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ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2019-06-19 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   

Datum när anslaget tas 

ner   

2019-06-27 

Förvaringsplats för protokoll 

  2019-07-19 

Kommunhuset Finspång 

Bestyrkande: ……………………….. 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, Kommunhuset, den 19 juni 2019, kl. 16:00-20:00 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Jonny Persson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) 

Frida Granath (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Birgit Svärd (S) ersätter Josefina Leo (S) 

Reine Hansson (S) ersätter Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Per Leander (S) ersätter Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Solvig Svensson (S) ersätter Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Helena Berg (S) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) ej närvarande 

Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) §§ 95-112 

Lilian Bressler (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) §§ 113-120 

Inge Jacobsson (M) 

Christer Forsshéll (M) ersätter Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) ersätter Ann-Sofie Olsson (SD) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande 

Kai Hallgren (SD) 

Evelina Gustafsson (SD) 

Gerd Femerström (SD) 
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Börje Axelsson (SD) 

Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) §§ 95-112 

Leila Marttila (V) ersätter Ingrid Westlund (V) §§ 113-120 

Maud Karlsson (V) 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Gudrun Skoog (MP) 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Bill Johansson (S) ej närvarande 

Johan Lennartsson (S) ej närvarande 

Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande 

Kristin Yderfors (C) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Edite Järpehag (KD) 

Kristine Andersson (KD) 

Lilian Bressler (M) §§ 95-112, övriga §§ som ordinarie 

Bert Egnell (M) 

Jan-Erik Andersson (M) ej närvarande 

Lennart Bodling (SD) ej närvarande 

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Leila Marttila (V) §§ 95-112, övriga §§ som ordinarie 

Tommy Jacobsson (L) ej närvarande 

Åke Kinnander (L) ej närvarande 

Ingela Billström (MP) ej närvarande 

Monica Brodén (MP) ej närvarande 

Övriga 

deltagare: 

 

Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Forneman, kommunsekreterare 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsens kansli, 2019-06-26, kl. 14.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

95 - 120 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Marie Johansson (KD) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Gudrun Skoog (MP) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2019-§ 95 

  

Information från sektor social omsorg 2019-§ 96 

  

Information om verksamheten i regionen 2019-§ 97 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2019-§ 98 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2019-§ 99 

  

Exploateringsavtal för Melby 3:16 2019-§ 100 

  

Detaljplan Melby 3:16 2019-§ 101 

  

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019 2019-§ 102 

  

Budgetramar 2020 2019-§ 103 

  

Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens 

handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning 2018 

samt sammanställning mandatperioden 2015-2018 

2019-§ 104 

  

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022 2019-§ 105 

  

Hyreskontrakt Väktaren 1 2019-§ 106 

  

Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 2019-§ 107 

  

Svar på Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på 

Finspångs landsbygd 

2019-§ 108 

  

Svar på medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d. 

Folkets park 

2019-§ 109 

  

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång 2019-§ 110 

  

Svar på medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till 

ungdomshälsan 

2019-§ 111 

  

Svar på motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet 2019-§ 112 
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Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och 

medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

2019-§ 113 

  

Svar på interpellation (SD) - IS-terrorister med anhöriga och 

deras 

eventuella återvändande och etablering i kommunen 

2019-§ 114 

  

Valärende - Val av 10 nämndemän för perioden 2020-2023 2019-§ 115 

  

Valärende - entledigande av politiskt uppdrag som ledamot och 

ordförande i demokratiberedningen 

2019-§ 116 

  

Valärende - entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

2019-§ 117 

  

Valärende - entledigande från politiskt uppdrag som 

styrelseledamot i Vallonbygden AB:s styrelse 

2019-§ 118 

  

Delgivningar 2019-§ 119 

  

Medborgarförslag - övergångsställe över väg 51 vid 

Klippestorpsgården 

2019-§ 120 
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2019-§ 95 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

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

- Valärende – Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
- Valärende – Entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Vallonbygden 

AB:s styrelse 
- Medborgarförslag – övergångsställe över väg 51 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att följande ärenden läggs till på föredragningslistan: 
 
Valärende – Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
Valärende – Entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Vallonbygden 
AB:s styrelse 
Medborgarförslag – övergångsställe över väg 51 

 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2019-§ 96 
 

Information från sektor social omsorg 

Annica Ottosson, socialchef, informerar om sektor social omsorgs verksamhet – 
vad som händer inom socialtjänsten; pågående och kommande utredningar och 
föreskrifter. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 97 
 

Information om verksamheten i regionen 

Marie Johansson (KD) informerar om ett avtal – trygg och säker vård för barn och 
ungdomar – som har tecknats mellan Region Östergötland och kommunerna i 
Östergötland. 
 
Ulrika Jeansson (S) informerar från Strategiskt samråd som var den 14 juni där man 
bland annat tog upp frågor rörande regionalt trafikförsörjningsprogram, ostlänken 
och hur kommunerna samverkar. 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 98 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) informerar från omsorgsberedningen att de 
kommit igång med arbetet med anhörigstöd. De har tidsatt en planering, skickat en 
enkät till de boende och till anhöriga och de ska bjuda in till en träff i slutet av 
augusti för övriga intresserade. Det planeras också ett studiebesök i september till 
Norrköping. 
 
Stig Jansson (M) informerar från miljö- och samhällsberedningens senaste möte där 
de diskuterat processen kring översiktsplan som kanske är klar efter nyår.  
I augusti kommer beredningen att lämna in ett missiv till kommunfullmäktige för 
debatt om hur man ska definiera jordbruksmark. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 99 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Mikael Wallin (L) ställer en fråga till Jan-Erik Svenblad (S), ordförande i 
demokratiberedningen: 

- Varför har demokratiberedningen inte haft mer än ett möte sedan den nya 
beredningen tillsattes? 

 
Jan-Erik Svenblad (S) svarar att demokratiberedningen haft svårt att komma igång, 
delvis på grund av att koordinatorn för beredningen haft stor arbetsbelastning och 
det har varit svårt att hitta tider. 
 
Mikael Wallin (L) förstår att detta med arbetsbelastningen skapar problem, men 
tycker inte det är acceptabelt att det bara varit ett möte. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 100   Dnr: KS.2019.0608 

 

Exploateringsavtal för Melby 3:16 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog 2016 beslut om riktlinjer för exploateringsavtal, i 
riktlinjerna fastslås att exploateringsavtal ska tecknas för denna typ av detaljplan.  

Syftet med exploateringsavtalet är att säkerställa genomförandet av detaljplanen. I 
avtalet regleras bland annat utformning av allmän plats, fastighetsbildning, tidplan 
etc. 

Exploateringsavtalet tecknas med fastighetsägaren till Melby 3:16, nedan kallad 
exploatören.  

Inom området ska exploatören uppföra bostadsbebyggelse i flera etapper i form av 
småhus, radhus, parhus samt terrasshus. Detaljplanen fastställer inte i detalj vad som 
kommer att byggas och hur många bostäder det blir inom området. 

Detaljplanen anger att det ska vara enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 
exploatören svarar för att bygga ut allmän plats (gata och naturmark), en 
gemensamhetsanläggning kommer att bildas för att förvalta anläggningarna. 
Anläggningarna ska vara utbyggda inom 24 månader från detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Detaljplanen anger att området ska ha utfart till allmän väg över grannfastigheten 
Vistinge 6:24. Exploatören har tecknat ett avtal med fastighetsägaren till Vistinge 
6:24 som säkerställer en rättighet att nyttja marken. Området för gata ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen. 

Inom detaljplanen finns ett område som antingen kan bebyggas med bostäder eller 
skola. Kommunen förvärvar inte detta område, det är fritt för exploatören att sälja 
området vidare.  

För området ska verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten bildas. Det 
innebär att den kommunala huvudmannen för vatten och avlopp (Finspångs 
Tekniska Verk AB) blir ansvarig för att bygga ut och ansluta bebyggelsen inom 
området till kommunalt vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområdet fattas av 
kommunfullmäktige. 

Den kommunala huvudmannen för VA har inte i dagsläget beslutat hur området 
ska försörjas med VA, därigenom är inte heller kostnaderna för utbyggnaden 
klargjorda.  

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Ulrika Jeansson (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna upprättat exploateringsavtal för del av Melby 3:16 som 
beskrivs ovan. 

- - - - - 
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2019-§ 101   Dnr: KS.2016.0096 

 

Detaljplan Melby 3:16 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2015-08-31 att ta fram en ny 
detaljplan för 60-90 bostäder på del av fastigheterna Melby 3:3 och Melby 3:16.  

Planförslaget utgår från att naturen och utblickarna är områdets starkaste kvaliteter 
och struktur och bebyggelse ska anpassas till natur och terräng. 

Granskningen av detaljplanen pågår fram till den 17 juni 2019. Detta medför att 
beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen inte kan ske på 
kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni. Förvaltningen föreslår istället att 
delegation ges till kommunstyrelsens ordförande att föreslå kommunfullmäktige att 
anta detaljplanen.  
Antagandet av detaljplanen utgår från delgiven granskningshandling kompletterad 
med för kommunstyrelsen muntligt redovisad granskningsutlåtande t o m 2019-06-
17. 

Huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av 
enbostadshus, parhus och radhus i högst två våningar på del av fastigheten Melby 
3:16. På del av området tillåts terrasshus uppföras. I området ges också möjlighet att 
uppföra en förskolebyggnad med två våningar. 

Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Inom 
området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning 
med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60 hushåll). 

Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är kommunalt 
för vatten och avlopp samt dagvatten. När beslut om verksamhetsområde för vatten 
och avlopp samt dagvatten finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska 
Verk huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet. 

I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och avlopp. 

Genomförande av detaljplanen 
För att säkerställa ett genomförande av detaljplanen har ett exploateringsavtal tagit 
fram. Avtalet har skrivits under av exploatören.  

Planprocess 
Samråd genomfördes 27 november 2017 till 19 januari 2018. 

Granskning genomförs 29 maj till 17 juni 2019. 
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Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Ulrika Jeansson (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta detaljplan för Melby 3:16 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen 

 

- - - - - 
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2019-§ 102   Dnr: KS.2019.0525 

 

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019 

Sammanfattning 
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning 
tertial 1 visar ett underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr. 

Sektor social omsorg erhöll 2019-05-16 utslag från förvaltningsrätten att Finspångs kommun 
åläggs att betala 900 tkr i särskild avgift enligt 28 a § LSS för underlåtenhet att inom skälig tid 
verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Denna summa är 
inte med i prognosen ovan. 

Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten 
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg. 
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än 
budgeterat. För sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har 
en avvikelse på 0,7 procent. 

Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst 
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta 
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. 

Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan 
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin 
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen 
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även 
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka 
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.  
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och 
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,  
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler 
bidrar till de ekonomiska svårigheterna.  

Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.  
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar 
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens 
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena 
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler 
som inte är optimala för verksamheten. 

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till 
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara 
färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först 
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.   
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visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta. 
 

Sektorerna arbetar med aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med de befarade 
underskotten. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S), Marie Johansson (KD), Frida Granath (S), 
Hugo Andersson (C), Inge Jacobsson (M), Christina Dahl (M), Torgny Maurer (SD) 
och Carl-Gustaf Mörner (M) 

Yrkande 

Marie Johansson (KD), med instämmande av Hugo Andersson (C) och Inge 
Jacobsson (M), 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 godkänna tertialrapport 1, 2019 

 

- - - - - 
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2019-§ 103   Dnr: KS.2019.0199 

 

Budgetramar 2020 

Sammanfattning 
Ekonomi- och styrningsavdelningen har beräknat nya budgetramar för 2020 med 
plan 2021-2022 utifrån de planeringsförutsättningar som SKL föreslår, oförändrad 
skattesats samt med den befolkningsutveckling som förutspås i kommunens 
befolkningsprognos. 

Beräkningen pekar på ett effektiviseringskrav på 0,6 procent för att nå resultatmålet 
på 13,7 miljoner kronor som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag. 

Samarbetspartierna lägger i sitt förslag ett effektiviseringskrav på 1 procent på 
samtliga verksamheter (även kommungemensamma poster). Det ger ett litet 
utrymme för tillskott till några verksamheter.  

Förslaget innebär att överförmyndaren erhåller tillskott med 282 tkr, sektor 
samhällsbyggnad 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 200 tkr till en 
miljöutvecklingspott för mindre insatser. 

Resultatet efter dessa tillskott ligger på 18 mkr för 2020. 

Investeringsramen föreslås vara oförändrad på 65 mkr. 

Yrkande 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna förslag till budgetramar för 2020 och plan 2021-2022 
 

Deltar inte i beslutet 

Carl-Gustaf Mörner, Inge Jacobsson, Christer Forsshéll, Rune Larsson, Christina 
Dahl, Ralph Kronholm, Stig Jansson och Jonas Andersson (alla M), Stefan 
Carlsson, Conny Lindgren, Ingrid Westlund och Maud Karlsson (alla V), Torgny 
Maurer, Kai Hallgren, Nathalie Pettersson, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström, 
Börje Axelsson och Sven-Inge Eriksson (alla SD), Mikael Wallin och Britt-Marie 
Hamnevik Söderberg (båda L) deltar inte i beslutet. 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 17 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 104   Dnr: KS.2019.0168 

 

Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens 
handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning 2018 
samt sammanställning mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en 
samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område. 
Riskhanteringsgruppens uppdrag kräver ett tvärsektoriellt arbetssätt. Direktstyrning 
är inte möjlig. Det är snarare stöd, överenskommelser samt gemensamma 
åtaganden, synsätt och förhållningssätt som är nyckelord för en effektiv styrning av 
denna uppgift.  
 
I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor, så beskrivs processen hur 
verksamheterna i en riskhanteringsgrupp följer upp målen. Kommunfullmäktige 
fattar beslut om handlingsprogrammet för varje mandatperiod, vilket innebär att 
namn på enheter, avdelningar och sektorer kan ha bytt namn under perioden, i det 
beslutade programmet står det att i riskhanteringsgruppen ska det ingå 
representanter från varje sektor inom kommunen (Barn och utbildning, Social 
omsorg, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad samt Kultur och bildning) och från de 
kommunala bolagen Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB. 
Varje sektor och bolag ska kvartalsvis följa upp att man uppfyller sina åtagande 
enligt handlingsprogrammet. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen en 
gång per år, och enligt interkontrollplan uppföljning i februari. 
 

Uppföljning för året 2018 

Kommunen har nått stor framgång med säkra fordon, säkra vägar och utbildning 

och information om säkerhet i trafiken. Reservkraft har under 2018 förberetts för 

på Berggården men inte på Hällestagården. Kommunen har också överträffat målen 

som är kopplade till utbildning/information om grundläggande brandkunskap och 

Hjärt och lungräddning. Räddningsenheten har under 2018 haft en stor utmaning 

med prestationsmålet 4:5 Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information 

om skydd mot olyckor. Det är få klasser i förhållande till hur många det finns som 

anmäler sig till utbildningen. 

Mandatperioden år 2015-2018 
 
Under mandatperioden har kommunen jobbat hårt med simkunnighet hos 
medborgarna och kan snart få klassificeringen som en vattensäker kommun. Stora 
utmaningar under mandatperioden har varit: 
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• 1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerfamiljshus 
För att leva upp till målet krävs mycket resurser och det är inte säkert att 
resultatet blir signifikant. 

• 1:6 Samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat brandlarm 
På grund av ekonomiska resurser så kommer inte målet att klaras av. 

• 3:1Riskinventering 
Det här målet behöver specificeras noggrannare, Vilka risker ska 
undersökas och inventeringen bör även inkludera hemtjänst, På de 
särskilda boendena så inventeras idag brandskyddet. 

• 3:2 Reservkraft 
Vi kommer inte nå målet med att samtliga äldreboende ska få 
reservkraft, idag är det endast Berggården som kan ta emot reservkraft. 

• 6:1 och 6:2 suicid 
Det här målet är ett mycket viktigt mål men som kräver mycket resurser, 
Kommunen har utbildat instruktörer och har kommit igång med 
utbildningar, Samtliga sektorer som berörs kommer behöva söka extra 
ekonomiska resurser för att målet ska kunna genomföras. 

En grov bedömning är att 85 % av samtliga mål är infriade för mandatperioden och 
15 % kommer vi inte att klara av, Räddningsenheten har nu påbörjat processen med 
nya mål för mandatperioden 2019–2022 
 

Säkerhetsmål och prestationsmålen  
Kommunen har i det beslutade programmet för perioden 2015-2018 formulerat sex 
säkerhetsmål, som anger vad kommunen eftersträvar inom olika områden, 
respektive prestationsmål som anger vad kommunen ska göra under 
mandatperioden för att nå säkerhetsmålen. 

Säkerhetsmål 1 Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska minska i 

förhållande till tidigare mandatperioder. 

 

Prestationsmål 1:1 Kommunen ska genom information, utbildning och tillsyn verka för att 

samtliga bostäder i kommunen har fungerande brandvarnare. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Social omsorg, Sektor 

Vård och omsorg. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerbostadshus ska utvärderas genom 

enkätundersökning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten 

Uppfyllt: 2017-12-31 

Prestationsmål 1:3 Kommunen ska genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser 

till allmänheten gällande brand i bostad samt skog och mark. 
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Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning, Sektor Kultur 

och bildning. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:4 Kommunen ska erbjuda föreningar och organisationer information, samt 

anpassad utbildning i brandkunskap, och olycksförebyggande åtgärder. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:5 Planering och lokalisering av ny bebyggelse ska ske så att risken för brand 

eller annan olycka minimeras. 

Ansvarig: Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, 

Samhällsplaneringsenheten, Räddningstjänsten. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:6 Kommunens samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat 

automatiskt brandlarm. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Barn och utbildning, 

Sektor Kultur och bildning, 

Uppfyllt: Under mandatperioden  

Prestationsmål 1:7 Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda 

bränder på skolor. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 
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Säkerhetsmål 2 Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska i 

förhållande till tidigare mandatperioder. 

 

Prestationsmål 2:1 Inventera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunen, 

särskilt gällande väg 215 och RV51. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Samhällsplaneringsenheten. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt följs upp årligen 

Prestationsmål 2:2 Kommunen ska se till att samtliga av kommunen (t.ex. tjänstefordon, 

skolskjutsar, buss för skolutflykt och färdtjänst) är försedda med bilbälte på 

alla sittplatser och vid behov kompletterande säkerhetsutrustning (t.ex. 

bälteskudde för barn). 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 2:3 Kommunen ska ställa krav på att samtliga fordon för samhällsbetalda resor 

och skolskjutsar är försedda med alkolås. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 2:4 I samverkan med polisen ska alla elever i årskurs 8 ges utbildning i 

trafiksäkerhet och bli mer medvetna om riskerna med droger och alkohol i 

trafiken. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Årligen 

 

Säkerhetsmål 3 Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för 

personer med vårdbehov inom kommunen ska öka. 

 

Prestationsmål 3:1 Kommunen ska genomföra riskinventering på alla särskilda boenden.  

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 3:2 Vid strömbortfall inom äldreboenden ska alternativ strömförsörjning kunna 

anordnas. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 3:3 Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga fallolyckor bland 

äldre. 
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Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

  

Säkerhetsmål 4 Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder och andra 

olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyckor. 

Prestationsmål 4:1 Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos 

kommuninvånare och turister hur man eldar på ett säkert sätt. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Sektor Kultur och bildning, 

Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Årligen 

Prestationsmål 4:2 På kommunens hemsida ska den enskilde få information hur man beter sig vid 

bränder och andra olyckstillbud. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt  

Prestationsmål 4:3 Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brandkunskap 

och hjärt-lungräddning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 

Prestationsmål 4:4 Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärt-

lungräddning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Årligen 

Prestationsmål 4:5 Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information om skydd 

mot olyckor. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Årligen 
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Säkerhetsmål 5 Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och 

drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå. 

Prestationsmål 5:1 Skolan ska dokumentera tydligt att man uppfyller grundskolans mål: 

• Elever kan senast under sjätte skolåret simma enligt definitionen i 

läroplanen för grundskolan. 

• Elever kan senast under nionde skolåret hantera nödsituationer vid 

vatten. Detta omfattar även kunskap i första hjälpen och hjärt-

lungräddning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 5:2 Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja 

säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Planen ska ta hänsyn till personer med 

särskilda behov. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor kultur och bildning 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 5:3 All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat 

säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och hantera olycksfall. 

Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar 

som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 5:4 Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar, på badplatser och på andra 

sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap 

om detta, dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan 

finnas i kommunen. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänst 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt 

Prestationsmål 5:5 I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning 

av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänst 

Uppfyllt: 2016-06-01 

Prestationsmål 5:6 Kommunen ska uppfylla kraven gällande skötsel av badanläggningar och 

information till allmänheten samt tillsyn enligt 5 kap. 1§ LSO. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet 

 

- - - - - 

 

 
 
  

Säkerhetsmål 6 Antalet självmord och självmordsförsök ska minska. 

Prestationsmål 6:1 Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan möta 

personer som står i begrepp att ta sitt liv. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 6:2 Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 

Prestationsmål 6:3 Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos 

barn och unga. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Social omsorg, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 
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2019-§ 105   Dnr: KS.2018.0426 

 

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022 

Sammanfattning 

Återremiss 
Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober 2018, KF2018 §138, om att sända 
förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram på återremiss till kommunstyrelsen. 
Beslutet grundar sig i följande yrkande: ”Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och 
samhällsberedningen formulerar nya mål för kommunens bostadsförsörjning och att 
kommunstyrelsen efter det tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram som sedan beslutas i 
kommunfullmäktige.” 

Efter beslutet i kommunfullmäktige har presidiet i kommunstyrelsen och i miljö-och 
samhällsberedningen träffats och diskuterat bostadsförsörjningsprogrammet. 
Utifrån dessa diskussioner fick centrumgruppen i uppdrag att revidera mål och 
åtgärder för att förslaget sedan på nytt ska sändas upp till kommunfullmäktige. Vid 
ett möte den 19 mars 2019 ansåg centrumgruppen att förslaget var reviderat och 
klart för vidare behandling. Det som reviderats under återremissen är dokumentet 
Mål och åtgärder. 

21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge miljö- och 
samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för 
boendeförsörjning. 

Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i 
Finspång 2017. Med grund i den beskrivningen arbetades sedan ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram fram.  Detta då lagstiftningen som reglerar 
kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på bostadsmarknaden 
kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.   

26 mars 2018 beslutade miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på 
bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden.  
I ”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål 
med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med 
regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  

27 augusti beslutade miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget, 
daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i 
kommunfullmäktige.  

Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt 
fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål 
och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande 
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konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen 
och med externa kontakter. 
 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Hugo Andersson (C), Carl-Gustaf Mörner, Stig Jansson (båda 
M), Ingrid Westlund (V), Torgny Maurer, Kai Hallgren (båda SD) och Ulrika 
Jeansson (S). 

Yrkande 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
Bostadsförsörjningsprogrammet och att upphäva Strategiskt program för 
boendeplanering. 

Carl-Gustaf Mörner, Stig Jansson (båda M), Ulrika Jeansson (S) och Ingrid 
Westlund (V) yrkar även de bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag med följande motivering: 
”Vi Sverigedemokrater ser gärna att Finspång växer och blomstrar! Ett nytt bostads- 
försörjningsprogram behövs. Förslaget är i vissa delar genomarbetat och på många 
sätt bra, men nackdelarna överväger.  
-Vår invändning är att det är alldeles för expansivt. Vi vill hävda (särskilt med tanke 
på den negativa utvecklingen av kommunens ekonomi) att den saknar ekonomisk 
långsiktig hållbarhet.  
Programmet bygger på att det kommunala bostadsbolaget (Vallonbygden) kraftigt 
skall öka sin nyproduktion och då samtidigt givetvis också öka sin låneskuld (från 
475M till 600 M) Detta i ett minst sagt väldigt osäkert ekonomiskt läge. Vi anser att 
privata aktörer måste ta en mycket större roll och ekonomisk risk i processen, något 
som nästan helt saknas i programmet.  
-Vi menar att den saknar social och kulturell hållbarhet!  
I bilaga 1 står det för att nå målen krävs en fortsatt hög migration till (Sverige) och 
Finspång  
Det vi sett de senaste åren och som nu slår igenom i kommunens ekonomi är en 
bidragsdriven befolkningsökning, dvs en hög inflyttning av asylmigranter 
kombinerat med generösa bidrag och subventioner från staten har drivit upp 
befolkningstalen i kommunen. Problemet är bara att skattebasen inte ökat 
tillnärmelsevis i samma takt, och nu sinar de statliga medlen.  
Tyvärr har våra invändningar i beredningen av det här ärendet inte beaktats, och 
därför ser vi ingen annan utväg än att med hänvisning till ovanstående och vårt 
ställningstagande i KS, yrka avslag på Bostadsförsörjningsprogrammet i dess 
nuvarande form.”  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. 
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hugo Andersson (C) 
yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anta Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022 

2. Att upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget av 
kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164 

 
Reservation 
Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Evelina Gustavsson, 
Gerd Femerström, Börje Axelsson och Kai Hallgren (alla SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2019-§ 106   Dnr: KS.2019.0363 

 

Hyreskontrakt Väktaren 1 

Sammanfattning 
Sektor social omsorg har i uppdrag att trygga bostad för personer med psykiatrisk 
funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen. Historiskt har 
ett av dem, Svälthagens servicebostad, bedrivits i kv. Väktaren. 
 
Nuvarande lokaler uppfyller ej tillgänglighetskraven då det ej finns hiss samt att 
badrummen inte uppfyller uppsatta krav. Gemensamhetsutrymmen är ej tillräckligt 
stora för de uppsatta kraven.  
 
Fastighetsenheten har tillsammans med verksamheten förhandlat fram ett nytt 
långsiktigt kontrakt med fastighetsägaren. Förhyrning föreslås övergå i en renodlad 
blockförhyrning. Samtliga 12 lägenheter kommer att uppdateras med moderna och 
tillgänglighets anpassade toaletter. Hiss installeras och ny gemensamhetslokal byggs.  
 
Avsikten är att verksamheten förhyr två gemensamhetslokaler. Den ena är direkt 
kopplad till verksamheten vid Väktaren 1. Den andra lokalen ersätter den 
gemensamhetslokal som idag servar verksamhet ”Profilen”. 
 
Förslag till hyreskontrakt för lokaler; bostad och gemensamhets ytor har utarbetats. 
mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB och Finspångs kommun. De båda avtalen, 
som gäller från och med den 2019-10-01 till och med den 2034-09-30, ses som en 
enhet, är beroende av varandra och innebär en total årskostnad om 1 307 836 kr. 
Kostnaden för avtalet avseende gemensamma ytor är 466 900 kr/år. Kostnaden för 
avtalet avseende bostad är 840 936 kr/år.  
 
Finspångs kommuns reglemente anger att hyresavtal överstigande 10 år skall 
underställas kommunfullmäktige för beslut. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Conny Lindgren (V), Ulrika Jeansson (S), Inge Jacobsson (M) 
och Hugo Andersson (C). 

Ajournering 
Inge Jacobsson (M) föreslår ajournering innan beslutsfattande. 

Yrkande 

Hugo Andersson (C) föreslår att kommunfullmäktige antar liggande förslag till avtal, 
och att det delegeras till kommunstyrelsens ordförande att skriva under efter 
konstaterande att allt är i sin laga ordning. 
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Protokoll 28 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB 

(556672-6922) och Finspångs kommun (Org:212000-0423) 

2. Att hyreskostnaden finansieras inom sektor social omsorgs budgetram 

3. Att avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande efter 
konstaterande att allt är i sin laga ordning 

 
- - - - - 
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2019-§ 107   Dnr: KS.2019.0468 

 

Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 

Sammanfattning 

 

Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting 
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som 
har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har 
uppföljningsansvar enligt 20 §”. 

Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts: 

• Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi 
för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158) 

• Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

• En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) 

• Språklag (2009:600) 

• Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

• Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldre-
omsorgen – antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 § 

• Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt 
förvaltningsområde 

• Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt 
förvaltningsområde. 
 

Förvaltningen har haft samråd om handlingsplan med de finska representanterna i 
samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från 
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg. 
 
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt 
förvaltningsområde i Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt 
verktyg i det dagliga arbetet med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka 
sverigefinnarnas ställning. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål, 
riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa mål. 

Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i 
samband med årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i 
Stockholm. Som stöd för uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen 
används bland annat de verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis 
medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.  
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Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har förvaltningen 
valt att arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär 
att planen omfattar riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som 
omfattas av ”Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.  

Planen behandlar följande områden: 

• äldreomsorg 

• förskola 

• modersmål 

• kultur och fritid 

• språkrevitalisering 

• personalutveckling och utbildning 

• information 

• myndighetsutövning. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 i 
Finspångs kommun 

 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 108   Dnr: KS.2017.0918 

 

Svar på Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på 
Finspångs landsbygd 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens byaråd 
angående önskemål om utökning av räddningstjänstpersonal i ytterområdena av 
kommunen och en neddragning av personal i tätorten. 
 
Kommentarer till förslaget 
Förslaget som inkommit är både kreativt och konstruktivt. Kommunens 
räddningstjänst gör en risk och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån Lag om skydd mot 
olyckor, länsstyrelsen utför tillsyn mot kommunen för att kontrollera att RSA 
arbetet stämmer överens med verkligenheten, samt att kommunen har rätt förmåga 
utifrån vad RSA arbetet visar. Länsstyrelsens bedömning är att den förmåga som 
finns idag är en godkänd nivå men kan bli bättre. 
Den 11/10 2018 så träffades representanter från politiken och tjänstepersoner, 
författarna till förslaget. Vi fick då möjlighet att lyssna på förslaget och föra en 
dialog om förslaget, räddningsenheten kommer under våren att jobba med 
framtagande av ett nytt handlingsprogram och en ny RSA, vi kom överens om att 
räddningsenheten ska kontakta samverkansgruppen, för en ny dialog när ett resultat 
börjar bli färdigt. 

 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställarna beslutet 

 

 
- - - - - 
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2019-§ 109   Dnr: KS.2018.0593 

 

Svar på medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d. 
Folkets park 

Sammanfattning 
Den 22 maj 2018 inkom ett medborgarförslag angående önskan om att kommunen 
ska anlägga en hundrastgård i gamla folkets park vid Ekmans väg.  
 
Telefonkontakt togs med förslagsställaren den 27 mars 2019 och det framkom då 
att önskemålet om hundrastgård inte begränsas till Folkets park utan att det finns 
flera andra tänkbara platser. Det viktigaste är att det anläggs en hundrastgård.  
 
Finspångs kommun har tidigare tagit beslut (kommunfullmäktige 2018-02-28) om 
bifall för önskemål om kommunala hundrastgårdar under förutsättning att en ideell 
förening tar på sig skötselansvaret. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag 
att undersöka om någon ideell förening vill sköta en hundrastgård och att om så är 
fallet utreda placering, investerings- och driftskostnader samt ta fram ett 
samarbetsavtal. 
 
För närvarande pågår utredning och sökande efter någon ideell förening som är 
intresserad av att ansvara för drift och skötsel av en hundrastgård men hittills har 
ingen sådan förening anmält intresse.  
 
Utifrån ovanstående har kommunen ett pågående uppdrag att utreda 
förutsättningarna för anordnande av en hundrastgård.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Gudrun Skoog (MP) och Ulrika Jeansson (S). 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2019-§ 110   Dnr: KS.2018.0821 

 

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång 

Sammanfattning 
Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
som återaktualiserar frågan om tankningsställe för biogas i Finspångs kommun. 
 
Anledning att åter lyfta frågan som har utretts under åren 2013–2015 var 
möjligheten att söka investeringsstöd genom anslaget för klimatklivet. Klimatklivet 
administrerats av Naturvårdsverket. Etablering av tankstationer för biogas har 
tidigare fått stöd genom klimatklivet och ett antal mindre kommuner i västra Sverige 
har etablerat varsin tankstation. Då riksdagens efterföljande budget inte innehöll 
medel till nya satsningar för klimatklivet har det sedan november 2018 inte varit 
möjligt att ansöka om medel.  
 
I årets vårbudget har åter medel, 750 miljoner, avsatts till klimatklivet. En ny 
förordning som reglerar kriterier för ansökningar är under framtagande. 
Understödjande av biogas kommer att stimuleras i någon form, men huruvida de 
nya kriterierna möjliggör stöd för etablering av tankstationer för biogas är ännu 
oklart.  
 
Under året har en dialog inletts med det tre företag som idag etablerar tankstationer 
för biogas i Sverige: Svensk Biogas, BRC Sweden och Fortum. Fortsatt beredning 
pågår med det tillfrågade företagen under våren. Genom kommunens infasning till 
fossilfritt bränsle bidrar vi till en ökad volym och förbättrade marknadsmöjligheter 
för biogas.  
Dialog har även inletts med Östgötatrafiken för att utreda eventuell sametablering 
av en långsam tankningsstation för biogasbussar. 
 
Kombinationen av en ökad marknad samt möjligheten till bidrag ger oss förbättrade 
förutsättningar för sametablering av en biogastank i närtid.  
 

Yrkande 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att bifalla ambitionen att fortsatt verka för att ett tankningsställe för biogas 
etableras inom Finspångs kommun 

2. Att förvaltningen fortsätter bevaka utfallet av den nya förordningen för 
klimatklivet  

3. Att förvaltningen ges uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut när 
ovan beskrivna beredning färdigställts 

4. Att med detta anse motionen besvarad 
- - - - -  
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2019-§ 111   Dnr: KS.2019.0180 

 

Svar på medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till 
ungdomshälsan 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förbättra framkomligheten till 
ungdomsmottagningen som idag bara har två timmars telefontid/vecka. Förslaget är 
att man kan lämna sitt namn och telefonnummer så att man kan bli uppringd av en 
sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad telefontid.  
 
Kontakt med förslagsställaren 
Handläggare har sökt medborgaren för att ta reda på vilken funktion på 
ungdomshälsan som man inte upplevt sig kunna komma i kontakt med då 
ungdomshälsan är ett samarbete mellan kommunen och regionen som i samarbetet 
ansvarar för olika områden. Kommunen tillhandahåller kurator och ansvarar för 
kontaktmöjligheterna till dem. Regionen ansvarar för barnmorskornas tillgänglighet.  
 
Den kontaktuppgift medborgaren lämnat är en mejladress. Handläggare har vid två 
tillfällen skickat mejl med önskan om kontakt.  Medborgaren har inte återkommit.  
 
Handläggning av ärendet 
Handläggare har inhämtat information om öppettider på ungdomshälsan från 
gruppchef på familjeteamet och familjerätten som ansvarar för kommunens del i 
ungdomshälsan. 
 
Telefontider till barnmorska och barnmorskornas tillgänglighet kan kommun inte 
svara på det då det är Regionen som ansvarar för dem. Det går alltid att maila dem 
på: UngdomshalsanKkFinspangBkc@regionostergotland.se 
 
Ungdomshälsan i Finspång är öppen måndagar 9:30-18 och torsdagar 8-16:30 med 
möjlighet för drop-in besök mellan kl 15-16 båda dagarna.  
När det gäller kontakt med kuratorerna så finns de tillgängliga på våra öppettider. 
Är de upptagna i samtal går det alltid att lämna ett meddelande på telefonsvararen  
så återkommer de inom kort. Eller så kan man maila in till deras brevlåda: 
ungdomshalsan@finspang.se 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse förslaget besvarat  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 

mailto:UngdomshalsanKkFinspangBkc@regionostergotland.se
mailto:ungdomshalsan@finspang.se
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2019-§ 112   Dnr: KS.2019.0184 

 

Svar på motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet 

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

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

 

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

 

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

 

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

 
Handläggning av ärendet 
En utveckling av vänortsarbetet bör kopplas till den strategi som finns för 
kommunens internationella arbete. 
 
Den internationella strategin skulle därigenom kunna revideras utifrån ett par av 
motionens punkter, framförallt utifrån motionärens förslag att vänortsarbetet bör 
vidgas, förnyas, främja demokratisk delaktighet samt involvera skolor, föreningar och 
lokalsamhället/medborgarna. Den internationella strategin bör även revideras utifrån 
Finspångs kommuns arbete med Agenda 2030. Sedan strategin skrevs för två år sedan 
har det hänt mycket i kommunens arbete med de globala målen inom Agenda 2030.  
 

Av de fem vänorter som Finspångs kommun officiellt sett har någon form av 
avsiktsförklaring med, är det tre stycken som kommunen har återkommande 
kontakt med, och det är Yvoir, Salaspils och Finsterwalde som nämns i motionen.  
Att ta bort någon av dessa vänorter och/eller lägga de framtida besöken på is vore 
olyckligt. Istället borde kommunen arbeta med att utveckla – och dra nytta av - de 
goda relationer som finns just nu. Exempelvis har Finspångs kommun under 2017 
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och 2018 utvecklat ett utbyte mellan kultursektorerna hos både Salaspils och 
Finsterwalde och tagit med ungdomar som läser franska på gymnasiet till Yvoir för 
att de ska få möjlighet att öva på språket. Under 2019 ingår Finspångs kommun 
som nordisk partner till Salaspils som är med i ett projekt för att utveckla sin 
offentliga administration.  
 

Då det finns extern finansiering som skulle bidra med ekonomiskt stöd till våra 
vänortsutbyten bör dessa utlysningar tittas på för att eventuellt sökas. Den externa 
finansieringen skulle kunna sökas och därigenom bli ett komplement till den 
ordinarie budgeterade kostnaden för vänortsbesöken. Extern finansiering bör sökas 
i den mån det finns utlysningar vars ambitioner och syften överensstämmer med 
vänortsbesökets karaktär och innehåll. Det som bör uppmärksammas är den 
administration som det innebär att söka EU-pengar. Både i ansökningsförfarandet 
och i projektadministration.  
 
De som representerar Finspångs kommun vid vänortsbesöken är de som avses i 
inbjudan eller som fullmäktiges presidium vill ha med sig utifrån resans 
ändamålsenlighet och temat på vänortsutbytet. Det är även viktigt att utifrån 
vänortsutbyten arbeta med verksamhetsutveckling, vilket ytterligare förstärker idéen 
om att vänortsutbytets karaktär avgör representation.  
 
Möjligheten att ingå ett kommunalt partnerskap med en annan ort i världen är 
någonting som borde utredas ytterligare, men konsekvensen av att ingå ett 
kommunalt partnerskap kanske går i motsatt riktning mot motionärens uttryckta 
önskan om att minska antalet vänorter. 
 
En återrapportering till kommunfullmäktige förfaller rimligt och bör kunna 
genomföras efter varje vänortsutbyte och i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträden. Antingen som en delgivning eller annan skriftlig information.   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens internationella 
strategi med fokus på avsnitten om vänortsutbyten och Agenda 2030  

2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en policy för representation vid 
vänortsbesök  

3. Att vänortsutbyten återrapporteras till kommunfullmäktige  

4. Att med detta anse motionen besvarad  
 
Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ingrid Westlund (V), Hugo Andersson (C), Jan-Erik Svenblad 
(S), Stig Jansson (M), Ulrika Jeansson (S), Conny Lindgren (V), Torgny Maurer 
(SD), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Carl-Gustaf Mörner (M), Stefan 
Carlsson (V) och Berit Martinsson (S). 
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Ajournering 

Hugo Andersson (C) föreslår en ajournering innan beslutsfattande. 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar att att-sats 1 ändras så att revideringen av kommunens 
internationella strategi gäller strategin i sin helhet, då den inte varit föremål för 
uppföljning. Vidare yrkar Stefan Carlsson att att-sats 3, angående återrapportering 
till kommunfullmäktige, formuleras skriftligt på ett tydligt sätt så att fullmäktige får 
kännedom om besökens syfte, genomförande och nytta för Finspångs kommun. 

Vidare yrkar Stefan Carlsson på ytterligare en att-sats: ”Att pröva samarbetet med 
de befintliga vänorterna”. 

Hugo Andersson (C), Carl-Gustaf Mörner (M) och Britt-Marie Hamnevik 
Söderberg (L) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) förslag till beslut. 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Stefan Carlssons (V) 
förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens internationella 
strategi i sin helhet 

2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en policy för representation vid 
vänortsbesök 

3. Att vänortsutbyten återrapporteras till kommunfullmäktige skriftligt med 
innehåll om besökens syfte, genomförande och nytta för Finspångs 
kommun 

4. Att pröva samarbetet med de befintliga vänorterna 

5. Att med detta anse motionen besvarad 

Reservation 
Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Kai Hallgen, Gerd 
Femerström, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande att bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

 
- - - - - 
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2019-§ 113   Dnr: KS.2019.0223 

 

Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Sammanfattning 
I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska om 
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.” 
 
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga, från det datum då 
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige. Två gånger per år ska de förslag som 
inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige. 
 
Pågående beredningar dags dato av motioner är tre stycken till antal, en som är äldre 
än 6 månader, en som är 3-6 månader och en som är 0-3 månader. 
 
Pågående beredningar dags dato av medborgarförslag är nio till antal, tre som är 
äldre än 6 månader, fyra som är 3-6 månader och två som är 0-3 månader.  
 
Pågående beredningar dags dato av e-förslag är fyra till antal, två som är äldre än 6 
månader och två som är 3-6 månader. 

 

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 40 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 114   Dnr: KS.2019.0581 

 

Svar på interpellation (SD) - IS-terrorister med anhöriga och 
deras eventuella återvändande och etablering i kommunen 

Sammanfattning 
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) har inkommit med en interpellation 
angående återvändande IS-terrorister med anhöriga och deras etablering i 
kommunen. 

Interpellationen är ställd till ansvarigt kommunalråd och Ulrika Jeansson (S) svarar 
nedan på deras fyra frågor: 

 

1. Har kommunens förvaltning en löpande kontakt med 
polis/säkerhetspolis och grannkommuner för att hålla sig uppdaterad 
i dessa ärenden?  
Ja, kommunen för dialog med grannkommuner och med polis och 
säkerhetspolis i alla frågor där det finns behov av och nytta med 
informationsutbyte och samverkan. Även på politisk nivå, via BRÅ, förs 
dialog med polis.  

 
2. Finns det en plan eller planeras åtgärder för trygghetsskapande och 

säkerhetshöjande åtgärder i förskolor, skolor, LVU-hem, i det fall 
individer från denna organisation och deras eventuella anhöriga 
(fruar,barn) bosätter sig i kommunen  
I all kommunal verksamhet finns planer för hur olika typer av trygghets- 
och säkerhetsfrågor ska hanteras. Skolan har till exempel 
likabehandlingsplaner och arbetar aktivt i samverkan med socialtjänst kring 
huruvida orosanmälningar behöver göras. Det finns rutiner för nya elever 
där inskrivningssamtal genomförs med skolan eller centrala barn- och 
elevhälsan. Skolsköterska/skolkurator kan också vid behov kontakta 
flyktingmedicinskt centrum eller barn- och ungdomspsykiatrin för ytterligare 
stöd till individer som är i behov av det. Skolan har även Rutin för elever med 
skyddade personuppgifter som gäller för hela utbildningssektorn.  
 
LVU är en lagstiftning, lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga. 
Lagen är ett komplement till socialtjänstlagen och används när samtycke inte 
finns. Finspångs kommun bedriver inte något sådant boende och de övriga 
behandlingshemmen drivna av privata aktörer är inte inriktade på denna 
målgrupp. Och vad gäller personal så har kommunen arbetsgivaransvar för 
personal som inte mår bra på arbetet vilket kan hanteras exempelvis via stöd 
genom Företagshälsovården. 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 41 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

3. Finns/övervägs en plan för behandling, vård, omhändertagande för 
dessa individer och anhöriga, och i så fall finns det personella resurser 
och ekonomiska medel för eventuella åtgärder?  
Bedömningar av behov av stöd, vård och behandling görs alltid på 
individnivå och Finspångs kommun har resurser att hantera sådana 
eventuella behov. 
 

4. Överväger kommunen möjligheten att vidta åtgärder för att 
säkerställa att eventuella krigsförbrytare från terrorsekten IS inte 
etablerar sig i kommunen och kommer i åtnjutande av bidragsmedel 
från Finspångs skattebetalare? 

I enlighet med punkt 1 för kommunen en aktiv dialog med bland annat 
polisen för att förutse och, om behov uppstår, planera för återvändande IS-
sympatisörer. Prövning av brottsskyldighet sker av polisen medan 
kommunen arbetar aktivt med förebyggande aktiviteter mot brottslighet. 
Det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet sker även det i 
samverkan med polisen. 

Kommunen har i sitt offentliga uppdrag att följa de lagar som finns. När det 
gäller människors behov av stöd och hjälp har kommunen ett tydligt 
uppdrag att behandla alla människor lika och att efter 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen tillse att individer i kommunen kan sköta sin livsföring i 
övrigt på en skälig levnadsnivå. Kommunen avser inte att vägra någon 
individ bistånd, utan prövning sker i enlighet med socialtjänstlagen.  
 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Torgny Maurer, Kai Hallgren (båda SD), Ulrika Jeansson (S) och 
Stefan Carlsson (V). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse interpellationen besvarad 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 42 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 115   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - Val av 10 nämndemän för perioden 2020-2023 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 10 nämndemän för perioden 2020-2023. Vid 
Norrköpings tingsrätt ska det under denna period finnas 87 nämndemän och utifrån 
folkmängden i kommunerna i tingsrättens domsaga så blir antalet för  
Finspångs kommun 10 nämndemän. 

 
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt och som nämndeman är man lek- 
mannadomare och representerar inte något parti. Tingsrätten ska därför ej ha 
uppgift om vilket parti som nominerat nämndemännen. 
 
Valberedningen föreslår följande personer: 
Maud Karlsson (från vänsterpartiet) 
Christer Lundström (från liberalerna) 
Solveig Andersson (från socialdemokraterna) 
Anita Grundström (från socialdemokraterna) 
Britt-Marie Jahrl (från socialdemokraterna) 
Ann-Britt Wrenner Karlsson (från socialdemokraterna) 
Ingrid Wastesson (från sverigedemokraterna) 
Heffel Valerij (från sverigedemokraterna) 
Jan-Anders Thornell (från centerpartiet) 
Jonas Andersson (från moderaterna) 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Maud Karlsson (V), Christer Lundström (L), Solveig Andersson, 
Anita Grundström, Britt-Marie Jahrl, Ann-Britt Wrenner Karlsson (alla S), 
Ingrid Wastesson, Heffel Valerij (båda SD), Jan-Anders Thornell (C) och 
Jonas Andersson (M) till nämndemän för perioden 2020-2023, och skicka 
informationen till Norrköpings tingsrätt 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 43 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 116   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande av politiskt uppdrag som ledamot 
och ordförande i demokratiberedningen 

Sammanfattning 
Jan-Erik Svenblad (S) har begärt att bli entledigad från sitt politiska uppdrag som 
ledamot och ordförande i demokratiberedningen. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Jan-Erik Svenblad (S) från sitt uppdrag som ledamot och 
ordförande i demokratiberedningen 

2. Att tacka Jan-Erik Svenblad för den tid han haft uppdraget 

- - - - - 
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Protokoll 44 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 117   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Per Leander (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Per Leander (S) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning  

3. Att tacka Per Leander för den tid han haft uppdraget  
 

- - - - - 
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Protokoll 45 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 118   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande från politiskt uppdrag som 
styrelseledamot i Vallonbygden AB:s styrelse 

Sammanfattning 
Kristin Andersson (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i Vallonbygdens styrelse. 
Kristdemokraterna föreslår att välja Niklas Karlsson som ordinarie ledamot. 

 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Kristin Andersson (KD) från sitt uppdrag som ledamot i 
Vallonbygdens styrelse 

2. Att tacka Kristin Andersson för den tid hon haft uppdraget 

3. Att välja Niklas Karlsson (KD) som ordinarie ledamot till Vallonbygdens 
styrelse 

- - - - - 
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Protokoll 46 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 119 
 

Delgivningar 

Sammanfattning 
 

1. Protokoll från kommunstyrelsen 

2. Resolution Sverigefinska riksförbundets förbundskongress 

3. Redovisning av lokalt partistöd 2018 – C, S, MP, KD, SD 

4. Information om SKL:s ordinarie kongress 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 
 
- - - - - 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 120   Dnr: KS.2019.0662 

 

Medborgarförslag - övergångsställe över väg 51 vid 
Klippestorpsgården 

Sammanfattning 
Det har kommit in ett medborgarförslag om att ordna ett övergångsställe eller 
annan alternativ övergång för att få en säker passage över väg 51 antingen vid OK 
Q8 eller vid Postnords lokaler, och att flytta hastighetsskyltarna så att hastigheten 
blir 50 km/h där man väljer att anlägga övergången. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut 

- - - - - 

 
 


