Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-30

Plats och tid:
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Beslutande:

Berit Martinsson (S)
Thomas Larsson (S)
Jonas Andersson (M)
Ulrika Jeansson (S)
Patrik Karlsson (S)
Jonny Persson (S)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Khajroullah Karimi (S) ersätter Jan-Erik Svenblad (S)
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Birgit Svärd (S) ersätter Josefina Leo (S)
Mats Annerfeldt (S)
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S)
Magnus Moberg (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Lena Lindberg (S)
Bengt Eriksson (S)
Reine Hansson (S) ersätter Helena Berg (S)
Hugo Andersson (C)
Åsa Johansson (C) ej närvarande § 144
Kristin Yderfors (C) ersätter Sune Horkeby (C)
Edite Järpehag (KD) ersätter Marie Johansson (KD)
Stefan Ackeryd (KD)
Carl-Gustaf Mörner (M)
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Christer Forsshéll (M) ersätter Ritha Andersson (M)
Rune Larsson (M)
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Sven-Inge Eriksson (SD) ersätter Ann-Sofie Olsson (SD)
Nathalie Pettersson (SD)
Ulla-Britt Edengren (SD)
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Evelina Gustafsson (SD)
Gerd Femerström (SD)
Börje Axelsson (SD)
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Conny Lindgren (V)
Christer Nyberg (V) ersätter Stefan Carlsson (V)
Ingrid Westlund (V)
Maud Karlsson (V)
Mikael Wallin (L)
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Gudrun Skoog (MP)
Ingrid Ström (S) ej närvarande
Bill Johansson (S) ej närvarande
Solvig Svensson (S) ej närvarande
Johan Lennartsson (S) ej närvarande
Amela Bosnjakovic (S)
Carola Persson (S) ej närvarande
Kristina Carlsson (C) ej närvarande
Kristin Andersson (KD)
Bert Egnell (M)
Jan-Erik Andersson (M)
Lennart Bodling (SD) ej närvarande
Leila Marttila (V)
Tommy Jacobsson (L)
Åke Kinnander (L)
Ingela Billström (MP)
Monica Brodén (MP)

Ersättare:

Övriga
deltagare:
Plats och tid
för justering:

Jan Erik Ramlöv, ordf Kommunrevisionen
Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Forneman, kommunsekreterare,

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Maria Forneman

Kommunstyrelsens kansli, torsdag 7 november 2019, kl. 15.30
Paragraf 144 - 164

Ordförande __________________________________________________________
Berit Martinsson (S)
Justerare
Justerare

Justerandes signatur

__________________________________________________________
Bengt Eriksson (S)
__________________________________________________________
Kai Hallgren (SD)
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2019-§ 144

Information om verksamheten i regionen

2019-§ 145

Information från kommunfullmäktiges beredningar

2019-§ 146

Ledamöternas frågestund - frågor och svar

2019-§ 147

Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2019

2019-§ 148

Granskning av delårsrapport 2019 för Finspångs kommun

2019-§ 149

Rapportering investeringar 2019

2019-§ 150

Personalpolitiskt program för Finspångs kommun

2019-§ 151

Omsorgsberedningens förslag till Strategi för stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning

2019-§ 152

Uppdrag att utreda möjligheten till upphandling av
servicetjänster och införande av påverkningsbara timmar inom
hemtjänst

2019-§ 153

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut
äldreomsorg kvartal 2 2019

2019-§ 154

Taxor för serveringstillstånd alkohol och prövning samt tillsyn
av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare

2019-§ 155

Önskemål om justering av markpris Hårstorp 1:1 Humlevägen

2019-§ 156

Demokratiberedningens förslag för att utveckla
kommunfullmäktiges arbetsformer

2019-§ 157

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

2019-§ 158

Valärende - entledigande från uppdrag som revisor i
Vallonbygden AB

2019-§ 159

Justerandes signatur
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Delgivningar

2019-§ 160

Motion - trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid
extraordinär händelse

2019-§ 161

Medborgarförslag - säkrare cykelbanor i Sonstorp

2019-§ 162

Medborgarförslag - övergångsställe i Sonstorp

2019-§ 163

Motion - odlingslotter i bostadsområden

2019-§ 164

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 144

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att punkten ”Sektor utbildning
informerar om sin verksamhet” utgår och att följande ärenden läggs till:
Valärende - entledigande från uppdrag som revisor i Vallonbygden AB
Motion - odlingslotter i bostadsområden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att punkten ”Sektor utbildning informerar om sin verksamhet” utgår
2. Att följande ärenden läggs till:
Valärende - entledigande från uppdrag som revisor i Vallonbygden AB
Motion - odlingslotter i bostadsområden
3. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 145

Information om verksamheten i regionen
Ulrika Jeansson (S) ger information från vård- och omsorgs samråd.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 146

Information från kommunfullmäktiges beredningar
Magnus Moberg (S) informerar från demokratiberedningen. Demokratistipendiet
kommer upp nästa månad.
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) informerar från omsorgsberedningen där de är
inne i slutfasen med uppdraget anhörigstöd. Slutrapport beräknas klar inom en
månad.
Mats Annerfeldt (S) informerar från miljö- och samhällsberedningen där de
arbetar med svaren som inkommit angående översiktsplanen. Utställningen
kommer att bli försenad. Mats återkommer nästa möte om det.
Under denna punkt yttrar sig även Thomas Larsson (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 147

Ledamöternas frågestund - frågor och svar
Ingrid Westlund (V) frågar när kommer det en skriftlig redovisning av det
senaste vänortsbesöket, med hänvisning till att det i juni togs ett beslut om att
vänortsbesök ska redovisas skriftligt.
Berit Martinsson (S) svarar att det kommer som en delgivning på nästa
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 148

Dnr: KS.2019.0526

Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2019
Sammanfattning
Befolkningen fortsätter öka vilket ställer krav på investeringar, både i
verksamhetslokaler och i bostäder. Befolkningsökningen är i grunden positivt,
men de kommande åren kommer det ställas stora krav på såväl finansiering som
på organisationens kapacitet. Finspångs vision om att vara 30 000 invånare år
2035 gör detta till en av kommunens stora utmaningar. Den andra stora
utmaningen rör ekonomi. Kalkylen för de kommande åren visar på behov av
anpassningar av verksamheterna, även om det i dagsläget är osäkert på vilket sätt
detta ska ske. Att kombinera tillväxtarbetet med ekonomisk anpassning kommer
därför ställa stora krav på en effektiv och innovativ organisation. I detta
avseende behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara på ett bättre sätt än
vad som hittills skett.
Prognosen i samband med delårsrapporten visar på ett ekonomiskt resultat på -13
miljoner kronor för 2019. Resultatet i augusti var 11 mkr vilket är 21 mkr lägre
än vid samma period föregående år, det indikerar att det prognostiserade
underskottet för helåret är realistiskt. Verksamheternas underskott i prognosen är
-46 mkr. Att resultatet i prognosen trots allt slutar på -13 mkr beror på ökade
skatteintäkter, försenade investeringar, förbättrade räntevillkor på kommunens
lån och centrala medel som inte har fördelats till sektorerna. I budgeten för 2019
finns effektiviseringar på 40 mkr som inte har kunnat realiserats på så kort tid.
En anpassning av budgetramarna på 40 mkr motsvarar en minskning av
personalen med 80 heltidstjänster med helårseffekt.
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, 8,7 procent högre kostnader än
budgeterat. För vård och omsorg är avvikelsen 6 procent sektor och sektor
utbildning har en avvikelsen på 1,7 procent jämfört med budget.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 20 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service (LSS) till
vissa funktionshindrade och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som visar ett
underskott på 11,1 mkr. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs
i egen regi. Kommunens egna boende enligt LSS och SoL samt boendestöd
enligt SoL har i prognosen ett underskott på 4,7 mkr. Svårigheter finns med en
effektiv bemanning, vilket medför höga kostnader för övertid och fyllnadstid.
Inom försörjningsstödet ökar antalet ärenden delvis beroende på att individer
återgår till försörjningsstöd från projektet extratjänster.
Positivt är att kostnader för placering av barn och unga minskar även i år och ger
ett överskott 4 mkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 17,5 mkr, vilket
är en ökning av underskottet med 12,9 mkr jämfört med föregående prognos i
maj. Den kraftiga förändringen av resultatet beror på ökad volym av
biståndsbedömd hemtjänst, delegerade hemsjukvårdsinsatser samt tid för
hantering av matdistribution. Ett tidigare statsbidrag för ökad bemanning inom
äldreomsorgen har minskat med 5 mkr men enheterna har inte lyckats anpassa
organisationen.
Sedan tidigare finns inom ett av de särskilda boendena en högre bemanning på
grund av problem med logistiken i befintliga lokaler vilket bidrar till
underskottet.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 9,4 mkr, en
förbättring med 2,7 mkr sedan föregående prognos. Det är inom grundskolans
rektorsområden som förbättringen av prognosen återfinns. 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 samhällsbyggnad har en prognos i balans. Fastighetsförvaltningen
kommer från årsskiftet att tas över av den nybildade fastighetsavdelning från
Vallonbygden. Fastighetsavdelningen är under uppbyggnad och planerar för
övertagandet av verksamheten. Måltidsservice och lokalvårdsservice har justerat
sin prissättning inför 2019 så att de överensstämmer med de kostnader dessa
verksamheter har.
Sjukfrånvaron har ökat något. Det är stor variation mellan och inom
verksamheterna i sektorerna. Sektorerna fokuserar på att identifiera och aktivt
arbeta med den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Arbetet med en utökad
grundbemanning förväntas i förlängningen ge en effekt i minskad sjukfrånvaro.
Bedömningen är att målet Finspångs kommun ska ha ekonomisk kontroll inte
kommer att nås. Underskottet i prognosen på 13 mkr och innebär att kommunen
inte klarar balanskravet 2019.
Följande mål i strategisk plan bedöms nås under 2019:
•

Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•

Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av
god kvalitet
• Finspång ska ha en hållbar social utveckling
• Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling
• Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i
• I kontakt med kommunen och av kommunen finansierad verksamhet ska
got service erbjudas
Yttrande
I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S), Frida Granath (S), Hugo Andersson (C),
Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD), Mikael Wallin (L), Carl-Gustaf
Mörner (M) och Edite Hjärpehag (KD)
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att
godkänna delårsrapporten.
Frida Granath (S), Hugo Andersson (C), Inge Jacobsson (M), Mikael Wallin (L),
Carl-Gustaf Mörner (M) och Edite Hjärpehag (KD) yrkar även de bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna delårsrapporten.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna delårsrapporten tertial 2 2019
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 149

Dnr: KS.2019.1063

Granskning av delårsrapport 2019 för Finspångs kommun
Sammanfattning
Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning skall biläggas delårsrapporten.
Revisorernas uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna
är rättvisande samt om den interna kontrollen inom styrelsen och nämnderna
är tillräcklig.
Kommunens revisorer har granskat delårsrapporten per 2019-08-31.
Denna granskning är översiktlig och mera inriktad på analys, mindre på
detaljgranskning.
Mot bakgrund av den genomförda granskningen konstaterar revisorerna att:
•
•
•
•
•

Fyra av de sex finansiella resultatmålen som kommunfullmäktige
fast- ställt kommer att inte uppnås Ett mål bedöms uppnås delvis.
När det gäller uppföljning av de 15 fastställda strategiska målen
pekar på följande: Statusen varning flaggas för 53 % av målen, bra
aviseras för 40 % av målen, ej godkänt anges för 7% av målen.
Balanskravet kommer inte att uppnås. Prognosen för helåret pekar på
ett underskott med-13,0 mnkr. I förhållande till budgeterat resultat är
det en avvikelse med -25,7 mnkr.
Vi ser allvarligt på verksamheternas prognostiserade underskott.
Delårsbokslutets resultat- och balansräkning har i allt väsentligt
upprättats i enlighet med lagens krav och normerande organ.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Lars Erik Ramlöv (ordförande i kommunrevisionen), Inge
Jacobsson (M) och Ulrika Jeansson (S).
Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till revisorernas yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 150

Dnr: KS.2019.0532

Rapportering investeringar 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla
budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat
slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över Pågående
investeringar vid tertial 2 samt en statusrapportering med kommentarer från
sektorerna.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 175 mkr
samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2019 års investeringsanslag till 65
mkr; totalt sett 240 mkr. Fram till tertial 2 har flera projekt avslutats, däribland
Lillängens förskola där kostnaden slutade på 38 mkr. Projektet återstår att
slutredovisa till kommunstyrelsen under hösten. Sektorerna har liksom tidigare
år erhållit investeringsmedel för verksamhetsinvesteringar. Bland annat har
sektor vård och omsorg avslutat sin investering i nyckelfri hemtjänst, där syftet
är att förbättra säkerheten och minska riskerna med nyckelhantering för brukare
och personal. Kostnaden slutade på 1,7 mkr.
I samband med delårsbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har
färdigställts till 181 mkr. Prognosen visar på en kostnadsavvikelse med 1,3 mkr
där bland annat projekt ”Skateboardpark” och projekt ”Anpassning busshållplats
Bävervägen och pendlarparkering” förväntas bli dyrare än beräknat. Flera projekt
löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns investeringsmedel
avsatta för exploatering och infrastrukturprojekt som ännu inte är påbörjade eller
delvis påbörjade.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna rapportering investeringar tertial 2, 2019
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 151

Dnr: KS.2019.0530

Personalpolitiskt program för Finspångs kommun
Sammanfattning
Finspångs kommun har tagit fram ett förslag på nytt personalpolitiskt program.
Programmet har gjorts tydligare samt har uppdaterats med gällande
diskrimineringsgrunder.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Torgny Maurer (SD) och Ulrika Jeansson (S).
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar följande ändringar i dokumentet Personalpolitiskt
program:
Att rubriken ”Jämställdhet och mångfald” ändras till ”Jämställdhet”.
Att de tre första meningarna i andra stycket under ovan nämnda rubrik stryks,
samt att hela fjärde stycket stryks.
Torgny Maurer yrkar vidare på ett tillägg innan sista meningen under samma
rubrik som nämns ovan, lydandes:
”Ingen form av kvotering skall förekomma vid tillsättande av tjänster!
Kompetens och erfarenhet skall vara vägledande och skall tillsammans ses som
en stimulerande och utvecklande tillgång och en ökad förmåga för kommunen att
leverera rätt service och tjänster.”
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
avslag till Torgny Maurers yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Torgny Maurers och
kommunstyrelsens, och ställer dem mot varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa nytt personalpolitiskt program
2. Att det nya programmet ersätter tidigare fastställt program i KF 2013-0619 §155
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Kai Hallgren, Evelina Gustavsson, Börje
Axelsson, Sven-Inge Eriksson, Gerd Femerström och Nathalie Pettersson (alla
SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers yrkande.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 152

Dnr: KS.2018.0941

Omsorgsberedningens förslag till Strategi för stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-19, § 169, beslutades att ge
omsorgsberedningen i uppdrag att revidera Handlingsplan för den kommunala
psykiatrin, vilken omfattade tiden 2012–2016.
Beredningen inledde sitt arbete med att studera den handlingsplan som skulle
revideras. Handlingsplanens definition av kommunal psykiatri var vid och
omfattade psykisk hälsa i ett brett perspektiv. Efter beaktande av aktuell
terminologi kring området och behovet av att avgränsa omfattningen valde
beredningen att fokusera på psykisk funktionsnedsättning. Då beredningar ska
arbeta på en strategisk nivå beslutades även att anta begreppet strategi istället för
handlingsplan. Därav benämns beredningens förslag Strategi för stöd till
personer med psykisk funktionsnedsättning.
En uppföljning av föregående handlingsplan för kommunal psykiatri har utförts
genom att be sektor social omsorg att kommentera de utvecklingsområden som
fanns i handlingsplanen. Uppföljningsresultatet ligger till grund för mål och
strategier när det gäller stöd till psykiskt funktionsnedsatta. Beredningen har
under arbetets gång beaktat ett stort antal nationella dokument/lagar/regler,
regionala överenskommelser och pågående arbete i Finspångs kommun kring
psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning. Beredningens arbetsprocess har
fortlöpande rapporterats till kommunfullmäktige.
Omsorgsberedningen redovisar utfört uppdrag i dokumenten:
o Strategi för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning –
Finspångs kommun
o Strategi för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning –
Underlag
Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser, till personer
med psykisk funktionsnedsättning, som regleras i socialtjänstlagen, SoL, och i
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessutom berörs
områden som hälso- och sjukvårdslagen och skolan.
Om handlingsplanen antas som helhet så ser förvaltningen att det kommer att
medföra ökade kostnader vid implementering.
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Juridiska och ekonomiska konsekvenser
Förslaget på ny strategi omfattar åtta strategiska områden. Nedan omnämns de
områden och strategier där förvaltningen bedömt att de ger juridiska eller
ekonomiska konsekvenser.
Lättillgänglig information
Strategin anger att information riktad till personer med psykisk
funktionsnedsättning ska anpassas till nya digitala sökvägar och digitala
hjälpmedel av olika slag, inte minst för att nå yngre åldersgrupper. Förvaltningen
arbetar kontinuerligt med att anpassa information till olika målgrupper. Om
ambitionen innefattar att ta fram nya digitala sökvägar och hjälpmedel för att
lättare nå fram med informationen så innebär detta en kostnad.
Mötesplatser och anhörigstöd
”Målgruppen ska ha tillgång till och erbjudas en meningsfull fritidssysselsättning
och mötesplatser. Vidare ska stöd till att kunna delta erbjudas.”
Sedan dokumentet färdigställdes har två kommunala träffpunkter avvecklats på
grund av en kombination av minskat antal besök och kostnadsprioriteringar. En
förutsättning för avvecklandet har varit det något utvidgade samarbetet med LPstiftelsen som initierats parallellt. LP-stiftelsen bedriver en välbesökt mötesplats,
där merparten av deltagarna har/har haft någon form av beroendeproblematik.
Området mötesplatser har stor utvecklingspotential, särskilt gällande att bredda
utbudet för olika behovsgrupper, antingen i kommunal regi eller i samarbete med
andra aktörer. En utveckling av mötesplatser skulle medföra en ökad kostnad.
När det gäller att målgruppen ska erbjudas fritidssysselsättning, och stöd till att
kunna delta, ingår det idag i biståndet bostad med särskild service. Vidare kan
det även efter behovsbedömning och beslut ingå i insatsen boendestöd, att få stöd
i aktiviteter och social samvaro. Insatsen kontaktperson kan även den vara en del
i att få stöd inom området. För att nå hela målgruppen med denna strategi skulle
en utökning och utveckling behövas inom flera delar av den kommunala
verksamheten, vilket skulle medföra ökade kostnader.
Området anhörigstöd är under pågående översyn av omsorgsberedningen. Det
bedöms vara mer ändamålsenligt att bedömningen av eventuella konsekvenser
kring anhörigstöd utförs inom det arbetet.
Boende och stöd i det egna hemmet
En strategi för att nå målet är att boenden utformade speciellt för unga vuxna
med neuropsykiatriska (NP) diagnoser ska i möjligaste mån säkerställas. Sektorn
har en gruppbostad riktad mot personer med neuropsykiatrisk
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funktionsnedsättning. En verksamhetsbeskrivning är framtagen som beskriver
hur sektorn önskar utforma planerad nyproduktion av gruppbostäder. I
verksamhetsbeskrivningen anges att allt som rör den planerade byggnadens
utformning och miljöer ska vara utifrån den evidens som finns gällande vad som
är bäst för individer med NP funktionsnedsättning. Att utforma nya
gruppbostäder, eller ställa om befintliga, enligt den strategin ger ekonomiska
konsekvenser.
En fortsatt utveckling av arbetet med familjestöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning kommer att medföra ökade kostnader.
Arbete och sysselsättning
Sektor social omsorg ser en stor utvecklingspotential kring daglig sysselsättning
för personer med NP-diagnoser. En utveckling inom området skulle ge ökade
kostnader.
Personalens kompetens och förhållningssätt
”Genomföra behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser för personal i
verksamheter som möter målgruppen. Inventeringen ska vara underlag för en
kompetensutvecklingsplan, samt vid nyrekrytering.”
Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser som regleras i
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Inom sektor social omsorg finns nu tre stödpedagoger på plats, vilket ger ett
utökat metodstöd och kompetensutvecklingsarbete för personalen. Statistik är
framtagen över behovet av kompetensutveckling och det arbetas med en plan för
arbetet framåt. Kompetensutveckling kommer att medföra en ökad kostnad. I
dagsläget kan inte svar ges om detta medför konsekvenser för andra sektorer.
Kvalitet
Strategin anger att ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska finnas och
användas. Det finns idag ledningssystem för kvalitetsarbete i form av olika
riktlinjer och stöddokument. Ett prioriterat uppdrag finns gällande att digitalisera
ledningssystemet inom sektorerna vård och omsorg och social omsorg. Detta
kommer att innebära initiala kostnader.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anta omsorgsberedningens förslag till strategi för stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning
2. Att beakta ovan beskrivna ekonomiska konsekvenser inom
budgetfördelningen, så att förutsättning finns för att genomföra strategin
3. Att uppdraget att revidera handlingsplanen för den kommunala psykiatrin
förklaras avslutat
4. Att upphäva Handlingsplan för den kommunala psykiatrin 2012–2016,
antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20 § 169
-----
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2019-§ 153

Dnr: KS.2018.0677

Uppdrag att utreda möjligheten till upphandling av
servicetjänster och införande av påverkningsbara timmar inom
hemtjänst
Sammanfattning
Sektor vård och omsorg fick under 2017 i uppdrag att utvärdera Lagen om
Valfrihet (LOV). Kommunfullmäktiges beslutade den 28 februari 2018 att
avskaffa LOV. I beslutet gav man uppdrag till förvaltningen att utreda
möjligheten till att del av servicetjänster, till exempel ett geografiskt område av
hemtjänst städ, kan upphandlas för entreprenad. Vidare gavs uppdrag till
förvaltningen att utreda påverkningsbara timmar.
Sektor vård och omsorg har valt att besvara de nya uppdragen i en gemensam
rapport då de olika uppdragen påverkar varandra.
Upphandling:
Hemtjänst städ har sedan många år utförts genom utbildade lokalvårdare.
Upplägget att lyfta ut städet från hemtjänst har varit framgångsrikt då
omvårdnadspersonalens kompetens kan användas till omvårdnad och
städinsatserna utförts av professionella lokalvårdare.
Sektor vård och omsorg kan konstatera att det finns stora rekryteringsutmaningar
framöver. Sektorn ser att en dellösning på utmaningen är att upphandla vissa
insatser tex inköp.
Möjliga verksamhetslösningar för hemtjänst städ:
•Alternativ 1: Insatsen fortsätter att utföras i egen regi
•Alternativ 2: All hemtjänst städ upphandlas
•Alternativ 3: Hemtjänststäd Rejmyre och Hällestad upphandlas
Påverkningsbara timmar:
Påverkningsbara timmar betyder att man som brukare eller kund kan påverka vad
timmarna ska användas till. I Linköping finns till exempel boservice där kunden
kan påverka om tiden ska användas till inköp, städ eller tvätt. Påverkningsbara
timmar kan beslutas oavsett om kommunen har beslut med behovsprövning eller
utan behovsprövning. Idag har sektor vård- och omsorg tre utförare av dessa
insatserna inköp, lokalvård och tvätt.
När kunden byter en insats mot en annan insats så finns det i Finspångs kommun
tre utförare som påverkas. Utförarna kommer få svårt att hantera en volym som
kan förändras vecka för vecka. Detta kommer innebära en fördyrad verksamhet.
Om kommunen beslutar om att upphandling av servicetjänster ska ske t.ex. ett
geografiskt område av hemtjänst städ innebär det ytterligare svårigheter om
påverkningsbara införs. Det kan då bli fyra aktörer som påverkas av kundens
önskemål.
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Bistånd inom äldreomsorgen bygger på skälig levnadsnivå utifrån de riktlinjer
som kommunfullmäktige antagit. Det är i stora delar rättspraxis som avgör om en
insats är skälig. Det kan bli svårigheter för biståndshandläggare såväl som för
utförare avseende vad som är skäligt vid påverkningsbara timmar.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Riitta Leiviskä-Widlund (S), Frida Granath (S), Mikael
Wallin (L), Inge Jacobsson (M), Kai Hallgren (SD) och Ingrid Westlund (V).
Yrkande
Riitta Leiviskä-Widlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Frida Granath (S), Ingrid Westlund (V) och Kai Hallgren (SD) yrkar även de
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mikael Wallin (L) yrkar bifall till alternativ 2 i sektor vård- och omsorgs förslag
– att all hemtjänststäd skall upphandlas. Mikael yrkar alltså avslag till
kommunstyrelsens förslag på att-sats 1 men bifall till att-satserna 2,3 och 4.
Inge Jacobsson (M) yrkar bifall Mikael Wallins (L) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att välja alternativ ett – Insatsen fortsätter att utföras i egen regi,
avseende hemtjänst städ
2. Att ej införa påverkningsbara timmar
3. Att anse uppdraget att utreda möjligheten till att del av servicetjänster, till
exempel ett geografiskt område av hemtjänst städ, kan upphandlas för
entreprenad slutfört
4. att anse uppdraget att utreda ekonomiska konsekvenser samt
kvalitetsaspekter av att införa påverkningsbara timmar inom hemtjänst
slutfört
Reservation
Mikael Wallin, Britt-Marie Hamnevik Söderberg (båda L), Inge Jacobsson, CarlGustaf Mörner, Lilian Bressler, Ralf Kronholm, Rune Larsson, Stig Jansson,
Jonas Andersson och Christer Forsshéll (alla M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Mikael Wallins (L) yrkande.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (37)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-30

2019-§ 154

Dnr: KS.2019.0101

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut
äldreomsorg kvartal 2 2019
Sammanfattning
Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.6 h § skyldighet att till
Kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.
1 §, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av redovisningen
ska framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller bistånd till
kvinnor respektive män.
Under andra kvartalet 2019 fanns 21 beslut som inte kunnat verkställas inom tre
månader inom sektor Vård och omsorg.
190701 inkommer från IVO begäran om yttrande i ett ärende, Ärende 61,
gällande icke verkställt beslut om särskilt boende. IVO överväger att hos
Förvaltningsrätten ansöka om särskild avgift ( 16 kap. 6a § Socialtjänstlagen
(2001:453) Yttrande är lämnat till IVO.
Ärende

Antal dagar

Man/Kvinna Kommentar

61

235

M

Platsbrist, erbjuden plats 190211
tackat nej, verkställt 190513.

73

240

M

Platsbrist

75

174

K

Platsbrist, verkställt 190430

76

212

K

Platsbrist, verkställt 190603

79

192

K

Platsbrist

80

140

M

Platsbrist, verkställt 190423

81

103

K

Platsbrist, verkställt 190402

82

173

K

Platsbrist, erbjuden 190611, tackat
nej

84

102

M

Platsbrist, verkställt 190402

86

173

K

Platsbrist, erbjuden 190626 tackat
nej

87

136

K

Platsbrist, verkställt 190607

88

103

K

Platsbrist, verkställt 190429

89

108

M

Platsbrist, verkställt 190429
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90

112

K

Platsbrist, verkställt 190531

91

106

K

Platsbrist, verkställt 190503

99

138

K

Platsbrist, verkställd 190708

101

111

K

Platsbrist, verkställd 190704

102

128

K

Platsbrist, verkställd 190712

103

114

K

Platsbrist, verkställd 190708

107

97

K

Platsbrist, verkställd 190724

109

94

K

Platsbrist

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----
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2019-§ 155

Dnr: KS.2019.0494

Taxor för serveringstillstånd alkohol och prövning samt tillsyn
av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden ska fullgöra uppgifter enligt alkohollagen, lag om
tobaksvaror och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel. Enligt dessa lagar får kommunen ta ut avgift för prövning och tillsyn.
Från och med 1 juli 2019 gäller ny lag (2018:2088). Lagen ersätter den tidigare
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland annat att den som
vill sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunen.
Nuvarande avgifter har inte reviderats på många år och det finns anledning att
revidera taxan för ökade kostnader. Taxan bör dessutom kopplas till prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) för att följa prisutvecklingen.
Finspångs kommun ingår i en samverkan med Motala, Vadstena, Mjölby,
Boxholm och Ödeshög. Kansliet är beläget i Motala. Samtliga medverkande
kommuner beslutar om sina egna avgifter. Vid framtagande av förslag till ny
taxa har jämförelse gjorts med dessa kommuner samt Linköping, Söderköping
och Nyköping.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Maud Karlsson (V), Mats Annerfeldt (S), Ulrika Jeansson (S),
Ingrid Westlund (V), Carl-Gustaf Mörner (M) och Hugo Andersson (C).
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar återremiss på den del i dokumentet som handlar om
avgift för extra kontroll och timtaxa, med motivering att likställighet mellan
olika tillsynstaxor ska kontrolleras. I övrigt yrkar Hugo bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Annerfeldt (S) och Carl-Gustaf Mörner (M) ställer sig bakom Hugo
Anderssons (C) yrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att återremittera den del i dokumentet som handlar om avgift för extra
kontroll och timtaxa, med uppdrag att kontrollera likställighet mellan
olika tillsynstaxor
2. Att anta taxa, med undantag för den återremitterade delen, för prövning
och tillsyn av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2. Att taxan börjar gälla från och med 2019-11-01
3. Att nuvarande taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen,
Kf § 271 2012-11-28, upphävs i samband med att den nya börjar gälla
-----
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2019-§ 156

Dnr: KS.2018.1203

Önskemål om justering av markpris Hårstorp 1:1 Humlevägen
Sammanfattning
Det kommunala fastighetsbolaget Vallonbygden AB har till Finspångs kommun
inkommit med en skrivelse avseende önskemål om justering av markpris för del
av Hårstorp 1:1, Humlevägen, vilken Vallonbygden AB tecknat
markanvisningavtal för och köpt av Finspångs kommun. Vallonbygden AB
framför att bolaget efter köpet drabbats av oförutsedda kostnader i samband med
byggnation på Humlevägen.
För att kunna genomföra byggnationen menar Vallonbygden att de har fått en
oförutsedd kostnad med anledning av markens beskaffenhet och att omfattande
pålningsarbeten varit nödvändiga för att kunna genomföra byggnationen. Utifrån
ovanstående önskar Vallonbygden en rabatt på genomfört markköp med 70
procent av den köpeskilling som Kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om
genom överenskommelse om fastighetsreglering, del av Hårstorp 1:1 och
Hårstorp 1:89 (KS.2017.0081, 2018-§ 86).
Utifrån det markanvisningsavtal och i den senare överenskommelsen om
fastighetsreglering framgår tydligt vilka förutsättningar som parterna kommit
överens om ska gälla. I dessa överenskommelser anges bland annat att det
åligger bolaget att genomföra de undersökningar och utredningar som erfordras
för bolagets kommande byggnation inom markområdet. Vidare anges även i
avtalen att köparen är medveten om att markens beskaffenhet kan innebära
pålning, uppfyllnad, sprängning, radonsäkert byggande eller dylika åtgärder.
Den geotekniska utredning som Vallonbygden refererar till är en översiktlig
utredning som utgjorde en del i detaljplanearbetet för Östra Hårstorp och ligger
inte till grund för värderingen/priset för marken. Prissättningen och
markanvisningsavtalet för den aktuella fastigheten följer kommunens riktlinjer
för markanvisning, antagna av kommunfullmäktige 2016-10-05, § 153.
Med anledning av ovanstående bedöms inte det underlag som presenterats utgöra
skäl för ett reducerat markpris för fastigheten Hårstorp 1:1.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Magnus Moberg (S).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå Vallonbygden AB:s önskemål om reducerat markpris
-----
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2019-§ 157

Dnr: KS.2019.0781

Demokratiberedningens förslag för att utveckla
kommunfullmäktiges arbetsformer
Sammanfattning
Med utgångspunkt från ett av demokratiberedningens grunduppdrag i beslut om
den politiska organisationen har beredningen tagit fram förslag på hur
kommunfullmäktiges arbetsformer kan utvecklas.
Demokratiberedningen som var verksam under mandatperioden 2014-2018
samlade in exempel på hur kommunfullmäktige arbetar från några kommuner
som har motsvarande politiska organisation som Finspång. Utifrån dessa
exempel tog beredningen fram en lista på förslag som de bedömde vara
intressanta för att utveckla kommunfullmäktige i Finspång.
Förslagen handlar dels om hur ledamöterna kan får ökad kännedom om
verksamheterna i förvaltningen och de kommunala bolagen och dels om att
skapa ökat intresse hos allmänheten för den beslutande instans som representeras
av de förtroendevalda som är utsedda i de allmänna valen. Flera av förslagen
berör hur sammanträdena kan utformas inom ramen för fullmäktiges
arbetsordning.
Demokratiberedningen har överlämnat underlaget till kommunfullmäktiges
presidium för att inhämta synpunkter från partierna om förslagen. Presidiet har
hållit en dialog med partiernas gruppledare och synpunkterna är sammanställda i
mötesanteckningar 2019-09-03.
Juridiska och ekonomiska konsekvenser
Förslagen är granskade i förhållande till Kommunallag 2017:725 och det finns
inget särskilt att framhålla. Delar av förslagen berör de styrande dokumenten
Arbetsordning för kommunfullmäktige och Politisk organisation. Dessa
dokument behöver då revideras utifrån fattat beslut
De kostnadsökningar som förslagen kan leda till är ökade arvoden om ledamöter
får utökade uppdrag och mer mötestid. Det finns inga besparingar relaterade till
förslagen. Medverkan från förvaltningen ska planeras för att ske inom befintligt
verksamhetsutrymme.
Demokratiberedningens förslag om att utveckla kommunfullmäktige:
➢ Att fullmäktige förlägger minst ett sammanträde per år på annan ort i
kommunen än i sessionssalen i Finspång (exempel från Härryda samt
arbetsformerna i arbetsordningen för Finspångs kommunfullmäktige).
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➢ Att fullmäktige bjuder in verksamhetsansvariga från sektorerna för att
informera ledamöterna om den verksamhet som bedrivs. Särskilt viktig
under inledningen av en mandatperiod med en ny församling.
➢ Att respektive bolag vid separata tillfällen medverkar vid fullmäktige två
gånger per år enligt ett rullande schema för att lämna aktuell information
om bolagens verksamhet (exempel från Götene).
➢ Att införa allmänhetens frågestund vid varje möte med fokus på ämnen
som är relaterade till dagordningen.
➢ Att respektive parti med representation i kommunfullmäktige tar ställning
till vilken starttid för fullmäktiges sammanträden som är att föredra. En
senare starttid än nuvarande klockan 16.00 bör underlätta allmänhetens
möjligheter att närvara vid sammanträdet men kan eventuellt försvåra
rekryteringen av ledamöter.
➢ Att byta benämning på fullmäktiges beredningar till exempelvis
framtidsgrupper i syfte att undvika sammanblandning med andra
beredningsorgan inom kommunen. Ledamöterna framför samtidigt att
benämningen beredningar numera är inarbetat inom Finspångs
kommunorganisation.
➢ Att arrangera möten mellan kommunfullmäktiges presidium fullmäktiges
ledamöter och ungdomar, till exempel att ha gemensamma fikaträffar på
Bildningen. Detta förslag kan riktas till demokratiberedningen
mandatperioden 2019-2022 med uppmaningen att utarbeta former för
ungdomsträffar med utgångspunkt att ungdomarnas egna önskemål
efterfrågas.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Berit Martinsson (S), Ingrid Westlund (V), Magnus Moberg
(S) och Ulrika Jeansson (S).
Yrkande
Berit Martinsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets
förslag:
1. Att demokratiberedningens förslag om sammanträde på annan ort samt
information från verksamhetsansvariga och de kommunala bolagen
överlämnas till fullmäktiges presidium för att även fortsättningsvis
hanteras i presidiets löpande planering av kommunfullmäktiges
sammanträden med stöd av fullmäktiges arbetsordning och med
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beaktande av synpunkter redovisade i till ärende bifogade
mötesanteckningar från den 3:e september 2019.
2. Att inte förändra kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning avseende
allmänhetens frågestund och därmed kvarstår att allmänhetens frågestund
hålls när fullmäktige behandlar årsredovisningen och budget samt vid
annat tillfälle och i fråga som kommunfullmäktiges presidium beslutar
3. Att fullmäktiges presidium även fortsättningsvis sätter mötestid för
sammanträden utifrån dagordningens sammansättning samt att som
utgångspunkt ha klockan 16.00 starttid
4. Att inte ändra benämning på fullmäktiges beredningar.
5. Att i kommunfullmäktiges arbetsordning ta bort avsnittet att en gång per
år anordna ett sammanträde med fokus på ungdomspolitik, Fokus
ungdom.
6. Att uppdra till demokratiberedningen att utarbeta former och forum för
hur kommunens politiska organ kan jobba med ungdomsdemokrati och
ungdomars inflytande och att kommunfullmäktige vid nästa möte
beslutar om uppdragsbeskrivningen.
Magnus Moberg (S) yrkar bifall till presidiets förslag.
Ingrid Westlund (V) yrkar på två tillägg:
Att demokratiberedningen också får i uppdrag att omarbeta policyn för barns och
ungas inflytande i förskola, fritidsverksamhet och grundskola.
Att beredningen i sitt arbete väger in konsekvenser av att barnkonventionen blir
upphöjd till lag 1 januari 2020.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till presidiets förslag och till Ingrid Westlunds
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att demokratiberedningens förslag om sammanträde på annan ort samt
information från verksamhetsansvariga och de kommunala bolagen
överlämnas till fullmäktiges presidium för att även fortsättningsvis
hanteras i presidiets löpande planering av kommunfullmäktiges
sammanträden med stöd av fullmäktiges arbetsordning och med
beaktande av synpunkter redovisade i till ärende bifogade
mötesanteckningar från den 3:e september 2019.
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2. Att inte förändra kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning avseende
allmänhetens frågestund och därmed kvarstår att allmänhetens frågestund
hålls när fullmäktige behandlar årsredovisningen och budget samt vid
annat tillfälle och i fråga som kommunfullmäktiges presidium beslutar
3. Att fullmäktiges presidium även fortsättningsvis sätter mötestid för
sammanträden utifrån dagordningens sammansättning samt att som
utgångspunkt ha klockan 16.00 starttid
4. Att inte ändra benämning på fullmäktiges beredningar.
5. Att i kommunfullmäktiges arbetsordning ta bort avsnittet att en gång per
år anordna ett sammanträde med fokus på ungdomspolitik, Fokus
ungdom.
6. Att uppdra till demokratiberedningen att utarbeta former och forum för
hur kommunens politiska organ kan jobba med ungdomsdemokrati och
ungdomars inflytande och att kommunfullmäktige vid nästa möte
beslutar om uppdragsbeskrivningen.
7. Att demokratiberedningen också får i uppdrag att omarbeta policyn för
barns och ungas inflytande i förskola, fritidsverksamhet och grundskola
8. Att beredningen i sitt arbete väger in konsekvenser av att
barnkonventionen blir upphöjd till lag 1 januari 2020
-----
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2019-§ 158

Dnr: KS.2019.0223

Redovisning hösten 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.
Den här redovisningen visar status vid sammanställning gjord 2019-09-10, men
är uppdaterad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september då två
medborgarförslag, ett e-förslag och en motion blev färdigbehandlade.
En motion är under pågående beredning och den är mellan 4-6 månader.
Pågående beredningar av medborgarförslag är sju till antal. Tre som är mellan 46 månader och fyra stycken som är äldre än 6 månader. Ett av förslagen
redovisas i kommunfullmäktige den 30 oktober
Pågående beredningar av e-förslag är två till antal. Båda är äldre än 6 månader.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
-----
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2019-§ 159

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - entledigande från uppdrag som revisor i
Vallonbygden AB
Sammanfattning
Freddy Leijon (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
lekmannarevisor i Vallonbygden AB.
På förslag som ersättare är Katarina Eriksson (SD).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att entlediga Freddy Leijon (SD) från uppdraget som lekmannarevisor i
Vallonbygden AB
2. Att välja Katarina Eriksson (SD) som lekmannarevisor i Vallonbygden
AB
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32 (37)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-30

2019-§ 160

Delgivningar
1. Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-14

Förslag till beslut
1.

Att anteckna ovanstående skrivelse till protokollet

-----
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2019-§ 161

Dnr: KS.2019.0967

Motion - trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid
extraordinär händelse
Sammanfattning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har kommit in med en motion om att det ska
finnas trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid extraordinär händelse.
De föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

en inventering görs av de Finspångsbor som bor i glesbygden, men som i det
dagliga livet inte har kontakt med kommunen via hemtjänst eller liknande
insatser
värmestugor/trygghetspunkter inrättas dit kommuninvånarna kan åka för att
få mer information och stöd
att boende i Finspångs glesbygd får information om var stöd och hjälp kan
erhållas

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter
till kommunfullmäktige för beslut
-----
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2019-§ 162

Dnr: KS.2019.0963

Medborgarförslag - säkrare cykelbanor i Sonstorp
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in gällande cykelvägen genom Sonstorps
samhälle som befolkas av små barn som tränar på sin första cykel samt av äldre
människor som både hör och ser dåligt. Speciellt svårt har det blivit med EUmopeder, tävlingscyklister och eldrivna mopeder.
Förslaget är att sätta upp lämpliga varningsskyltar både från Hällestad och från
Finspångshållet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
sedan åter till kommunfullmäktige för beslut
-----
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2019-§ 163

Dnr: KS.2019.0964

Medborgarförslag - övergångsställe i Sonstorp
Sammanfattning
Det har kommit in ett medborgarförslag om att det behövs övergångsställen i
Sonstorp. Önskan är att det skulle vara ett vid busshållplatsen nära där Sonstorps
hembageri tidigare fanns och ett vid busshållplatsen innan Missionskyrkan.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Inge Jacobsson (M), Berit Martinsson (S) och Ulrika Jeansson
(S).
Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet remitteras till kommunstyrelsen som i sin
tur hänvisar medborgarförslaget till Trafikverket.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som
vidarebefordrar medborgarförslaget till Trafikverket, då förslaget rör
deras ansvarsområde
-----
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2019-§ 164

Dnr: KS.2019.1094

Motion - odlingslotter i bostadsområden
Sammanfattning
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att ge i uppdrag till Vallonbygden att
utreda möjligheten att tillskapa odlingsytor inom bostadbeståndet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter
till kommunfullmäktige för beslut
-----
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