatum  

2018-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 122   Dnr: KS.2018.0910 

 

E-förslag: flexibel förskoletid 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har lämnats in om flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar i 
veckan på förskola. 
 
Förslagsställaren föreslår valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som 
går 15 timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan. 
 
Förslaget har fått stöd av 62 personer. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter 
åter till kommunfullmäktige för beslut. 

 
- - - -  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

123/18 
 

Ordförande rapporterar och avtackning av ledamöter och 
ersättare 

Ordförande Berit Martinsson (S) informerar om kommunens vänortsbesök till 
Salaspils i Lettland i juni och till Finsterwalde i Tyskland i augusti. 
 
Ordförande uppvaktar två ledamöter som har fyllt 50 år: Åsa Johansson (C) och 
Thomas Larsson (S). 
 
Ordförande tackar för de fyra åren för mandatperioden 2014 - 2018. Hon redovisar 
några av de ärenden som kommunfullmäktige har tagit beslut om under 
mandatperioden: Skateparken, Lillängens förskola, VA-plan, Barnomsorg på 
obekväm arbetstid, Vibjörnsparken, Fairtrade City, Kost och måltidspolicy och 
Försäljning av Tjärholmen.  
 
Ordförande redovisar att under mandatperioden är det 26 förtroendevalda som har 
lämnar sina uppdrag i kommunfullmäktige, varav 8 ordinarie och 18 ersättare. 
 
Följande 21 förtroendevalda slutar sina uppdrag i kommunfullmäktige vid utgången 
av denna mandatperiod: Rune Adamsson (S), Senad Bosnjakovic (-), Rune Haagel 
(S), Kristina Ström (S), Ing-Marie Jeansson (S), Nina Öberg (V), Freddy Leijon 
(SD), Christer Lundström (L), Per-Olof Hårsmar (KD), Solvig Svensson (S), Jenny 
Påhlsson Andersson (S), Laila Ringqvist (S), Magnus Andersson Lindwall (S), Hans-
Erik Svensson (S), Leif Sundström (V), Tina Englund (M), Petra Hansen (M), Anna 
Creutz (C), Magnus Oweling (L), Birgitta Jacobson (L), Aagot Wahlström (KD) och 
Zinat Lamoochi Asl (KD). 
 
Ordföranden avtackar närvarande avgående förtroendevalda och ger ett särskilt tack 
till två av dem som har särskilt långvariga uppdrag i kommunfullmäktige: Ing-Marie 
Jeansson som började 1 november 1991 och Rune Haagel som började 1 november 
1994. 
 
Ordföranden riktar ett tack kommunfullmäktiges ledamöter för arbetet under 
perioden och framför att debatter är en viktig del i fullmäktige men att stämningen 
har varit bra. Ordföranden riktar också ett tack till alla tjänstepersoner som på olika 
sätt har bidragit till kommunfullmäktiges arbete. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att kommunfullmäktiges sammanträde avslutas klockan 17.05. 

 
- - - -  


