
  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 1 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp 2019-02-13  

Datum när anslaget tas 

ner  2019-03-07 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, Kommunhuset, den 30 januari 2019, kl. 16:00-17:30 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Per Leander (S) ersätter 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) 

Reine Hansson (S) ersätter Emma Christiansen (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) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) 

Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Christer Forsshéll (M) ersätter Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Lilian Bressler (M) ersätter Christina Dahl (M) 

Bert Egnell (M) ersätter Ralph Kronholm (M) 

Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Lennart Bodling (SD) ersätter Ann-Sofie Olsson (SD) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) ersätter Ulla-Britt Edengren (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Finns ingen ersättare för 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) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

Edite Järpehag (KD) 

 

Ersättare: Kristin Yderfors (C) 

Kristine Andersson (KD) 

Jan-Erik Andersson (M) 

Tommy Jacobsson (L) 

Åke Kinnander (L) 

Gudrun Skoog (MP) 

 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Maria Forneman, kommunsekreterare 

 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret, 2019-02-12, kl. 13.30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

1 - 21 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Frida Granath (S) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Rune Larsson (M) 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2019-§ 1 

  

Information om översiktsplan 2019-§ 2 

  

Information om verksamheten i regionen 2019-§ 3 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2019-§ 4 

  

Ledamöternas frågestund 2019-§ 5 

  

Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping 2019-§ 6 

  

Svar på e-förslag: förskola i Hällestad 2019-§ 7 

  

Svar på e-förslag upphävande av ridförbud i Torstorps by 2019-§ 8 

  

Kriterier och prioritering för vinterväghållning 2019-§ 9 

  

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare till styrelsen för Curt Nicolin 

Gymnasiet AB från och med årsstämma 2019 till och med 

årsstämma 2020 

2019-§ 10 

  

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för 

Vallonbygden AB från och med årsstämma 2019 till och med 

årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande 

bland ledamöterna 

2019-§ 11 

  

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Finspångs 

stadsnät Finet AB från och med årsstämma 2019 till och med 

årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande 

bland ledamöterna 

2019-§ 12 

  

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Finspångs 

tekniska verk AB från och med årsstämma 2019 till och med 

årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande 

bland ledamöterna 

2019-§ 13 

  

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för Finspångs 

förvaltnings- och Industrihus AB från och med årsstämma 2019 

till och med årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice 

ordförande bland ledamöterna 

2019-§ 14 
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Val av en kommunal begravningsförrättare för verksamhetsåren 

2019-2022 

2019-§ 15 

  

Valärende - Östra Östergötlands samordningsförbund, val av 1 

ledamot, 1 ersättare och 1 revisor 

2019-§ 16 

  

Inkallande av suppleant i bolagsstyrelser - tjänstgöringsordning 

i kommunala bolagsstyrelser  

2019-§ 17 

  

Valärende - entledigande av ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige, gruppledare för MP, ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning, samt val av ny ledamot till 

kommunfullmäktiges valberedning 

2019-§ 18 

  

Val av en ledamot och en ersättare i valnämnden för 

verksamhetsåren 2019-2022  

2019-§ 19 

  

Val av en lekmannarevisor och en ersättare för denne till 

Tillväxt Finspång ekonomisk förening från föreningsstämma 

2019-2020 

2019-§ 20 

  

Delgivningar 2019-§ 21 
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2019-01-30  
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2019-§ 1 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 
 

§ 17 Inkallande av suppleant i bolagsstyrelser - tjänstgöringsordning i 

kommunala bolagsstyrelser 

§ 18 Valärende - entledigande av ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, 

gruppledare för MP, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, samt val av 

ny ledamot till kommunfullmäktiges valberedning 

§ 19 Val av en ledamot och en ersättare i valnämnden för verksamhetsåren 2019-

2022 

§ 20 Val av en lekmannarevisor och en ersättare för denne till Tillväxt Finspång 

ekonomisk förening från föreningsstämma 2019-2020 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll med följande tillägg: 

§ 17 Inkallande av suppleant i bolagsstyrelser - tjänstgöringsordning i 

kommunala bolagsstyrelser 

§ 18 Valärende - entledigande av ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, 

gruppledare för MP, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, samt val 

av ny ledamot till kommunfullmäktiges valberedning 

§ 19 Val av en ledamot och en ersättare i valnämnden för verksamhetsåren 

2019-2022 

§ 20 Val av en lekmannarevisor och en ersättare för denne till Tillväxt 

Finspång ekonomisk förening från föreningsstämma 2019-2020 
 

 

- - - - - 
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2019-§ 2 
 

Information om översiktsplan 

 
Lina Alm, utvecklingsstrateg, informerar om ny översiktsplan 2020. Hon förklarar 
vad en översiktsplan är, arbetet med översiktsplan 2020, dess bakgrund och 
förutsättningar. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 3 
 

Information om verksamheten i regionen 

Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns något att rapportera. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - -   
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Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 4 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S), omsorgsberedningen, informerar om att de haft 

sitt första möte. I februari ska de ha möte med sektorcheferna och då ta fram ett 

uppdrag. 
 

Mats Annerfeldt (S), miljö- och samhällsberedningen, börjar med att tacka Lina 

för dragningen om översiktsplan. Han informerar om att beredningen haft två 

möten med mycket bra diskussioner och planering inför öppet hus där både 

politiker och tjänstemän kommer att närvara för att svara på frågor. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 5 
 

Ledamöternas frågestund 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - - 
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2019-§ 6   Dnr: KS.2016.0265 

 

Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping 

Sammanfattning 
En medborgare i Finspångs kommun inkom 160323 med nedanstående 
medborgarförslag: 

 ”Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid 
Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder 
som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.  
Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med 
kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra 
alternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla 
den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis.” 
 

Kommunfullmäktige remitterade 180131 medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Vid denna tidpunkt var nybyggnationen av Lillängens förskola i 
slutskedet och invigningen av den nya förskolan ägde rum i maj 2018.  
Sektor utbildning kontaktade förslagsställaren 181003. Förslagsställaren hade vid 
detta tillfälle kunskap om att ny förskola byggts på annan plats än den plats som 
medborgaren föreslagit.  
Sektor utbildning informerade förslagsställaren om att en utredning om framtida 
förskole- och grundskoleorganisation i Finspångs kommun pågår. Förslagsställarens 
förslag lyfts in i denna utredning. 

 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå medborgarförslaget 

  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2019-01-30  
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2019-§ 7   Dnr: KS.2018.0100 

 

Svar på e-förslag: förskola i Hällestad 

Sammanfattning 
En medborgare i Finspångs kommun har skapat ett e-förslag. E-förslaget har fått 39 
röster. Förslagsställaren föreslår följande: 

”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till 
Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola öppnas i Hällestad så även 
vi i den här delen av kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor 
i tätorten.” 
 
Sektor utbildning kontaktade e-förslagsställaren 181003 och informerade om den 
utredning om framtida förskole-och grundskoleutredning som pågår. 
Förslagsställarens e-förslag vägs in i denna utredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse e-förslaget besvarat 

  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2019-§ 8   Dnr: KS.2016.0293 

 

Svar på e-förslag upphävande av ridförbud i Torstorps by 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Jenny Ann Lindberg angående upphävande av 
gällande ridförbud i Torstorps by.  

Kontakt har tagits med Jenny Ann som tycker att ridförbudet skall upphävas på 
grund av att de vägarna ryttarna är hänvisade till inte är tillräckligt säkra. Vägarna är 
på hösten hala och leriga och det händer lätt en olycka i mörkret. Jenny Ann hävdar 
att det finns fler stall i området som skulle ha glädje av att kunna ta sig till och från 
Ryttarkamraterna i Finspång på ett tryggt och säkert sätt dvs via den upplysta 
Torstorpsvägen. 

Ansvarig för den aktuella vägen är Torstorps vägsamfällighet och vid kontakt med 
samfälligheten hänvisas till en tidigare skrivelse samfälligheten skickat till 
kommunen i form av ett yttrande i ärendet. Torstorps vägsamfällighet som ansvarar 
för skötsel och underhåll av den aktuella vägen menar att förutsättningarna för 
ryttare och dess hästar är oförändrat sedan tidigare. 
  
Yttrande från Torstorps vägsamfällighet 2016-08-05: 
Styrelsen i Torstorps vägsamfällighet vill bemöta förslaget angående upphörande av ridförbud.  
Styrelsen med stöd av flertal medlemmar hävdar att förbudet skall kvarstå då vägen inte är 
lämplig för ridning på grund av den smala vägbanan genom byn med bitvis tät trafik och 
hastighetsöverträdelser. Vintertid är det betydligt smalare med snövallar och vägen kan närmast 
betraktas som ett körfält, möte måste ibland ske vid vägkorsningar.  
Sommartid används ridstigen öster om byn, den borde även kunna brukas vintertid.  
Ulf Karlsson/ Ordförande Torstorps vägsamfällighet 

Vid en inventering av den aktuella vägsträckan av Finspångs kommun, kan det 
konstateras att vägen är smal och dessutom har skymd sikt på ett flertal ställen. För 
att förebygga olyckor på den frekvent trafikerade Torstorpsvägen bör man fortsätta 
använda de stigar och gångstråk som finns.  

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå e-förslaget 

  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2019-§ 9   Dnr: KS.2018.1129 

 

Kriterier och prioritering för vinterväghållning 

Sammanfattning 
Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av allmänna gång- och 
cykelvägar, torg samt gator och vägar inom Finspångs tätort. Inom övriga orter är 
det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret. Trafikverket ansvarar för 
större allmänna vägar till och från Finspångs tätort och resterande delen av 
kommunen.  

Utifrån att säkra tillgänglighet och framkomligheten för kommunens medborgare 
inom tätorten har förvaltningen tagit fram förslag på kriterier och prioritering för 
vinterväghållning inom Finspångs kommun. Kriterier och prioritering är framtagna 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för att främja ett hållbart resande.  

Föreslagna kriterier och prioritering ska utgöra inriktningen i de beställningsuppdrag 
för vinterväghållning av de allmänna vägar som Finspångs kommun ansvarar för.   

Förvaltningen ansvarar för att det årligen finns uppdaterade snöröjningskartor, där 
snöröjningens prioritering tydligt framgår, på kommunens hemsida.  
 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD), Hugo Andersson (C) 
och Ulrika Jeansson (S). 

 

Yrkande 
Inge Jacobsson (M) yrkar på en ändring:  

 
- Att på sidan 1 i förslaget under tredje punkten gång- och cykelvägar som ansluter 

till kommunens skolor, förskolor och större arbetsplatser lägga till …och cykelvägar. 
  

- Att punkt 4 och 5 Tillfartsvägar i Finspångs centrum och särskilt angivna allmänna 
parkeringsplatser samt cykelparkeringar, Busshållplatser och högtrafikerade gator, 
bussleder i tätorten flyttas till prioritet 2. 

 
Torgny Maurer (SD) yrkar på följande tillägg:  
 
Beredskapsperioden för vinterväghållning är under perioden 1 nov -31 mars. För 
vintervägsunderhåll gäller nedanstående prioritering och åtgärdskriterier. Kriterier 
och prioritering grundas i att förebygga olyckor och att öka säkerheten i vardagen 
med beaktande av tidig halkbekämpning samt säkra tillgängligheten och 
framkomligheten på kommunens vägnät. Prioritering sker ur ett 
jämställdhetsperspektiv och att främja ett långsiktigt hållbart resande. 
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Prioritet 1 
Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har 
prioritet 1. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre 
timmar efter avslutat snöfall. 
 
Prioritet 1 har: 

- halkbekämpning 
- gångstråk i Finspångs centrum samt trappor i centrum. 
- de större gång- och cykelvägarna som går diagonalt igenom Finspång:  

Lotorp- Finspång-Falla och Risinge-Finspång-Mellangrind samt större gång- 
och cykelvägar som kopplar samman ovan nämnda stråk. 

- gång- och cykelvägar som ansluter till kommunens skolor, förskolor och 
större arbetsplatser 

- Tillfartsvägar i Finspångs centrum och särskilt angivna allmänna 
parkeringsplatser samt cykelparkeringar. 

- Busshållplatser och högtrafikerade gator, bussleder i tätorten När de 
sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda fortsätter arbetet med att 
snöröja kommunens övriga gång- och cykelvägar. 

 
Hugo Andersson (C) yrkar, med instämmande av Ulrika Jeansson (S) bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer först proposition på Inge Jacobssons (M) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
 
Därefter ställer hon proposition på Torgny Maurers (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att fastställa kriterier och prioritering för vinterväghållning inom Finspångs 
kommun 

 

Reservation 
Inge Jacobsson, Carl-Gustaf Mörner, Christer Forsshell, Rune Larsson, Lilian 
Bressler, Bert Egnell, Stig Jansson, Jonas Andersson (alla M), Britt-Marie Hamnevik 
Söderberg och Mikael Wallin (båda L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande.  
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Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Lennart Bodling, Kai 
Hallgen Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Torgny Maurers (SD) tilläggsyrkande. 
 
 
- - - - - 
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2019-§ 10   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare till styrelsen för Curt Nicolin 
Gymnasiet AB från och med årsstämma 2019 till och med 
årsstämma 2020 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 3 ledamöter i styrelsen för Curt Nicolin 
Gymnasiet AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie 
årsstämma 2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ledamöter välja: Frida Granath (S), Denny Lawroth (C), Jan-Erik 
Andersson (M) 

 
2. Att som ersättare välja Patrik Karlsson (S), Åke Kinnander (L) 

 
- - - - - 
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2019-§ 11   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för 
Vallonbygden AB från och med årsstämma 2019 till och med 
årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande 
bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Vallonbygden AB 
från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2020 samt 
val av ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ledamot välja: Britt-Marie Ellersten (S), Magnus Moberg (S), Kristin 
Andersson (KD), Christer Lundström (L), Torgny Maurer (SD) 

 
2. Att som ersättare välja: Tina Englund (M), Jan Vastesson (SD), Bill 

Johansson (S), Kristin Yderfors (C), Göran Gustavsson (C) 
 

3. Att som ordförande välja Britt-Marie Ellersten (S) 
 

4. Att som vice ordförande välja Magnus Moberg (S) 
 

 

- - - - - 
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2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 12   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Finspångs 
stadsnät Finet AB från och med årsstämma 2019 till och med 
årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande 
bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 ersättare i Finspångs Stadsnät 
Finet AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 
2020 samt val av ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ledamöter välja: Stefan Ackeryd (KD), Sune Horkeby (C), Christer 
Forsséll (M), Lars Svensson (SD), Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 
 

2. Att som ersättare välja: Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Per Thyselius 
(S), Riitta Leiviskä Widlund (S)  
 

3. Att som ordförande välja Sune Horkeby (C) 
 

4. Att som vice ordförande välja Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 
 
 
- - - - - 
 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 13   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Finspångs 
tekniska verk AB från och med årsstämma 2019 till och med 
årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande 
bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Finspångs Tekniska 
Verk AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 
2020 samt val av ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ledamöter välja: Stig Andersson (S), Thomas Larsson (S), Hugo 
Andersson (C), Leif Johanneson (M), Jan Vastesson (SD) 
 

2. Att som ersättare välja: Cecilia Svärdh (S), Stefan Ackeryd (KD), Tommy 
Jacobsson (L), Kristina Carlsson (C), Börje Axelsson (SD) 
 

3. Att som ordförande välja Stig Andersson (S) 
 

4. Att som vice ordförande välja Hugo Andersson (C)  
 
- - - - - 
 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 14   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för Finspångs 
förvaltnings- och Industrihus AB från och med årsstämma 
2019 till och med årsstämma 2020, samt val av ordförande och 
vice ordförande bland ledamöterna 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare i Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och 
med ordinarie årsstämma 2020 samt val av ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ledamöter välja: Ulrika Jeansson (S), Johan Lennartsson (S), Stefan 
Ackeryd (KD), Elisabeth Rehn (L), Jonas Andersson (M), Åsa Johansson 
(C), Lars Svensson (SD) 
 

2. Att som ersättare välja: Berit Martinsson (S), Britt-Marie Jahrl (S), Bengt 
Eriksson (S), Johan Jardstål (M), Ann-Britt Johansson (L), Valerij Heffel 
(SD), Johan Yderfors (C)  
 

3. Att som ordförande välja Ulrika Jeansson (S)  
 

4. Att som vice ordförande välja Åsa Johansson (C) 
 
- - - - - 
 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 15   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av en kommunal begravningsförrättare för 
verksamhetsåren 2019-2022 

Sammanfattning 
 

I kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 beslutades att välja Berit 
Martinsson (S) som begravningsförrättare för verksamhetsåren 2019-2022 samt att 
välja ytterligare en begravningsförrättare på sammanträdet 2019-01-30. 

Ingrid Westlund (V) erbjuder sig att vara begravningsförrättare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Ingrid Westlund (V) till begravningsförrättare för 

verksamhetsåren 2019-2022 

 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 16   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - Östra Östergötlands samordningsförbund, val av 1 
ledamot, 1 ersättare och 1 revisor 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 1 ledamot, 1 ersättare samt 1 revisor till Östra 

Östergötlands samordningsförbund för perioden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att välja Marie Johansson (KD) som ledamot till Östra Östergötlands 

samordningsförbund för perioden 2019-2022 

2. Att välja Bert Egnell (M) som ersättare till Östra Östergötlands 

samordningsförbund för perioden 2019-2022 

3. Att välja Larserik Ramlöv (L) som revisor till Östra Östergötlands 

samordningsförbund för perioden 2019-2022 

 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 17   Dnr: KS.2018.0001 

 

Inkallande av suppleant i bolagsstyrelser - tjänstgöringsordning 
i kommunala bolagsstyrelser  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställa i vilken ordning suppleant ska inkallas till 
tjänstgöring vid förfall för ledamot i bolagsstyrelser. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

2. Att ersättare inträder enligt den ordning de är upptagna i protokollet för 
respektive parti. 

 
2. Att i den mån ersättare för respektive parti inte finns närvarande inkallas 

ersättare i följande ordning: 
 

För Tjänstgör  
 1 2 3 4 5 
S C KD M L SD  
C KD S M L SD 
KD C S M L SD 
M L KD C S SD 
L M C KD S SD 
SD M L KD C S 

 

- - - - - 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 18   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande av ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige, gruppledare för MP, ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning, samt val av ny ledamot till 
kommunfullmäktiges valberedning 

Sammanfattning 
 

Herman Vinterhjärta (MP) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige, som gruppledare för Miljöpartiet de gröna, samt som 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

Ingela Billström (MP) föreslås som ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

Yttrande 

Herman Vinterhjärta (MP) yttrar sig på rim och med ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Herman Vinterhjärta (MP) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige 

2. Att uppdra till länsstyrelsen om en ny räkning 

3. Att entlediga Herman Vinterhjärta (MP) från uppdraget som gruppledare 

för Miljöpartiet de gröna 

4. Att entlediga Herman Vinterhjärta (MP) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning 

5. Att tacka Herman Vinterhjärta (MP) för den tid han haft uppdraget 

6. Att välja Ingela Billström (MP) som ny ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning 

 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 25 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 19   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av en ledamot och en ersättare i valnämnden för 
verksamhetsåren 2019-2022  

Sammanfattning 
På kommunfullmäktige 2018-12-19 lämnades en plats för ledamot i valnämnden 
samt en plats för ersättare i valnämnden vakanta. Enligt beräkningen av 
proportionellt valsätt som gjordes på kommunfullmäktigemötet 19 december 
tillfaller båda platserna Socialdemokraterna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Laila Ringqvist (S) som ledamot i valnämnden för verksamhetsåren 
2019-2022 

2. Att välja Anders Larsson (S) som ersättare i valnämnden för 
verksamhetsåren 2019-2022 

 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 20   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av en lekmannarevisor till Tillväxt Finspång ekonomisk 
förening från föreningsstämma 2019-2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja en lekmannarevisor till den ekonomiska 

föreningen Tillväxt Finspång från föreningsstämma 2019-2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Larserik Ramlöv (L) till lekmannarevisor till Tillväxt Finspång 
ekonomisk förening 

 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (27)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 21 
 

Delgivningar 

 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-21 

  
2. Inspektion enligt 20 § förmyndareskapsförordningen (1995:379) av 

överförmyndaren i Finspångs kommun 
 

3. FUB Östergötlands län bjuder in till föreläsning om 
utvecklingsstörning och åldrande  

 
4. Årsredovisning och koncernredovisning från Stiftelsen Mo Gård 

 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

 
 
 
- - - - - 
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