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ANSLAG/BEVIS – kommunfullmäktige 2018-06-20 §§ 93-107 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2018-06-26 
Datum när anslaget tas 
ner  2018-07-17 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 
 

Sessionssalen, den 20 juni 2018, kl. 16:00-19:35 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 
Jonny Persson (S) 
Jonas Andersson (M) 
Solvig Svensson (S) ersätter Anders Härnbro (S) 
Ulrika Jeansson (S) 
Patrik Karlsson (S) 
Birgit Svärd (S) 
Mats Annerfeldt (S) 
Magnus Moberg (S) ersätter Rune Adamsson (S) 
Britt-Marie Jahrl (S) 
Senad Bosnjakovic (-) 
Frida Granath (S) 
Helena Berg (S) ersätter Rune Haagel (S) 
Lena Lindberg (S) ersätter Kristina Ström (S) 
Bill Johansson (S) 
Riitta Leiviskä-Widlund (S) 
Laila Ringqvist (S) ersätter Khajroullah Karimi (S) 
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 
Thomas Larsson (S) 
Ing-Marie Jeansson (S) 
Bengt Eriksson (S) 
Conny Lindgren (V) 
Leif Sundström (V) ersätter Ingrid Westlund (V) 
Stefan Carlsson (V) 
Nina Öberg (V) 
Herman Vinterhjärta (MP) 
Ingrid Ahlström (MP) 
Christer Forsshéll (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 
Inge Jacobsson (M) 
Ritha Andersson (M) 
Rune Larsson (M) 
Lilian Bressler (M) 
Stig Jansson (M) 
Ralph Kronholm (M) 
Torgny Maurer (SD) 
Lennart Bodling (SD) §§ 93-97 
Hugo Andersson (C) 
Åsa Johansson (C) 
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Christer Lundström (L) 
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
Per-Olof Hårsmar (KD) 
Marie Johansson (KD) 
 

Ersättare:  
Hans-Erik Svensson (S) 
Bert Egnell (M) 
 

Övriga 
deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 
Paul Barath, VD Finspångs tekniska verk 
Stig Andersson, ordförande Finspångs tekniska verk 
Börje Gunnarsson, ordförande Finet  
Hans-Erik Olofsson, VD Vallonbygden 
 

Plats och tid 
för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-06-25 kl. 16:00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Robin Levander 

 
Paragraf 

 
93 - 107 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Berit Martinsson (S) 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Eriksson (S) 

  
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Hugo Andersson (C) 
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Innehållsförteckning 

 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 93 
  
Information från de kommunala bolagen 2018-§ 94 
  
Information om verksamheten i regionen 2018-§ 95 
  
Information från kommunfullmäktiges beredningar 2018-§ 96 
  
Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2018-§ 97 
  
Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018 2018-§ 98 
  
Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i 
Mäseln 

2018-§ 99 

  
Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag 2018-§ 100 
  
Förlängt uppdrag för lärandeberedningen 2018-§ 101 
  
Val av ersättare i styrelsen för Finet AB 2018-§ 102 
  
Delgivningar 2018-§ 103 
  
Nytt medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d. 
Folkets park 

2018-§ 104 

  
Nytt medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan 
Skäggebyvägen och golfbanan 

2018-§ 105 

  
Ny revisionsrapport - granskning av kommunstyrelsens 
hantering av konst och konstföremål 

2018-§ 106 

  
Ny revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 
verkställighet av fullmäktiges beslut 

2018-§ 107 
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2018-§ 93 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 
 
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 
 
14 Ny revisionsrapport - granskning av kommunstyrelsens hantering av konst och 
konstföremål  
 
15 Ny revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens verkställighet av 
fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 
 
- - - - - 
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2018-§ 94 
 
Information från de kommunala bolagen 
 
Börje Gunnarsson är ordförande i Finet AB och berättar om Finets verksamhet, 
resultat och framtid. 
 
Yttrande  
Hugo Andersson (C), Senad Bosnjakovic (-) och Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i 
ärendet.  
 
Hans-Erik Olofsson är VD för Vallonbygden AB och berättar om Vallonbygdens 
verksamhet, resultat och framtid. 
 
Yttrande  
Ulrika Jeansson (S), Stig Jansson (M) och Hugo Andersson (C) yttrar sig i ärendet.  
 
Paul Barath, VD Finspångs tekniska verk och Stig Andersson, ordförande 
Finspångs tekniska verk berättar om Finspångs tekniska verks verksamhet, resultat 
och framtid. 
 
Yttrande  
Ulrika Jeansson (S), Mats Annerfeldt (S), Stig Jansson (M) och Ritha Andersson (M) 
yttrar sig i ärendet.  
 
Anders Axelsson är VD för moderbolaget Finspångs förvaltnings- och industrihus 
AB (FFIA) och informerar om verksamheten samt framtida utmaningar för bolaget.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 
- - - - - 
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2018-§ 95 
 
Information om verksamheten i regionen 
 
Ulrika Jeansson (S) informerar om regionen i Östergötlands förslag på ny 
samverkansstruktur. I regionens ledningsgrupp för strategiska frågor har man gjort 
en utvärdering av hur samrådsstrukturen ser ut nu samt tagit fram förslag på hur 
den kan ändras. Idag är samrådsstrukturen omfattande formell jämfört med andra 
län. Den nuvarande samrådsstruktur skapar goda förutsättningar för dialog men den 
tar mycket tid och innebär svårigheter för de deltagande organisationerna att bereda 
ärenden i den egna organisationen. Bedömningen från ledningsgruppen för 
strategiska frågor är att behovet av politiska samråd inte motiverar dagens 
omfattande samrådsstruktur. Från kommunerna har man haft synpunkter på att 
dagens struktur leder till stora utmaningar för en samordnad beredning av ärenden i 
den egna organisationen. Man tycker också att det är många möten och stor 
tidsåtgång för kommunens företrädare, eftersom deltagandet är fördelat på ett 
begränsat antal förtroendevalda. Dagens struktur har också resulterat i dubbel 
beredning av vissa ärenden då de beretts i såväl ett sakssamråd som i det strategiska 
samrådet. 
 
De förändringar som planeras göras är följande: Samrådet för strategiska frågor och 
Samrådet för vård och omsorg kvarstår medan övriga samråd avvecklas. Det 
strategiska samrådet hanterar också näringslivs-, kultur-, samhällsplanerings och 
utbildningsfrågor. Politiska referensgrupper inrättas vid behov för att stötta 
utarbetandet av regionala strategier. Utöver den formella samrådsstrukturen kan, 
som idag, politiska nätverk etableras vid behov 
 
Hur ärenden hanteras har också varit en viktig fråga för kommunerna och förslås 
ändras enligt följande: Samrådet för strategiska frågor ska hantera principiella frågor 
som rör ansvarsfördelning mellan parterna (även inom vård- och omsorgsområdet). 
Regionala strategier som förutsätter samverkan ska initieras från det strategiska 
samrådet. I de fall Region Östergötland har behov av att formellt inhämta 
kommunernas synpunkter ska detta ske genom remissförfarande. Ärenden som ska 
behandlas av kommunstyrelse/regionstyrelse eller som rör ansvarsfördelning mellan 
kommuner och region ska beredas av ledningsgruppen för strategiska frågor.  
 
Yttrande 
Inge Jacobsson (M) och Conny Lindgren (V)  yttrar sig i ärendet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 
- - - - -  
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2018-§ 96 
 
Information från kommunfullmäktiges beredningar 
 
Per-Olof Hårsmar (KD) är ledamot i omsorgsberedningen och informerar om att 
beredningen nu har sammanställt de synpunkter som framkom av frågestunden om 
förslaget till strategi för den kommunala hälso- och sjukvården samt omarbetat 
strategin utifrån synpunkterna. Förslaget till strategi har nu lämnats till 
kommunstyrelsen för beredning. Beredningen har även tagit fram ett förslag på nytt 
uppdrag, att revidera psykiatriplanen.  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 
- - - - - 
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2018-§ 97 
 
Ledamöternas frågestund - frågor och svar 
 
Senad Bosnjakovic (-) har lämnat in en fråga som är ställd till Ulrika 
Jeansson (S): 
 

- Jag undrar om Finspångs kommun har i planerna att öka 
friskvårdsersättning för sina anställda?  
 

- Har kommunen koll på hur ligger vi till i förhållande med andra kommuner 
och/eller andra jämförbara organisationer? 

 
Ulrika Jeanssons (S) svar på Senad Bosnjakovic (-) fråga:  
 

- Friskvårdbidraget i kommunen är idag på 1200 kronor och är inte baserat på 
tjänstegrad. Kommunfullmäktige beslutade att fördubbla bidraget för några 
år sedan men det är inte indexreglerat. I andra närliggande kommuner ligger 
bidraget mellan 1000-2500 kronor men i de kommuner som erbjuder en 
högre summa måste den anställde betala 50 % av kostnaden själv.  
 
Finspångs kommun har även andra förmåner genom förmånsportalen som 
är en viktig del för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen erbjuder 
hälsokontroller, mammografi på arbetstid, friskvårdsvecka, 
terminalglasögon, rabatt på olika tjänster och varor och diskuterar just nu  
förmåner för cykel. Kommunen har även kollektivavtal. 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta frågan och svaret till protokollet.  
 
- - - - - 
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2018-§ 98   Dnr: KS.2018.0556 
 
Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018 

Sammanfattning 
Kommunens prognos efter första tertialet 2018 pekar på en budgetavvikelse med 
7,4 mkr och ett positivt resultat kring 5 mkr.  
 
Tre sektorer prognosticerar ett underskott varav sektorerna utbildning och social 
omsorg befarar stora avvikelser. Inom social omsorg är det placeringar och köpta 
platser inom LSS och SoL som är kostnadsdrivande och inom utbildningssektorn 
främst personalkostnader. Dessutom prognostiseras ett underskott av sektor 
samhällsbyggnad där förvaltade fastigheter genererar merparten av den negativa 
prognosen. Övriga två sektorer samt finansenhet och kommungemensamma medel 
beräknas visa överskott vid årets slut. Sektorernas förslag till åtgärder återfinns i 
rapporten. 
 
Det finns några stora frågetecken kring ekonomiskt utfall som inte räknats med i 
prognosen men som bör redas ut snarast. Det första gäller bemanningscentralen 
som återfinns under ledningsstaben där det befaras ett underskott, främst på grund 
av övertidskostnader, som inte finns rapporterat i sammanställningen. Anledningen 
till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring avvikelsens storlek 
men det kan röra sig om så mycket som 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet 
med första tertialen. Detta måste klargöras till tertialrapport 2. 
 
Det andra gäller den post som reserverades i bokslutet för 2017 för ensamkom-
mande barn och unga. Det befarades att kommunen sökt och fordringsbokfört för 
mycket bidrag. Kontakter med Migrationsverket pekar på att så inte är fallet. En 
genomgång ska göras av samtliga ansökningar, därefter kan de bokföras som intäkt 
på finansenheten 2018 vilket skulle förbättra resultatet för året. 
 
Sektorernas arbete med att genomföra de åtgärder som föreslagits för att komma 
tillrätta med befarade underskott måste prioriteras. Inte minst med tanke på det 
ekonomiska läge som redovisas i budgetkalkylen för 2019-2021. 
 
Yttrande 
Ulrika Jeansson (S), Stefan Carlsson (V), Riitta Leiviskä Widlund (S), Herman 
Vinterhjärta (MP), Inge Jacobsson (M), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), 
Torgny Maurer (SD), Hugo Andersson (C), Nina Öberg (V), Marie Johansson (KD) 
och Senad Bosnjakovic (-) yttrar sig i ärendet.  
 
Yrkande 
Inge Jacobsson (M), Hugo Andersson (C) och Marie Johansson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna tertialrapport 1 2018. 
 
- - - - - 
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2018-§ 99   Dnr: KS.2017.0851 
 
Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i 
Mäseln 

Sammanfattning 
Förslagsgivaren önskar tillstånd för bad med häst i sjön Mäseln. På höger sida om 
badplatsen där det idag är igenvuxet med vass. 
 
Bygg- och miljöenheten har skickat svaret för kommunicering till förslagsgivaren, 
men inte fått någon återkoppling. 
 
Intill den tänkta platsen ligger en kommunal badplats som är relativt välbesökt och 
där det tas badvattenprover för att säkerställa badvattenkvaliteten. 
 
Hästar rör ofta om och grumlar upp vattnet, dessutom bajsar de gärna i vattnet. 
 
Bygg och miljöenheten bedömer att ett hästbad i södra delen av sjön skulle innebära 
en stor risk för förhöjda bakteriehalter och otjänlig badvattenkvalitet vid Mäselns 
badplats och därför inte är lämplig. 
 
Placering av hästbad bör helst vara vid sjö utan badplats. Alternativ en större sjö där 
tillräckligt skyddsavstånd kan uppnås utifrån vattnets flödesriktning, omsättning och 
möjlig strömningspåverkan från vind. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå förslaget med hänvisning till risken för negativ påverkan på 
badvattenkvaliteten vid Mäselns badplats. 
 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
 
- - - - - 
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2018-§ 100   Dnr: KS.2018.0487 
 
Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-30 § 140 att ge demokratibredningen ett 
uppdrag inriktat mot mångfald. 2014-02-26 § 41 ändrade kommunfullmäktige sitt 
beslut genom att upphäva den ursprungliga femte att-satsen ”Att 
demokratiberedningen innan 2012 års utgång redovisar uppdraget”. Motiveringen 
till att upphäva det tidsbegränsade uppdraget var att mångfaldsarbete är ett av 
demokrati beredningens fasta uppdrag och beredningen arbetar kontinuerligt med 
detta.  
 
Demokratiberedningens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige är: 
1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald 
2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal 

verksamhet 
3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och 

möjligheter 
4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur 

principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas 
 
Demokratiberedningen redovisar uppdraget i dokument KS.2018.0487-3. 
Beredningen har inventerat relevanta befintliga styrande dokument i kommunens 
författningssamling och via omvärldsspaning tagit del av hur Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) samt andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina 
webbplatser. Som en del i arbetet med uppdraget har demokratiberedningen också 
kontinuerligt följt vilka övriga uppdrag med anknytning till mångfald som har riktats 
till förvaltningen. När det har funnits andra relevanta pågående uppdrag har 
beredningen samordnat sitt arbete i dialog med berörda. Demokratiberedningen har 
också årligen genomfört dialoger med ideella föreningarna förening för att ta del av 
hur de jobbar med frågor om att engagera fler att delta i föreningen. 
 
Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam 
definition av begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna för 
mångfald ska uttryckas och som även är vägledande för hur kommunal verksamhet 
ska präglas av mångfald. 
 
Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att grunden till en 
hållbar gemensam definition av mångfald redan finns utryckt i de av 
kommunfullmäktige fastställda dokumenten: 
 

• Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23) 
• Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 

2017-2019 (Kf 2017-02-22, § 24) 
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Definitionen som uttrycks i dessa dokument ger även stöd till hur principerna för 
mångfaldsarbetet kan uttryckas.  
 
Demokratiberedningen har också uppmärksammat en utveckling med att 
mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter. Den 
utvecklingen ligger till grund för att beredningen föreslår att tre 
genomförandeprinciper i SKL:s plattform ”Mänskliga rättigheter på lokal och 
regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” blir 
utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald. 
 
Juridiska och ekonomiska konsekvenser 
Demokratiberedningens förslag uttrycker principer och vägledning för att 
kommunens verksamhet ska präglas av ett mångfaldsperspektiv. Inriktningen av 
förslaget följer ramverket i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) men förslaget är 
inriktad på en kommunövergripande nivå och innehåller därför inte preciserade 
uppgifter riktade till kommunens verksamheter. Demokratiberedningen har 
därigenom förhållit sig till speciallagstiftning som reglerar ansvar för arbetsgivaren, 
utbildningsanordnaren etcetera och som hanteras i särskilda fastställda dokument. 
Förslaget är inte heller så långtgående att det sträcker sig utöver kommunens 
befogenheter i kommunallagen. Enligt lagen får kommunen ta hand om 
angelägenheter av allmänt intresse. Det gäller sådant som har anknytning till 
kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. 
 
Demokratiberedningens förslag är inriktat på ett gemensamt förhållningssätt för att 
mångfaldsperspektivet ska prägla arbetssätten i kommunens verksamheter. 
Inriktningen på förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på följande: 
 

- Att definitionen ”politisk åskådning” tillförs i demokratiberedningens 
förslag i första stycket på sidan 4.  

 
Ajournering 
Ordförande Berit Martinsson (S) ajournerar mötet 5 minuter.  
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande. 
  
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 14 (21)  
Sammanträdesdatum  
2018-06-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att Finspångs kommuns arbete för mångfald utgår från principerna i 
demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3 

2. Att utgångspunkterna Icke-diskriminering och jämlikhet, Deltagande och 
inkludering samt Transparens och ansvar enligt definitioner i 
demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3 är vägledande för hur 
Finspångs kommuns verksamhet ska präglas av mångfald 

3. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att 
principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet. 

4. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens 
kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.  

5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om 
mångfald som avslutat. 
 

- - - - - 
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2018-§ 101 
 
Förlängt uppdrag för lärandeberedningen 
 
Lärandeberedningen har begärt förlängd tid för uppdraget - Att revidera 
arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet. 
Beredningen ska byta strateg men beräknar att man kan bli klara med uppdraget i 
november 2018. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att förlänga lärandeberedningens uppdragstid för uppdraget - Att revidera 
arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet 
till och med november 2018.  

 
- - - - - 
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2018-§ 102   Dnr: KS.2018.0001 
 
Val av ersättare i styrelsen för Finet AB 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja en ersättare till styrelsen för Finet AB. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Per-Erik Störe (S) som ersättare i styrelsen för Finet AB. 
 
- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 17 (21)  
Sammanträdesdatum  
2018-06-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-§ 103 
 
Delgivningar 
 

1. Redovisning av lokalt partistöd – Sverigedemokraterna 
 

2. Redovisning av lokalt partistöd – Liberalerna 
 

3. Redovisning av lokalt partistöd – Miljöpartiet 
 

4. Redovisning av lokalt partistöd – Vänsterpartiet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet. 
 
- - - - - 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 18 (21)  
Sammanträdesdatum  
2018-06-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-§ 104   Dnr: KS.2018.0593 
 
Nytt medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d. 
Folkets park 

Sammanfattning 
Weine Sivertsson skriver förljande i sitt förslag: 

 
”Jag vill föreslå att man hägnar in ett område på före detta 
folketsparksområdet vid Ekmans väg för att skapa en hundrastgård.” 

  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 19 (21)  
Sammanträdesdatum  
2018-06-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-§ 105   Dnr: KS.2018.0642 
 
Nytt medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan 
Skäggebyvägen och golfbanan 

Sammanfattning 
Ulrik Bergsten skriver bland annat följande: 
 

”Jag föreslår att vägen från Skäggebyvägen som leder till Finspångs Golfklubb, 
Stugbyn samt Restaurang Peking byggs om till en belyst gata med cykel-, 
gångväg och körbana. […] Stugbyn har en allt större beläggning. 
Övernattningsrum efterfrågas inte bara av golfare utan även av gäster knutna 
till ortens industrier. Stugbyn är därför viktig för Finspångs besöksnäring. 
Restaurang Peking är inte längre en restaurang bara för besökare till Golfbanan 
utan har ett stort  
antal gäster både vid lunch -  och kvällstid. Vägen från Skäggebyvägen upp till 
området  är i mycket dåligt skick och har inte heller  den  
standard som vore önskvärd. Att bygga om vägen till en gata med högre 
standard skulle minska risken för olyckor, underlätta för besökare att hitta rätt 
och bekräfta områdets centrala läge på orten.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

 
- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 20 (21)  
Sammanträdesdatum  
2018-06-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-§ 106   Dnr: KS.2018.0707 
 
Ny revisionsrapport - granskning av kommunstyrelsens 
hantering av konst och konstföremål 

Sammanfattning 
På kommunrevisionens uppdrag har PwC granskat kommunstyrelsens 
hantering av kommunens konst och konstföremål. 
 
Granskningen ska besvara revisionsfrågan: Utövar kommunstyrelsen en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och internkontroll över 
kommunens konstinnehav? 
 
Granskningen visar bland annat att: 
 

• Den interna kontrollen avseende kommunens konsthantering inte fullt 
ut är tillräcklig 

• Det saknas policy och riktlinjer för hanteringen av kommunens 
konstföremål och konstverk 

• Det saknas dokumenterade rutiner för konstföremålens hantering, 
hur konsten ska hanteras vid in- och utlåning, konstens placering, hur 
den ska underhållas, samt när det gäller inköp etcetera 

• Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav har inte 
gjorts se dan 1980. 

 

Granskningsrapport överlämnas till Kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunrevisionen emotser skriftligt svar senast 2018-11-28. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

 
- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 21 (21)  
Sammanträdesdatum  
2018-06-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-§ 107   Dnr: KS.2018.0708 
 
Ny revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 
verkställighet av fullmäktiges beslut 

Sammanfattning 
På vårt uppdrag har PwC granskat kommunstyrelsens verkställighet av 
fullmäktiges beslut. 
 
Granskningen ska besvara revisionsfrågan: År de beslut och uppdrag som 
kommunfullmäktige har fastställt genomförda? 
 
Granskningen visar att: 

 
• Den interna kontrollen avseende verkställighet av fullmäktigebeslut inte 

är tillräcklig 
• De granskade besluten är genomförda på det sätt som fullmäktige avsåg 
• Endast 30 procent av besluten som valts ut i denna granskning har 

verkställts i rätt tid 
• Det finns olika faktorer till att beslut inte har verkställts i rätt tid. Bland 

annat handlar det om att ärenden inte kommer till handläggare i tid, men 
också om att det saknas ett fungerande uppföljningssystem. 

 
Granskningsrapport överlämnas till Kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunrevisionen emotser skriftligt svar senast 2018-11-28. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
  

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

 
- - - - - 
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