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2018-10-17  

 

ANSLAG/BEVIS – Kommunfullmäktige 2018-10-17 §§ 124-130 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2018-10-26 

Datum när anslaget tas 

ner  2018-11-16 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, den 17 oktober 2018, kl. 16:00-17:00 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

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) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Thomas Larsson (S) 

Lena Lindberg (S) 

Anders Härnbro (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) 

Lilian Bressler (M) ersätter Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Jonas Andersson (M) 

Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Ann-Sofie Olsson (SD) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren(SD) 

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) 

Tommy Jacobsson (L) ersätter Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

 

Ersättare: Bengt Eriksson (S) 

Khajroullah Karimi (S) 

Birgit Svärd (S) 

Reine Hansson (S) 

Ingrid Ström (S) 

Per Leander (S) 

Kristin Yderfors (C) 

Edite Järpehag (KD) 

 

 

Kristine Andersson (KD) 

Bert Egnell (M) 

Jan-Erik Andersson (M) 

Lennart Bodling(SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Christer Nyberg (V) 

Leila Marttila (V) 

Åke Kinnander (L) 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Robin Levander, kommunsekreterare 

 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-10-25 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Robin Levander 

 

Paragraf 

 

124 - 130 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Carl-Gustaf Mörner (M)  

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Hugo Andersson (C)  

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Stig Jansson (M) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 124 

  

Val av kommunfullmäktiges presidium - val av ordförande, 1:e 

vice ordförande och 2:e vice ordförande  

2018-§ 125 

  

Val av valberedning 8 ledamöter och 8 ersättare samt val av 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande bland 

ledamöterna 

2018-§ 126 

  

Information om utbildning av nya kommunfullmäktige 2018-§ 127 

  

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden i tidningar 

under mandatperioden 

2018-§ 128 

  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 2018-§ 129 

  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 2018-§ 130 
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2018-§ 124 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) föreslår att följande ärenden läggs till: 
 
6 a) Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 
6 b) Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 
- - - - - 
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2018-§ 125 
 

Val av kommunfullmäktiges presidium - val av ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande  

 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige bland 
ledamöterna välja en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande 
som är kommunfullmäktiges presidium. 
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperioden. 
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) föreslår Berit Martinsson (S) till uppdraget som presidieledamot 
och ordförande i kommunfullmäktige och Thomas Larsson (S) till uppdraget som 
presidieledamot och 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Inge Jacobsson (M) föreslår Carl-Gustaf Mörner (M) till uppdraget som 
presidieledamot och ordförande i kommunfullmäktige och Jonas Andersson (M) till 
uppdraget som presidieledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Torgny Maurer (SD) föreslår Ann-Sofie Olsson (SD) till uppdraget som 
presidieledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) förslag till beslut.  
 
Omröstning 
Ålderspresidenten ställer först proposition på val av Berit Martinsson (S) som 
presidieledamot och ordförande i kommunfullmäktige mot Inge Jacobssons (M) 
förslag om val av Carl-Gustaf Mörner (M) som presidieledamot och ordförande i 
kommunfullmäktige under mandatperioden.  
 
Votering begärs 
 
Beslutsgång vid votering 
Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) meddelar att den som röstar på Berit 
Martinsson (S) som presidieledamot och ordförande i kommunfullmäktige skriver 
Berit Martinssons (S) namn på valsedeln, den som röstar på Carl-Gustaf Mörner 
(M) som presidieledamot och ordförande i kommunfullmäktige skriver Carl-Gustaf 
Mörners (M) namn på valsedeln. Den som önskar rösta blankt lämnar valsedeln 
blank. 
 
Omröstning 
Kommunsekreteraren genomför upprop varvid ledamöterna lägger sin röstsedel i 
valurnan. 
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Därefter räknar justerarna röstsedlarna en och en. Resultatet utfaller enligt följande: 
 
Berit Martinsson (S) får 22 röster. 
 
Carl-Gustaf Mörner (M) får 20 röster. 
 
Blanka röster: 3 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Ulrika Jeanssons (S) förslag till 
beslut. 
 
Omröstning 
Därefter tas frågan om val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande upp till 
behandling. 
 
Ålderspresidenten ställer proposition på val av Thomas Larsson (S) som 
presidieledamot och 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige under 
mandatperioden och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Thomas 
Larsson (S) som presidieledamot och 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
under mandatperioden.  
 
Beslutsordning 
Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) meddelar därefter att han ställer 
proposition på Inge Jacobssons (M) förslag om val av Jonas Andersson (M) som 
presidieledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige mot Torgny Maurers 
(SD) förslag om val av Ann-Sofie Olsson (SD) som presidieledamot och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige under mandatperioden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget till propositionsordning.  
 
Votering begärs. 
 
Beslutsgång vid votering 
Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) meddelar att den som röstar på Jonas 
Andersson (M) som presidieledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
skriver Jonas Anderssons (M) namn på valsedeln, den som röstar på Ann-Sofie 
Olsson (SD) som presidieledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
skriver Ann-Sofie Olssons (SD) namn på valsedeln. Den som önskar rösta blankt 
lämnar valsedeln blank. 
 
Omröstning 
Kommunsekreteraren genomför upprop varvid ledamöterna lägger sin röstsedel i 
valurnan. 
 
Därefter räknar justerarna röstsedlarna en och en. Resultatet utfaller enligt följande: 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 7 (15)  

Sammanträdesdatum  

2018-10-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Jonas Andersson (M) får 18 röster. 
 
Ann-Sofie Olsson (SD) får 8 röster. 
 
Blanka röster: 19 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Inge Jacobssons (M) förslag till 
beslut. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Berit Martinsson (S) till uppdraget som presidieledamot och 
ordförande i kommunfullmäktige. 
 

2. Att välja Thomas Larsson (S) till uppdraget som presidieledamot och 1:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 

3. Jonas Andersson (M) till uppdraget som presidieledamot och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

 
- - - - - 
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2018-§ 126 
 

Val av valberedning 8 ledamöter och 8 ersättare samt val av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande bland 
ledamöterna 

 
I kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 redovisas vad som gäller för val av 
valberedning: 
 
På det första sammanträdet med nyvalde fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av åtta ledamöter och lika många ersättare. 
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en 1:e vice 
ordförande och en 2:e vice ordförande för den tid som de har valts att vara 
ledamöter. 
 
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) föreslår Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) som ledamot och 
ordförande samt Patrik Karlsson (S) som ersättare till valberedningen. 
 
Inge Jacobsson (M) föreslår Rune Larsson (M)som ledamot och 2:e vice ordförande 
samt Stig Jansson (M) som ersättare till valberedningen. 
 
Hugo Andersson (C) föreslår Åsa Johansson (C) som ledamot och 1:e vice 
ordförande samt Kristin Yderfors (C) som ersättare till valberedningen. 
 
Torgny Maurer (SD) föreslår Kai Hallgren (SD) som ledamot och 2:e vice 
ordförande samt Sven-Inge Eriksson (SD) som ersättare till valberedningen.  
 
Marie Johansson (KD) föreslår Kristine Andersson (KD) som ledamot samt Stefan 
Ackeryd (KD) som ersättare till valberedningen.  
 
Herman Vinterhjärta (MP) föreslår sig själv som ledamot samt Gudrun Skoog (MP) 
som ersättare till valberedningen. 
 
Stefan Carlsson (V) föreslår sig själv som ledamot samt Leila Marttila (V) som 
ersättare till valberedningen. 
 
Mikael Wallin (L) föreslår Åke Kinnander (L) som ledamot samt Tommy Jacobsson 
(L) som ersättare till valberedningen. 
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Omröstning 
Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) ställer proposition på val av Ann-Britt 
Wrenner Karlsson (S) till ledamot och ordförande, Åsa Johansson (C) till ledamot 
och 1:e vice ordförande för valberedningen under mandatperioden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) meddelar därefter att han ställer 
proposition på Inge Jacobssons (M) förslag om val av Rune Larsson (M) som 
valberedningens 2:e vice ordförande för valberedningen under mandatperioden mot 
Torgny Maurers (SD) förslag om val av Kai Hallgren (SD) som 2:e vice ordförande 
för valberedningen under mandatperioden och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget till propositionsordning.  
 
Votering begärs 
 
Beslutsgång vid votering 
Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) meddelar att den som röstar på Rune 
Larsson (M) som presidieledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
skriver Rune Larssons (M) namn på valsedeln, den som röstar på Kai Hallgren (SD) 
som presidieledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige skriver Kai 
Hallgrens (SD) namn på valsedeln. Den som önskar rösta blankt lämnar valsedeln 
blank. 
 
Omröstning 
Kommunsekreteraren genomför upprop varvid ledamöterna lägger sin röstsedel i 
valurnan. 
 
Därefter räknar justerarna röstsedlarna en och en. Resultatet utfaller enligt följande: 
 
Rune Larsson (M) får 24 röster. 
 
Kai Hallgren (SD) får 9 röster. 
 
Blanka röster: 12 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Inge Jacobssons (M) förslag till 
beslut. 
 
Propositionsordning 
Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) ställer därefter proposition på val av 
Kristine Andersson (KD), Herman Vinterhjärta (MP), Åke Kinnander (L), Kai 
Hallgren (SD) och Stefan Carlsson (V) som ledamöter till valberedningen under 
mandatperioden och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
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Ålderspresident Carl-Gustaf Mörner (M) ställer slutligen proposition på val av 
Patrik Karlsson (S), Stig Jansson (M), Kristin Yderfors (C), Sven-Inge Eriksson 
(SD), Stefan Ackeryd (KD), Gudrun Skoog (MP), Leila Marttila (V) och Tommy 
Jacobsson (L) som ersättare till valberedningen under mandatperioden. 
  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att till ledamöter för kommunfullmäktiges valberedning för 
mandatperioden. välja: 

 
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 
Åsa Johansson (C) 
Rune Larsson (M) 
Kai Hallgren (SD) 
Kristine Andersson (KD)  
Herman Vinterhjärta (MP) 
Åke Kinnander (L) 
Stefan Carlsson (V) 

 
2. Att som ersättare till respektive partis företrädare i kommunfullmäktiges 

valberedning för mandatperioden. välja: 
 
Patrik Karlsson (S) 
Stig Jansson (M) 
Kristin Yderfors (C) 
Sven-Inge Eriksson (SD) 
Stefan Ackeryd (KD) 
Gudrun Skoog (MP)  
Leila Marttila (V) 
Tommy Jacobsson (L) 
 

3. Att till kommunfullmäktiges valberednings presidium för mandatperioden 
till. välja: 
 
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) till ordförande  
Åsa Johansson (C) till 1:e vice ordförande 
Rune Larsson (M) till 2:e vice ordförande  

 
- - - - - 
 
 

2018-§ 127 
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Information om utbildning av nya kommunfullmäktige 

 
Berit Martinsson (S) informerar kommunfullmäktige om planen för utbildningar i 
kommunfullmäktige. En mer detaljerad plan kommer skickas ut i november 
utbildningstillfällen som gäller för 2019. 
 
Nya ledamöter och ersättare kommer att tilldelas läsplattor efter årsskiftet. 
I januari kommer det att vara utbildning för hur läsplattorna ska användas för att ta 
del av digitala utskick av handlingar. 
 
I samband med kommunfullmäktige 31 oktober kommer fullmäktige att få 
introduktion och utbildning om Arbetsordning för kommunfullmäktige, 
Kommunens organisation samt Styrmodell och budgetprocess 
 
Utbildningsområden för 2019 är följande: 
 

- Vad innebär det att vara förtroendevald i kommunen? Vad går att påverka 
på lokal nivå, roller och gränsdragning mellan politiker och tjänstepersoner 
 

- Kommunallagen – ramar och ansvarsnivåer (kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnd, bolag, revisionen) 

 
- Ärendeprocess - så bereds ärenden, inklusive motioner, medborgarförslag, 

interpellationer samt hantering för digitala handlingar 
 

- Allmänna handlingar och dataskyddsförordningen 
 

- Trygg och säker som förtroendevald 
 
Kommunsekreterare Robin Levander presenterar inloggning till det digitala 
arbetsrummet och visar var handlingarna finns. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 
- - - - - 
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2018-§ 128   Dnr: KS.2018.1063 

 

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden i tidningar 
under mandatperioden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har vid tidigare mandatperiod beslutat att tillkännage 
kommunfullmäktiges sammanträden i Katrineholmskuriren, Norrköpings Tidningar 
samt Nya Folkbladet i Östergötland. I och med den nya kommunallagen som trädde 
i kraft 1 januari 2018 behöver kommunfullmäktiges sammanträden inte längre 
annonseras i lokala tidningar. Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages 
numer, i enlighet med kommunallagen, digitalt på kommunens officiella anslagstavla 
på kommunens webbplats. Via den digitala anslagstavlan är det också möjligt att 
förutom ärendelistan ta del möteshandlingarna. Kommunen har idag andra kanaler i 
form av sociala medier där kommunen kan nå ut till fler om man vill flagga för att 
det ska fattas beslut som kan vara intressanta för kommuninvånarna.  
 
I utredningen till ny kommunallag SOU 2015:24 framgår i avsnittet En webbaserad 
kommunal anslagstavla, sidan 592 motiveringar till att ta bort skyldigheten att 
tillkännage fullmäktige sammanträden i lokala tidningar. Att föra över anslagstavlan 
till internet innebär en väsentligt större spridning av den information som  
lämnades på den fysiska anslagstavlan. I utredningen konstateras även att under 
åren 2005–2012 sjönk andelen av befolkningen (9–79 år) som hade tillgång till en 
dagstidning (morgon- eller kvällstidning) från 74 procent till 59 procent. 
 
Kommunfullmäktige kan dock välja att fortsätta annonsera i lokala tidningar ur ett 
tillgänglighetsperspektiv i syfte att tillgodose kommuninvånarnas intresse av insyn 
och medverkan i den kommunala verksamheten. Genom omvärldsbevakning av 
övriga kommuner i Östergötland visar det sig att ungefär hälften valt att enbart 
tillkännage via digital anslagstavla och sociala medier medans resterande kommuner 
inte hunnit fatta något beslut eller valt att fortsatt annonsera i lokala tidningar. 
 
Kommunfullmäktige behöver därför ta ställning till om tillkännagivande av 
sammanträden och i så fall omfattningen av dagordningen fortsatt ska publiceras i 
lokala tidningar eller om tillkännagivandet enbart ska publiceras digitalt på 
kommunens officiella anslagstavla.  
 
Förvaltningens bedömning 
Om fullmäktige väljer att fortsätta annonsera i lokala tidningar föreslås att man 
väljer att annonsera i samma tidningar som under tidigare mandatperioden samt att 
man överlåter till ordföranden att begränsa annonseringen genom att göra ett urval 
av dagordningen. 
 

Om fullmäktige väljer att inte annonsera i lokala tidningar behöver § 9 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning tas bort:  
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”När kommunfullmäktiges sammanträde annonseras i 
ortstidningarna ska annonsen även innefatta föredragningslistan till 
sammanträdet. 
 
Ordföranden får begränsa annonseringen i ortstidningarna om det 
finns särskilda skäl.” 

 
 
Yttrande 
Stig Jansson (M) yttrar sig i ärendet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att följande ändring görs i kommunfullmäktiges arbetsordning under § 9: 

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde samt dagordningen 
annonseras i ortstidningarna.  

Ordföranden får begränsa annonseringen genom att göra ett urval av 
dagordningen. 

 

4. Att kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden skall 
kungöras i följande dagstidningar: 

Katrineholmskuriren  

Norrköpings Tidningar 

Nya Folkbladet i Östergötland  
 
- - - - - 
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2018-§ 129 
 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning 
Stefan Edengren (SD) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Stefan Edengren (SD) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
  

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning. 
 
- - - - - 
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2018-§ 130 
 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning 
Ingrid Ahlström (MP) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Ingrid Ahlström (MP) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
  

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning. 
 

3. Att tacka Ingrid Ahlström (MP) för den tid hon haft uppdraget.  
 
- - - - - 

 


