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ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2019-09-18 §§ 121-143 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp 

2019-09-27   

Datum när anslaget tas 

ner 2019-10-21   

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

 Bestyrkande: ……………………….. 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, Kommunhuset, den 18 september 2019, kl. 16:00-18:00 

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) 

Khajroullah Karimi (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) 

Helena Berg (S) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) 

Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) 

Christer Forsshéll (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Lilian Bressler (M) ersätter Stig Jansson (M) 

Torgny Maurer (SD) 

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

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Evelina Gustafsson (SD) 

Gerd Femerström (SD) 

Börje Axelsson (SD) 
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Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Maud Karlsson (V) 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Gudrun Skoog (MP) 

Ersättare: Birgit Svärd (S) 

Reine Hansson (S) ej närvarande 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Bill Johansson (S) 

Solvig Svensson (S) ej närvarande 

Johan Lennartsson (S) ej närvarande 

Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande 

Kristin Yderfors (C) 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Edite Järpehag (KD) 

Kristine Andersson (KD) 

Bert Egnell (M) 

Jan-Erik Andersson (M) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Leila Marttila (V) 

Tommy Jacobsson (L) 

Åke Kinnander (L) 

Ingela Billström (MP) 

Monica Brodén (MP) 

Övriga 

deltagare: 

Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Forneman, kommunsekreterare, Lars-Erik 

Ramlöv, kommunrevisor, Robert Davidsson och Veronica Lachan, 

kommunikationsavdelningen 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsens kansli, 26 september 2019, kl. 15.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

121 - 143 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

 

Justerare 

 

 

__________________________________________________________ 

Magnus Moberg (S) 

 

__________________________________________________________ 

Nathalie Pettersson (SD) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2019-§ 121 

  

Information om nya intranätet 2019-§ 122 

  

Information från kommunrevisionen 2019-§ 123 

  

Information om verksamheten i regionen 2019-§ 124 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2019-§ 125 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2019-§ 126 

  

e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln 2019-§ 127 

  

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok 2019-§ 128 

  

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel 2019-§ 129 

  

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar 2019-§ 130 

  

e-förslag: gästbrygga i centrum 2019-§ 131 

  

Ansökan om kommunal borgen 2019-§ 132 

  

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte 

verkställs inom lagstadgad tid kvartal 2 2019 sektor social 

omsorg 

2019-§ 133 

  

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 2019-§ 134 

  

Förlängning av omsorgsberedningens uppdrag att kartlägga och 

utveckla befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social 

omsorg 

2019-§ 135 

  

Valärende - entledigande från uppdrag i miljö- och 

samhällsberedningen 

2019-§ 136 

  

Valärende - ny ordförande till demokratiberedningen 2019-§ 137 

  

Valärende - entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 2019-§ 138 
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Valärende - entledigande från uppdrag i kommunrevisionen 2019-§ 139 

  

Delgivningar 2019-§ 140 

  

Medborgarförslag - förändrade prioriteringsgrunder för att få 

särskilt boende 

2019-§ 141 

  

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 2019-§ 142 

  

e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång 2019-§ 143 

  

  

 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 5 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 121 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

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

- Valärende – Ny ordförande till demokratiberedningen 

- Valärende – Entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 

- Valärende – Entledigande från uppdrag i kommunrevisionen 

- Motion om psykisk ohälsa bland unga i Finspång 

- E-förslag om discgolfbana 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll med följande tillägg: 

-Valärende – Ny ordförande till demokratiberedningen 

-Valärende – Entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 

-Valärende – Entledigande från uppdrag i kommunrevisionen 

-Motion om psykisk ohälsa bland unga i Finspång 

-E-förslag om discgolfbana 
 

- - - - - 
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2019-§ 122 
 

Information om nya intranätet 

Robert Davidsson och Veronica Lachan, kommunikationsavdelningen, 

informerar om, och instruerar det nya intranätet.  
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2019-§ 123 
 

Information från kommunrevisionen 

Lars-Erik Ramlöv informerar om kommunrevisionen och dess uppdrag. Utöver 

de vanliga granskningar som görs så kommer de i höst att göra fördjupade 

granskningar på lönerutiner, uppföljning av avtal med externa utförare och 

bygglovshandlingens process. Kommunrevisionen återkommer till 

kommunfullmäktige med rapporteringar om dessa granskningar. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 124 
 

Information om verksamheten i regionen 

Ulrika Jeansson (S) rapporterar från det strategiska samrådet. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 125 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) informerar att omsorgsberedningen har flera 

aktiviteter på gång, bland annat enkäter som skickats ut, fokusgrupper med 

representanter från anhöriga och besök på anhörigcenter i Norrköping. 

 

Sune Horkeby (C) informerar att lärandeberedningen haft tre protokollförda 

möten, seminarium i Norrköping, och flera besök. De har en projektplan för 

hösten. 

 

Mats Annerfeldt (S) informerar om miljö- och samhällsberedningens arbete med 

översiktsplan där de haft fyra möten sedan sist, rundtur i områdena och heldag 

med centrumgruppen.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 126 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns några frågor som 

kommit in. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - - 
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2019-§ 127   Dnr: KS.2018.0475 

 

e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln 

Sammanfattning 

Ett e-förslag har inkommit från Hanna Setzman som önskar en säkrare övergång 

från stentrappan vid klockstapeln över Vallonvägen. Frågeställaren efterfrågar en 

lampa som blinkar för att varna bilister när någon står på gång- och cykelbanan 

då det är skymd sikt i området. Som alternativet till blinkande lampa föreslås en 

trottoar några meter längs med Vallonvägen samt ett övergångställe. Kontakt via 

mail har skett med frågeställaren. 

 

Förvaltningen arbetar aktivt med trafiksäkerhetsförebyggande åtgärder och 

genomför trafik och hastighetsmätningar löpande. Mätningar som genomförts i 

området visar på hög hastighet under vissa tidpunkter på dygnet samt att det är 

förhållandevis höga trafikflöden på Vallonvägen. 

 

Trafikreglering har genomförts för att minska andelen tung trafik i området. 

Planering av den fortsatta utformningen av trafikering i centrum pågår. Då det i 

dagsläget inte är klarlagt hur utformningen av trafikeringen kommer gestalta sig 

har förvaltningen inplanerat att genomföra mindre åtgärder i form av portabla 

trafikrefuger för att säkra passagen för oskyddade trafikanter över Vallonvägen 

vid klockstapeln.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

1. Att anse e-förslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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2019-§ 128   Dnr: KS.2018.1056 

 

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Malin Ahlqvist som önskar att det ska 

byggas nya prisvärda fräscha lägenheter/radhus i Finspång. Förslagsställaren 

uppmanar Finspångs kommun överväga att ta kontakt med Boklok.  

Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att Skanska och Ikea bygger 

tillsammans lägenheter och radhus som är förhållandevis billiga, små trivsamma 

och smartplanerade bostadsrätter som inte riktar sig till dem med den större 

plånboken utan medelinkomsttagare. Mindre prisvärda bostäder efterfrågas av 

såväl barnfamiljer som äldre men går knappt att få tag på.  

Vid kontakt med förslagsställaren beskrivs att Boklok är ett bra budgetboende 

som förslagsställaren har erfarenhet av från tidigare bostadsort. I och med att 

konceptet vänder sig till både yngre och äldre så bidrar det till att skapa en större 

rörlighet på bostadsmarknaden. Att tex äldre av ekonomiska skäl inte är tvingade 

att bo kvar i hus som i sin tur skulle kunna frigöras för småbarnsfamiljer.  

Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål att bli 30 000 invånare till år 2035 har 

förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 ett prioriterat uppdrag att 

detaljplanelägga för ytterligare bostäder och i förvaltningens uppdrag ingår att 

skapa möjligheter för ett varierat boende. Förvaltningen arbetar med flera 

detaljplaner innehållande bostäder på kommunägd mark och vartefter dessa antas 

skapas möjligheter för kommunen att göra markanvisningar för dessa områden. I 

samband med det skickas en förfrågan om intresse av att bygga i området, enligt 

kommunen fastställda villkor, ut till potentiella intressenter och de företag som 

har anmält sig till kommunens intresselista. Av de bolag som lämnar in anmälan 

till markanvisningen kommer kommunen efter urval teckna avtal om 

markanvisning/marköverlåtelse med de bolag som bäst uppfyller fastställda 

villkor. 

Förvaltningen har en aktiv dialog med flera olika bostadsföretag om utveckling 

av Finspång och för kontinuerligt diskussioner med olika aktörer som är 

intresserade av att bygga i Finspång. Bland de aktörer som förvaltningen för 

dialog med finns både mindre och större aktörer och bland dessa ingår även den 

aktör som omfattas av konceptet BoKlok. 

Utifrån att det även är viktigt för byggherrar att ha kännedom om att det finns en 

efterfrågan på marknaden uppmanas förslagsställaren även att ta kontakt med 

BoKlok för att visa att det finns efterfrågan på konceptet i Finspång. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S). 
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Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 

medborgarförslaget besvarat. 

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 anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 
- - - - - 
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2019-§ 129   Dnr: KS.2018.1150 

 

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel 

Sammanfattning 

Torgny Maurer (SD) har lämnat in en motion angående betongsuggor med lokal 

Finspångsprägel. Utifrån att frågan om parken på Bergslagstorget och dess 

framtida utseende behandlades på Kommunstyrelsen 2018-10-15 framförde 

Torgny Maurer att de oestetiska betongsuggorna som hindrar fordon tillträde till 

torget skulle kunna utformas med en lokal prägel. Vissa andra kommuner har 

tagit fram betongsuggor i form av exempelvis lejon, får och ejder som Torgny 

Maurer upplever vara mer estetiska. Dessa betonghinder med lokal prägel 

föreslås även kunna placeras ut på andra platser i staden som utsmyckning. 

Motiv eller eventuell utformning skulle kunna beslutas av KF eller kanske 

genom en allmän förslagstävling. Med hänvisning till ovanstående föreslår 

Torgny Maurer att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att till lämplig instans att utreda kostnaden samt ta fram ett lokalt 

utformat betonghinder för stadens utsmyckning. 

 

Mot bakgrund av det framtagna inriktningsprogrammets utgångspunkter för 

centrums offentliga miljöer skapades till sommaren 2018 ett så kallat Cirkustorg 

som en utformning på Bergslagstorget samt en del av Bergslagsvägen. Detta 

skedde i nära dialog med kommunstyrelsens referensgrupp för Finspångs 

centrummiljö och resulterade i att olika ytor provmöblerades för att skapa olika 

rumsliga miljöer. Senare under år 2018 anvisades medel för att enligt ett 

liknande koncept tillskapa åtgärder för vintersäsongen 2018 – 2019, det så 

kallade vintertorget. 

 

Utifrån att ovanstående åtgärder har varit av temporär karaktär och att en 

långsiktig helhetslösning för Bergslagstorget ännu inte är klarlagd så är det inte 

heller klart hur en eventuell avstängning för trafik ska ske eller utformas.  
 

Yttrande  

I ärendet yttrar sig Torgny Maurer (SD) och Hugo Andersson (C). 
 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till motionen. 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen. 

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 Anderssons (c) 

yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå motionen angående betongsuggor med Finspångsprägel 
 

Reservation 

Torgny Maurer, Lennart Bodling, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren, Kai 

Hallgren, Evelina Gustavsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson  (alla SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 
 

- - - - - 
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2019-§ 130   Dnr: KS.2018.1165 

 

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar 

Sammanfattning 

Då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik önskas en cykelbana längs med 

Banvallen mellan Ljusfallshammar och Borggård. Finspångs kommun äger inte 

aktuell mark utan markägare måste godkänna intrång på mark för att en gång- 

och cykelbana ska kunna anläggas. 

 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om en cykelbana längs med 

banvallen från Ljusfallshammar mot Borggård då riksväg 51 är smal med mycket 

tung trafik. Förvaltningen har vid flertalet tillfällen försökt att få kontakt med 

förslagsställaren men inte lyckats. 

 

Handläggning av ärendet 

Förvaltningen fick under 2018 uppdraget att utreda huruvida en gång-och 

cykelbana var möjlig längs med Banvallen. Sträckningen omfattade Borggård-

Prästköp -Ljusfallshammar. Förvaltningen valde att dela upp sträckan i två 

etapper. Första etappen Borggård- Prästköp. Andra etappen Prästköp-

Ljusfallshammar.  

 

Då Finspångs kommun inte äger aktuell mark har kontakt tagits med berörda 

markägare på etapp 1 Borggård- Prästköp. I kontakten med markägare har 

förvaltningen lämnat information om upprustning av banvall samt 

ersättningsnivå för nyttjandet av marken. 

 

Två av markägarna säger nej till nyttjande av mark. Detta medför att Finspångs 

kommun idag saknar möjlighet att iordningsställa aktuell sträcka av Banvallen 

till gång-och cykelbana. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet  

 
- - - - - 
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2019-§ 131   Dnr: KS.2018.1253 

 

e-förslag: gästbrygga i centrum 

Sammanfattning 

Ett e-förslag har inkommit med önskan om att det ska anläggas en gästbrygga på 

lämplig plats i närheten av centrum. Förslagsställaren beskriver att det är många 

som har båtar vid stugor och bryggor utmed Skutbosjön, Dovern och Glan och 

inte har möjlighet att ta en tur in till centrum för att det saknas en allmän 

angöringsplats för båtar. Vidare beskriver förslagsställaren att en allmän brygga i 

anslutning till centrum skulle bidra till ökad handel och konsumtion i centrum 

samt att det dessutom skulle vara trevligt i den fina miljö som finns.   

 

Vid kontakt med förslagsställaren så förtydligar förslagsställaren att det inte 

enbart skulle vara till nytta för båtägare utan att området även skulle kunna 

ordnas med publika ytor med sittplatser och liknande som allmänheten kan 

nyttja. Lunchtid är det mycket människor som rör sig i centrum och då skulle det 

kunna vara möjligt att köpa en lunch i centrum och ta med sig för att äta i 

området vid gästbryggan. Förslaget skulle även innebära att boende och 

sommargäster skulle bli mindre beroende av bilen för att utföra ärenden i form 

av handel och för att ta del av den samhällsservice som finns i centrum. Vidare 

beskriver förslagsställaren att det är svårt att se något negativt med förslaget. 

Utöver den ekonomiska faktorn så ser förslagsställaren att förslaget bara medför 

positiva effekter.  

 

Det förslagsställaren föreslår är något som funnits med i diskussioner i 

utvecklingen av stationsområdet under en längre tid och förvaltningen anser att 

en gästbrygga bidrar till ett mer levande centrum och det finns med i kommunens 

långsiktiga planering. 

 

Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål att bli 30 000 invånare till år 2035 har 

förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 ett prioriterat uppdrag att 

detaljplanelägga för ytterligare bostäder. Ett av dessa detaljplaneuppdrag som 

förvaltningen har är utveckla det gamla stationsområdet för bostäder i 

kombination med att sammankoppla stationsområdet med centrum och skapa 

allmänna ytor för rekreation och tillgänglighetsgöra området. I detta arbete finns 

planerat att även skapa möjligheter för någon form av brygga och gångstråk som 

ska vara tillgänglig för allmänheten. 

 

Det finns emellertid flera perspektiv att ta hänsyn till och som behöver fortsatt 

utredning innan ett eventuellt anläggande av en brygga kan ske varav några av 

dessa är:  

• Föroreningssituationen i Skutbosjön 

• Säker gångpassage över järnvägsspåret  
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2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Utifrån att det finns ett detaljplaneuppdrag för utveckling av det aktuella området 

så ser förvaltningen, utifrån ett helhetsperspektiv, att planeringen av en 

gästbrygga i Skutbosjön med fördel utförs i samband med detaljplanearbetet för 

Stationsområdet. Det ger möjligheter att samordna utformningen av bostäder, 

allmänna gångstråk och hur en eventuell gästbrygga sammankopplas på bästa 

sätt till centrum.   

 

Som nämnts innan så delar förvaltningen förslagsställarens uppfattning kring att 

en gästbrygga i anslutning till stationsområdet skulle vara positivt för Finspångs 

centrum och vara en naturlig del av utvecklingen kring området. Att hitta 

målpunkter för att stärka sjölivet och nyttja närheten till vatten är också ett sätt 

att öka Finspångs tätorts attraktivitet. 

 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S), Torgny Maurer (SD) och Hugo 

Andersson (C). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 
- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 132   Dnr: KS.2019.0561 

 

Ansökan om kommunal borgen 

Sammanfattning 

Hällestad Friförsamling har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för 

2.500.000 kronor. Anledningen är att församlingen planerar en utbyggnad av sin 

fastighet i Sonstorp och för detta behöver föreningen ta ett banklån vilket inte 

medges utan säkerhet.  

Församlingen bedriver en omfattande verksamhet i nuvarande lokaler bl a drivs 

fritidshem för ca 30 barn för vilken kommunen lämnar ekonomiskt bidrag. 

Enligt kommunens finanspolicy lämnas kommunal borgen normalt endast till 

företag ingående i kommunkoncernen eller till verksamheter av väsentligt 

intresse för kommunen. I den fall borgen lämnas är det för lån till investeringar i 

byggnader anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier. 

Kommunen har en restriktiv hållning till borgen för lån till andra låntagare och 

ändamål. 

Kommunen har under 2019 minskat sitt borgensåtagande med 15.749.000 kronor 

gentemot bostadsrättsföreningen Majelden. De borgensåtaganden som kvarstår 

är: 

Byggnadsförening Folkets Hus i Rejmyre (2008) 132.168 kr 

Byggnadsförening Folkets Hus i Rejmyre (1986) 299.723 kr 

Finspångs Golfklubb (1998) 2.000.000 kr 

Finspångs Missionsförsamling (1991) 500.000 kr 

Ryttarkamraterna (2015) 100.000 kr 

Totalt 3.031.891 kr 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå föreningens ansökan om kommunal borgen 

 
- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 133   Dnr: KS.2019.0436 

 

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte 
verkställs inom lagstadgad tid kvartal 2 2019 sektor social 
omsorg 

Sammanfattning 

Icke verkställda biståndsbeslut  

Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande 

biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. 

Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala 

myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige.  

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker: 

uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga, 

resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få 

kontakt med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik 

insats/uppdragstagare, den enskilde vill vara ledig under en tid.  
 
Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 2 2019. 

Insatskategori/beslut Nuläge Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 768 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 360 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 121 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 592 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 764 

Bostad för barn/unga 

LSS 

Ej verkställt 546 

   

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 209 

Daglig verksamhet LSS Avvaktar 113 

Dagverksamhet SoL Avvaktar 110 

   

Kontaktperson LSS Ej verkställt 201 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 165 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 143 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 265 

   

Kontaktperson SoL Ej verkställt 256 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 227 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 250 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 193 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 134   Dnr: KS.2019.0576 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 

Sammanfattning 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys är reglerat i lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). I Finspångs kommun har arbetet genomförts 

med ett brett deltagande som ett led i att stärka medvetenheten och delaktigheten 

vad gäller risk- och säkerhetsfrågor. Genom workshops med respektive sektor 

och de kommunala bolagen har de verksamheter kommunen har hand om belysts 

genomgående. Arbetet har bestått av att identifiera samhällsviktiga 

verksamheter, identifiera kritiska beroenden och bedöma risker. Utifrån detta har 

sedan en sammanställning gjorts där identifierade brister och sårbarheter lyfts 

fram vilket sedan resulterat i en åtgärdslista.  

 

De risker som lyfts i processen har sorterats i tio huvudkategorier som omfattar: 

• naturolyckor och klimateffekter  

• andra olyckor  

• stora/omfattande bränder  

• störning elförsörjning  

• IT- och telebortfall  

• dricksvattenförorening och vattenbrist  

• drivmedels- och bränslebrist  

• antagonistiska hot och social oro  

• epidemier och smitta   

• strålning och kemiska utsläpp  

Utifrån analysen, genomförda övningar och inträffade händelser har sedan en 

sammanfattning gjorts av Finspångs kommuns sårbarheter. Några av de största 

sårbarheterna är störningar i elförsörjningen och bortfall av IT och telefoni. 

Dessa risker har båda en stor sannolikhet att inträffa och samtidigt kan de 

medföra allvarliga konsekvenser. Utöver detta bedöms 

krisledning/krisberedskap, säkerhetsskydd, samverkan inom kommunens 

gränser, transporter, våldsbejakande extremism och kontinuitetshantering som 

områden där kommunen har behov av utveckling.  

 

Några av de åtgärder som framkommit under arbetets gång handlar därför om att 

ta fram en strategi för kommunikation vid telebortfall, att implementera 

kontinuitetshantering och att upprätta handlingsplan för våldsbejakande 

extremism. 

 

 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Torgny Maurer (SD), Ulrika Jeansson (S), och Maud 

Karlsson (V). 
 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar på återremiss med följande motivering: att stycket om 

Agenda 2030 och tillväxtmålet på sidan 5 i dokumentet stryks då SD menar att 

analysen är missvisande.  

Torgny Maurer yrkar vidare att följande anteckning tas till protokollet: 

”SD delar inte den analys som föreligger på ett flertal punkter. 

Att låta Agenda 2030, som mångt och mycket är ren plakatpolitik, genomsyra 

verksamheten menar vi leder till minskat kommunalt självbestämmande, större 

byråkrati och i slutändan ökade kostnader för skattekollektivet. Vi behöver 

istället utökat kommunalt självbestämmande, införa mer närdemokrati och ha en 

inriktning mot sänkta skatter. 

I frågan om tillväxtmålet gör vi den analysen att en sådan förhållandevis snabb 

och stor befolkningsökning bara kan uppnås genom en fortsatt oansvarig 

massinvandring till kommunen. Detta riskerar med stor sannolikhet bidra till en 

fortsatt ökad segregation, eskalerande social oro, skenande budgetunderskott och 

ökad skuldsättning för kommunens innevånare.” 

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

godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss och frågar om det ska bifallas 

eller avslås. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att yrkandet om 

återremiss ska avslås. 

Därefter konstaterar ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta, att godkänna risk- och 

sårbarhetsanalysen för perioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022 
 
Reservation 

Torgny Maurer, Lennart Bodling, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren, Kai 

Hallgren, Evelina Gustavsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 
- - - - - 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 135   Dnr: KS.2019.0428 

 

Förlängning av omsorgsberedningens uppdrag att kartlägga 
och utveckla befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och 
social omsorg 

Sammanfattning 

 

Omsorgsberedningen har begärt att beredningens uppdrag att kartlägga och 

utveckla befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg förlängs till 

till den 31 december. Nuvarande slutdatum är 31 oktober. 

 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) och Inge Jacobsson (M). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att förlänga omsorgsberedningens uppdrag att kartlägga och utveckla 

befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg till och med 

31 december 2019 

 
- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 25 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 136   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag i miljö- och 
samhällsberedningen 

Sammanfattning 
Ingrid Ahlström (MP) har begärt att bli entledigad från sitt politiska uppdrag som 

ledamot i miljö- och samhällsberedningen. 

Camilla Boström (MP) föreslås som ny ledamot i miljö- och 

samhällsberedningen. 

 

Yttrande  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Ingrid Ahlström (MP) från sitt uppdrag som ledamot i 

miljö- och samhällsberedningen 

2. Att tacka Ingrid Ahlström för den tid hon haft uppdraget 

3. Att välja Camilla Boström (MP) som ny ledamot i miljö- och 

samhällsberedningen 
- - - - - 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 137   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - ny ordförande till demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Magnus Moberg (S) föreslås till ny ordförande i demokratiberedningen. 

 

Yttrande  

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Magnus Moberg (S) till ny ordförande i demokratiberedningen 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 138   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Jouni Grönborg (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 Jouni Grönborg (S) från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

 
 - - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 28 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 139   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag i kommunrevisionen 

Sammanfattning 

Freddy Leijon (SD) har begärt att bli entledigad från sitt politiska uppdrag som 

ledamot i kommunrevisionen. 

Katarina Eriksson (SD) föreslås som ny ledamot i kommunrevisionen. 

Yttrande  

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Freddy Leijon (SD) från sitt politiska uppdrag som ledamot 

i kommunrevisionen 

2. Att tacka Freddy Leijon för den tid han haft uppdraget 

3. Att välja Katarina Eriksson (SD) som ny ledamot i kommunrevisionen 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 29 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 140 
 

Delgivningar 

1. Protokoll från kommunstyrelsen 9 september 2019 

2. Delårsrapport Samordningsförbundet Östra Östergötland 

3. Årsredovisning Stiftelsen Mo gård 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

 
- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 30 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 141   Dnr: KS.2019.0871 

 

Medborgarförslag - förändrade prioriteringsgrunder för att få 
särskilt boende 

Sammanfattning 

Det har kommit in ett medborgarförslag gällande översyn av 

prioriteringsgrunderna av de köande till lägenheter i äldreomsorgens särskilda 

boenden, där förslaget är att de som vistas på korttidsboende borde prioriteras 

före de som bor i eget boende. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 31 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 142   Dnr: KS.2019.0914 

 

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 

Sammanfattning 

Det har kommit in en motion från vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om 

psykisk ohälsa bland unga i Finspång. I motionen föreslås kommunfullmäktige 

besluta att: 

 
- en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de 

faktorer som påverkar arbetsbelastningen  

- öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det finns 

elever från åk 4-9  

- kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som 

genomförs för att minska de ungas psykiska ohälsa, med särskilt fokus på flickor  

- elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det finns ett 

samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och psykisk hälsa  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter 

till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 32 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 143   Dnr: KS.2019.0916 

 

e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång 

Sammanfattning 

Det har kommit in ett e-förslag om att uppföra en discgolfbana i Finspång då det 

är en sport som vuxit snabbt på sistone och att Finspångs skogar vore den 

perfekta platsen för en naturskön bana. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan 

åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

 

 
 


