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ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2019-05-22 §§ 72-94 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2019-05-28 

Datum när anslaget tas 

ner 2019-06-19   

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finpång 

Underskrift: 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, Kommunhuset, den 22 maj 2019, kl. 16:00-20:00 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Ulrika Jeansson (S) 

Josefina Leo (S) ersätter Patrik Karlsson (S) 

Jonny Persson (S) 

Birgit Svärd (S) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) 

Frida Granath (S) 

Reine Hansson (S) ersätter Jan-Erik Heintze (S) 

Per Leander (S) ersätter Emma Christiansen (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Helena Berg (S) 

Kristin Yderfors (C) ersätter Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 

Sune Horkeby (C) 

Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) §§ 75-94 

Christer Forsshéll (M) ersätter Ritha Andersson (M) §§ 72-74 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Stig Jansson (M) 

Lennart Bodling (SD) ersätter Torgny Maurer (SD) 

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

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande 

Kai Hallgren (SD) 

Evelina Gustafsson (SD) ej närvarande 

Gerd Femerström (SD) 
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Börje Axelsson (SD) 

Conny Lindgren (V) §§ 72-79 

Leila Marttila (V) ersätter Conny Lindgren (V) §§ 80-94 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Maud Karlsson (V) 

Mikael Wallin (L) §§ 72-79 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Ingela Billström (MP) ersätter Gudrun Skoog (MP) 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Eleonore Engström (S) ej närvarande 

Bill Johansson (S) 

Solvig Svensson (S) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Edite Järpehag (KD) 

Kristine Andersson (KD) 

Christer Forsshéll (M) §§75-94 

Lilian Bressler (M) 

Bert Egnell (M) 

Jan-Erik Andersson (M) 

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Leila Marttila (V) §§ 72-79 

Tommy Jacobsson (L) ej närvarande 

Åke Kinnander (L) ej närvarande 

Monica Brodén (MP) ej närvarande 

Övriga 

deltagare: 

 

Johan Malmberg, tf. kommundirektör, Maria Forneman kommunsekreterare 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsens kansli, tisdagen den 28 maj, kl. 14.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

72 - 94 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Britt-Marie Jahrl (S) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2019-§ 72 

  

Information om Agenda 2030 2019-§ 73 

  

Information från bygg- och miljönämnden angående 

tillsynsplaner 

2019-§ 74 

  

Information om verksamheten i regionen 2019-§ 75 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2019-§ 76 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2019-§ 77 

  

Svar på interpellation - lönepåslag för lågavlönade 

Interpellation - lönepåslag för lågavlönade 

2019-§ 78 

  

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av den 

förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun 

2019-§ 79 

  

Nya Riktlinjer för upphandling och inköp 2019-§ 80 

  

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 

kommunkoncernens bolag 

2019-§ 81 

  

Ombudgetering av driftmedel från 2018 2019-§ 82 

  

Revidering av regler för hemsändning av varor på landsbygden 

i Finspångs kommun (KS2016.0622) 

2019-§ 83 

  

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte 

verkställs inom lagstadgad tid 2019 sektor social omsorg 

2019-§ 84 

  

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut 

äldreomsorg  kvartal 1 2019 

2019-§ 85 

  

Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen - behov och 

möjliga alternativ 

2019-§ 86 

  

Direktköp vid försäljning av småhustomt 2019-§ 87 
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Samråd om upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av 

Vistinge 6:4) 

2019-§ 88 

  

Valärende - entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 2019-§ 89 

  

Valärende - entledigande av politiskt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige 

2019-§ 90 

  

Valärende - entledigande av politiskt uppdrag som ledamot i 

Sociala myndighetsnämnden 

2019-§ 91 

  

Delgivningar 2019-§ 92 

  

Motion (SD) - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun 2019-§ 93 

  

Interpellation (SD) - IS-terrorister med anhöriga och deras 

eventuella återvändande och etablering i kommunen 

2019-§ 94 
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2019-§ 72 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

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

• Valärende – entledigande av politiskt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

• Valärende – entledigande av politiskt uppdrag som ledamot i Sociala 
myndighetsnämnden samt val av ny ledamot till Sociala 
myndighetsnämnden 

• Motion från SD: anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun 

• Interpellation från SD: IS-terrorister med anhöriga och deras eventuella 
återvändande och etablering i kommunen 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll med tillägg av följande ärenden: 

• Valärende – entledigande av politiskt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

• Valärende – entledigande av politiskt uppdrag som ledamot i Sociala 
myndighetsnämnden samt val av ny ledamot till Sociala 
myndighetsnämnden 

• Motion från SD: anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun 

• Interpellation från SD: IS-terrorister med anhöriga och deras eventuella 
återvändande och etablering i kommunen 

 

 

- - - - - 
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73/19 
 

Information om Agenda 2030 

Mats Johansson, samhällsplanerare och Jonas Andersson, utredare, informerar om 
de 17 globala målen inom ramen för Agenda 2030 samt på vilket sätt Finspångs 
kommun arbetar med dessa mål. 
 
I ärendet yttrar sig även Ulrika Jeansson (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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74/19 
 

Information från bygg- och miljönämnden angående 
tillsynsplaner 

Mats Annerfeldt (S), informerar om tillsynsplan enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen för 2019 samt tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken 7 kap för 2019 som bygg- och miljönämnden antog den 7 maj 2019. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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75/19 
 

Information om verksamheten i regionen 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lämna punkten. 
 

- - - - - 
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76/19 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S), ordförande i omsorgsberedningen, informerar om 
att de har påbörjat arbetet med det nya uppdraget – hur anhörigstöd fungerar. 2 
koordinatorer är utsedda. 
 
Mats Annerfeldt (S), ordförande i miljö- och samhällsberedningen, informerar om 
samrådet med översiktsplan. 79 yttranden har kommit in, bland annat från 
Länsstyrelsen, grannkommuner, föreningar, näringslivet och privatpersoner. Arbete 
med revidering av översiktsplan pågår. 
 
I ärendet yttrar sig även Carl-Gustaf Mörner (M), Ingrid Westlund (V) och Sune 
Horkeby (C). 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2019-§ 77 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Mikael Wallin (L) har en fråga till utbildningsrådet Frida Granath: 
 
Kommer S, C och KD att arbeta för att Ljusfalls skola skall finnas kvar i någon 
form till skolstarten i höst? 
 
Frida Granath (S) svarar att man som kommun bemöter alla friskolor lika och kan 
inte gå in och göra en särskild satsning för en specifik friskola. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse frågan besvarad 
 
- - - - - 
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2019-§ 78   Dnr: KS.2019.0453 

 

Svar på interpellation - lönepåslag för lågavlönade 
Interpellation - lönepåslag för lågavlönade 

Sammanfattning 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in en interpellation om 
lönepåslag för lågavlönade.  

Interpellationen är ställd till kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) med följande 
frågor: 

• Vilka åtgärder kommer den styrande minoriteten att vidta för att minska 
skillnader mellan mäns och kvinnors löner för kommunalt anställda? 

• Kommer den styrande minoriteten att i budget för 2020 avsätta medel för 
de som är särskilt lågavlönade i de kommunala verksamheterna? 

Ulrika Jeansson (S) svarar: 

I interpellationen nämner Vänsterpartiet den miljon som avsattes enbart en gång för 
låglönesatsning. Detta var 2016 under Vänsterpartiets tid i majoritet med 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta gjordes i en särskild satsning utanför 
den ordinarie löneprocessen. Däremot fortsatte inte den dåvarande majoriteten att 
använda det tillvägagångsättet i de gemensamma budgeterna för 2017 och 2018, 
något som interpellationens avsändare tycks ha glömt bort. Orsaken till detta var att 
vi fick en hel del kritik för just sättet vi la oss i lönebildningen. Självklart ska 
kommunala politiker vara med och påverka vilka grupper som ska prioriteras inför 
varje års lönerevision. Detta görs numera i det beslut som kommunstyrelsen tar 
angående ”inriktning för löneöversyn”. I år var det ärendet uppe för beslut i 
februari i kommunstyrelsen (KS 2019-§ 63). I det beslutet fanns inget annat förslag 
än det som presenterades från förvaltningen, varpå förslaget fastställdes. 
Vänsterpartiet lade således inget annat förslag, vilket ni kanske borde ha gjort? Vill 
man sedan att beloppet ska vara större för just löneutrymmet görs det också i 
strategiska planen, men då genom att procentsatsen för årets löneutrymme höjs. Via 
dessa båda beslut kan man som politiker påverka vilken inriktning lönerevisionen 
ska ha.  
 
Jag kan dela er syn på att vissa yrkesområden som är kvinnodominerade inte har 
samma lönestatus som andra yrken som är mansdominerade. Däremot tycker jag att 
den modell för lönebildning som är vedertagen i Sverige, och även i Finspång, den 
svenska modellen, den där parterna (arbetsgivare och fackliga parter) gör upp lön 
via både centrala och lokala förhandlingar är den väg som man ska fortsätta att följa. 
Vi som kommun ska såklart inte ha olika lön för samma befattning (beroende på tex 
kön) men som ni skriver är det inte något som vi har, utan det är något som 
kommunen har jobbat med för att komma till rätta med. Däremot när 
löneutrymmet ska fördelas finns det otroligt många olika parametrar att ta hänsyn 
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till, och alla kan vara viktiga för oss som verksamhetsansvariga. Har vi någon grupp 
som av någon orsak halkat efter i löneutvecklingen, har vi någon grupp som vi ser 
är otroligt svår att rekrytera/behålla och som idag är en bristkompetens. Alla dessa 
parametrar måste värderas.  
 
Vi ser inte att vi enbart kan lyfta frågan om löneutveckling utifrån er frågeställning 
om att minska löneskillnader mellan män och kvinnor i kommunen, då vi behöver 
titta på vilka krav vi ställer på befattningar (utbildningsnivå, erfarenheter osv). Det 
måste fortsätta vara de parametrarna som styr löneutvecklingen för olika grupper.  
 
Lönekartläggningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa jämställda löner. 
Däremot bör vi som kommun försöka rekrytera fler män till vissa 
kvinnodominerade yrken, men också fler kvinnor till mansdominerade yrken.  
 
Nuvarande styre av SCKD ämnar inte göra på något annat sätt än som vi gjort 2019 
med 2020 års löneöversyn. Vi ser däremot att det finns andra viktiga aspekter att ta 
hänsyn till när det gäller jämställdhet där heltid är viktig fråga för oss. Exakt procent 
för löneutrymmet är i skrivande stund inte fastställts då arbete med 2020 års budget 
pågår. Men, SCKD, som är den styrande minoriteten kommer inte avsätta en miljon 
på sidan av i den budgeten, vad som majoriteten kommer göra - eftersom det är det 
som frågan handlar om, det för kommunfullmäktige svara på.   
 
Yttrande  
I ärendet yttrar sig Stefan Carlsson (V), Ulrika Jeansson (S) och Ingrid Westlund 
(V). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anse interpellationen besvarad 

 

- - - - - 
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2019-§ 79   Dnr: KS.2017.0364 

 

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av den 
förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges presidium fick på 
kommunfullmäktige 2018-03-28 § 54 i uppdrag att i samråd med revisionen gå 
igenom rapporten för att klargöra vilka brister som finns och klargöra roller och 
ansvar samt tydliggöra uppdrag avseende uppföljning. Samt att återkomma med 
förslag på åtgärder under september 2018. 

 
I kommunfullmäktige 2018-11-28 § 154 fastslogs styrdokumentet Politisk 
organisation 2019 (KS.2018.1122) som klargjorde rapportens påvisade brister 
avseende uppföljning.  
 
Presidierna är överens om att beredningar inte har uppföljningsansvar på planer de 
tagit, däremot kan kommunfullmäktige ge beredningarna uppdrag att följa upp eller 
revidera planer. Planer antagna av kommunfullmäktige verkställs och uppföljs i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppföljningsgrupper kan också följa upp 
planer inom respektive område. (KS.2018.1122) 
 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium har tillsammans tagit fram 
ett antal förslag för att vitalisera kommunfullmäktige. 
 
Ett förslag är att kommunstyrelsens ledamöter med mer fakta och bakgrund i 
ärendena kan ge en bakgrund till respektive ärenden. Detta för att enklare kunna 
väcka debatt och möjliggöra för kommunfullmäktiges ledamöter att ställa frågor.  
 
Ett annat förslag är att säkerställa att dagordningen är tydlig samt att förvaltningen 
skriver fram tydliga underlag med tydliga sammanfattningar och förslag till beslut.  
 
De politiska partierna behöver ta större ansvar för att stärka och stödja ledamöter så 
att fler aktivt kan ta del i debatten för att spegla kommunfullmäktiges 
sammansättning.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Ingrid Westlund (V), Ulrika Jeansson (S), Berit Martinsson (S), 
Stefan Carlsson (V) och Johan Malmberg (t.f. kommundirektör). 

 

Yrkande 
Ingrid Westlund (V) menar att ”Vänsterpartiet anser att revisionens rapport 
innehåller flera framåtsyftande förslag, som inte alls kommenteras i svaret som läggs 
inför fullmäktige. Vi vill särskilt lyfta fram följande från revisionens rapport som 
gäller vitaliseringen av fullmäktiges arbete (s.14). 
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”Behovet att vitalisera fullmäktige kvarstår.”  
”Men det behövs utvecklingsinsatser för att frågan ska gå från ord till handling, på 
vilket sätt och vad det är som ska materialiseras genom en utvecklad och förstärkt 
demokratiprocess.” 
”Det behövs en framåtsyftande diskussion kring demokratibegreppet.” 
  
Ingrid Westlund yrkar följande, så att revisionens arbete och värdefulla synpunkter 
tas tillvara: 
 

• Att demokratiberedningen får i uppdrag att, utifrån revisionens synpunkter 
och förslag, komma med förslag på hur arbetet i fullmäktige kan vitaliseras.  

 

• Att fullmäktiges samtliga ledamöter ges möjlighet att bidra i arbetet som ett 
sätt att engagera hela fullmäktige i utvecklingsarbetet. 
 

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på Ingrid Westlunds (V) yrkande och bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Ingrid Westlunds (V) 
yrkande och Ulrika Jeanssons (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag, och 
ställer dem mot varandra. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) 
yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

1. Att anse uppdraget slutfört 
 

- - - - - 
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2019-§ 80   Dnr: KS.2018.0635 

 

Nya Riktlinjer för upphandling och inköp 

Sammanfattning 

Styrdokument för upphandling och inköp består dels av en policy som anger ton 
och riktning, och dels av riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas 
i praktiken. Kommunfullmäktige fattade 2019-04-24 § 57 beslut om Policy för 
upphandling och inköp. Utifrån den beslutade policyn ska nu kommunstyrelsen 
besluta om riktlinjer för upphandling och inköp. 
Tidigare fastställt styrdokument för upphandling som benämndes Riktlinjer för 
upphandling beslutades av kommunfullmäktige 2006-06-21 § 143 och ska upphävas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Att fastställa riktlinjer för upphandling och inköp, KS.2018.0635-2, från och 
med 2019-06-01 under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver 
tidigare beslutade riktlinjer 2006-06-21 § 143 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att upphäva tidigare beslut om Riktlinjer för upphandling och inköp 2006-
06-21 § 143 

- - - - - 
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2019-§ 81   Dnr: KS.2019.0391 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 
kommunkoncernens bolag 

Sammanfattning 
Bolagens årsredovisningar tillsammans med revisionsberättelse för 2018 överlämnas 
efter bolagsstämman till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lägga bolagens årsredovisningar jämte revisionsberättelser till 
handlingarna 

- - - - - 
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2019-§ 82   Dnr: KS.2019.0173 

 

Ombudgetering av driftmedel från 2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan 2018-2020 och budget 2018 att 
avsätta medel för särskilda satsningar till vägföreningar med 500 000 kronor.  

Sektor samhällsbyggnad äskade enligt KS.2018.0221 §77 att medlen skulle överföras 
till sektorn för finansiering av den ökade ersättningen till vägsamfälligheterna 
avseende år 2018. Kommunstyrelsen beslutade att i avvaktan på framtagande av ett 
regelverk för utbetalning av vägbidrag att fördela vägbidraget för 2018 enligt sektor 
samhällsbyggnads förslag. 

Vägbidraget kommer att utbetalas under våren 2019, varför förvaltningen föreslår 
en ombudgetering av budgetmedlen för att matcha kostnaden. 

Ombudgetering av medel medför att kommunens budgeterade resultat minskar med 
motsvarande belopp. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ombudgetera 500 tkr avseende medel för vägföreningar till 2019 
 
 

- - - - - 
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2019-§ 83   Dnr: KS.2019.0235 

 

Revidering av regler för hemsändning av varor på landsbygden 
i Finspångs kommun (KS2016.0622) 

Sammanfattning 
Finspångs kommun har sedan många år erbjudit lanthandlare ett bidrag för att de 
ska leverera dagligvaror till hushåll som bor på landsbygden och har svårt att ta sig 
till mataffären. Bidragets storlek har varierat över åren och dess syfte har varit att 
täcka delar av kostanden som lanthandlarna har för leveransen. Över tid har antalet 
lanthandlare som erbjudit tjänsten varierat. 2016 arbetades det fram nya regler för 
varuhemsändning med kommunalt bidrag vilket reglerade dels relationen mellan 
Finspångs kommun och lanthandlarna, dels vilka hushåll som kunde få 
varuhemsändning. Bidragsnivån till lanthandlarna förändras inte med reglerna 2016. 

Möjligheten för boende på landsbygden att få varuhemsändning från sin lokala 
handlare har stor betydelse. Inte enbart för de hushåll som behöver stödet för sin 
varuförsörjning, utan även för kommunala verksamheter som exempelvis 
hemtjänsten. I de områden där det erbjuds möjlighet till varuhemsändning med 
kommunalt bidrag används varuhemsändningen i många fall i stället för hemtjänst 
till dessa inköp. 

Bidrag för varuhemsändning är en del av det statliga stödet för kommersiell service 
på landsbygden. Stödet regleras i förordning SFS 2000:284 och vidare genom 
Regionalt serviceprogram som Region Östergötland antagit för perioden 2014-2020 
med revidering en gång per år. 2018 antogs nya regionala riktlinjer för 
varuhemsändningen och i samband med detta förändras även ersättningsnivåerna 
till kommunerna. Finspångs kommun måste därför under 2019 revidera de regler 
för varuhemsändningen som antogs 2016 för att fortsatt få ekonomiskt stöd från 
Region Östergötland. 

2018 använde två av tre lanthandlare, Handlarn i Igelfors samt Nära dig i Hällestad, 
möjligheten att leverera varor till hushåll på landsbygden med kommunalt bidrag. 
Coop i Rejmyre har valt att istället erbjuda sina kunder utkörningar från Finspång i 
det upparbetade koncept som de sedan tidigare arbetar med. Under de senaste åren 
har inga stickprov, för att kontrollera att bidraget betalas ut enligt de överenskomna 
reglerna, genomförts av förvaltningen. 

Revideringen av reglerna görs för att anpassa Finspångs kommuns regler till Region 
Östergötlands nya riktlinjer. De två större förändringarna som gjorts i Finspångs 
regler är förändringar av avståndskravet samt förtydligande om hur Finspångs 
kommun anser att varuhemsändningar till exempelvis särskilda boenden ska 
hanteras.  

I reglerna antagna 2016 framkommer att de som bor med minst 1,5 kilometers 
körväg till lanthandeln kunde få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Även de 
med kortare avstånd kunde få varuhemsändning om de inte kunde ta sig till affären 
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på annat sätt. I de reviderade riktlinjerna är avståndskravet bortplockat och istället 
är det bara de personer som har behov av varuhemsändning som ska få det med 
kommunalt bidrag. Lanthandlare ansvarar för att på lämpligt sätt avgöra om 
hushållet ska få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Vidare förtydligas i 
reglerna att lanthandlaren inte kan få flera varuhemsändningsbidrag om de gör flera 
leveranser till samma adress vid ett och samma tillfälle. Varuhemsändningsbidrag 
ska täcka del av kostanden som lanthandlare har för främst transport. Vid leverans 
till exempelvis ett hyreshus eller ett särskilt boende så genomförs enbart en 
transport även om flera hushåll får varuhemsändning. Dessa två förändringar i 
reglerna bedöms inte påverka lanthandlarna eller hushållen med behov av 
varuhemsändning i någon avgörande utsträckning. 

Bidragsnivån till lanthandlarna reglerades senast år 2005. Då höjdes bidraget från 80 
kronor per varuhemsändning till nuvarande 120 krono per varuhemsändning. 

2018 gjordes 1 145 varuhemsändningar med kommunalt bidrag. Antalet 
varuhemsändningar från de två butikerna har legat relativt stadigt över tid. 2018 var 
den totala kostanden för varuhemsändningen 137 400 kronor och bidraget till 
lanthandlarna var 120 kr per hemsändning. Av detta får Finspångs kommun enligt 
gällande regler tillbaka 35% (högst 50 kronor) av kostnaden från Region 
Östergötland. Finspångs kommuns kostnad för hemsändningen 2018 var drygt 89 
000 kronor. 

Från 2019 kan kommunerna få upp till 50% och högst 100 kronor per hemsändning 
i stöd av Region Östergötland. Om Finspångs kommun höjer bidraget till 
lanthandlarna till 180 kronor per hemsändning skulle det innebära en årskostnad på 
ungefär 103 000 kronor givet att antalet varuhemsändningar är ungefär den samma 
som 2018. En höjning av bidraget till 180 kronor per hemsändning skulle ge en 
kostnad på 97 325 kronor per år för Finspångs kommun. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Ulrika Jeansson (S) och Carl-Gustaf Mörner (M). 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) och Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

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 anta de reviderade reglerna för varuhemsändning med kommunalt 
bidrag 

2. Att de nya reglerna gäller från och med 2019-08-01 och tillsvidare 

3. Att höja ersättningen till lanthandlarna för varje varuhemsändning till 180 
kronor 

 
- - - - - 
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2019-§ 84   Dnr: KS.2019.0436 

 

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte 
verkställs inom lagstadgad tid 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 1 2019. 

Insatskategori Nuläge Man Kvinna  

Antal dagar   
sedan beslut/ 
avbrott 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 499 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  672 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 675 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  522 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 267 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 181 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 186 

Bostad för vuxna 
SoL Ej verkställt 1  198 

Bostad för barn och 
ungdomar LSS Ej verkställt 1  455 

Daglig verksamhet Avvaktar  1 251 
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Kontaktperson Ej verkställt 1  339 

Kontaktperson Ej verkställt 1  140 

Kontaktperson Ej verkställt  1 205 

Kontaktperson Ej verkställt 1  158 

Kontaktperson Ej verkställt 1  135 

Kontaktperson Ej verkställt 1  266 

Kontaktperson Ej verkställt 1  100 

Kontaktperson Ej verkställt  1 164 

Socialt kontrakt  Ej verkställt  1 195 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet 

- - - - - 
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2019-§ 85   Dnr: KS.2019.0101 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut 
äldreomsorg  kvartal 1 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 första kvartalet 2019 fanns13 beslut som inte kunnat verkställas inom tre 
månader inom sektor Vård och omsorg.  

 

Ärende Antal dagar Man/Kvinna Kommentar 

59 111 K Platsbrist, verkställt 190104 

61 194 M Platsbrist 

63 145 K Platsbrist, verkställt 190304 

67 152 K  Platsbrist, verkställt 190402 

68 153 M Platsbrist, verkställt 190211 

70 195 K Platsbrist, har tackat nej till ett 

erbjudande, verkställt 190325 

72 122 M Platsbrist, verkställt 190222 

73 126 M Platsbrist 

75 145 K Platsbrist 

76 150 K Platsbrist 

79 111 K Platsbrist 

80 118 M Platsbrist 

82 103 K Platsbrist 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (36)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1.  Att ta informationen till protokollet 

 

- - - - - 
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2019-§ 86   Dnr: KS.2019.0146 

 

Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen - behov och 
möjliga alternativ 

Sammanfattning 
Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel 
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016 
klarat att erbjuda boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns.  

Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige. Medborgarnas 
behov av hjälp och stöd ökar med åldern. Åldersgruppen över 80 år kommer inom 
10 år att öka med ca 400 personer.  

Sektorn har genomfört en utredning av behov och möjliga alternativ avseende 
utbyggnad av boende. Inom ramen för uppdraget har sektorn: 

1. Tagit fram en befolkningsprognos för äldre  

2. Kartlagt nuläge inom vård och omsorg avseende boendeplatser, beläggning 
och volym 

3. Utrett behov av nya särskilda boendeplatser 

4. Belyst resurseffektivt boende ur bemanning och administrationssynpunkt 

5. Visat på alternativ för utökning av platser: 

a. Hällestadgården 

b. Utökning av platser i tätort i befintliga lokaler 

c. Vad händer med Storängsgården? 

 

Behov av nytt boende 

Flera arbetsgrupper inom sektor vård- och omsorg har fått uppdrag att utreda olika 
boendealternativ.  

Vid boendeplaneringar bör kommunen ta hänsyn till framtida 
rekryteringsutmaningar, digitalisering, hanterbara chefsområden och lokaler som 
underlättar effektivt resursutnyttjande. 

Utredningen visar att det inom äldreomsorgen finns ett behov av 30 nya 
boendeplatser inom de kommande åren. 
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Sektorn ser flera möjliga alternativ: 

Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser  

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av 100 nya 
platser som tillgodoses genom nybyggnation. 

Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation  

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom 
tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89 platser. 

Alternativ 3 Tätort och nybyggnation 

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom 
tillbyggnation av 6 nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på Tegelbacken 
och nybyggnation av 91 platser. 

Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser 

Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med 
nybyggnation 30 platser. 
 
En förkalkyl är gjord och belyser investeringskostnader, hyreskostnader och 
kapitalkostnader. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Marie Johansson (KD), Stig Jansson (M), Stefan Carlsson (V), 
Ulrika Jeansson, Frida Granath, Magnus Moberg (alla S), Kristin Yderfors (C), Britt-
Marie Hamnevik Söderberg (L) och Kai Hallgren (SD). 
 

Yrkande 
Marie Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, alternativ 2, men 
med tillägg av ordet ”cirka” framför siffran 89 (cirka 89 platser). 
 
Stig Jansson (M), Stefan Carlsson (V), Ulrika Jeansson (S), Frida Granath (S), 
Kristin Yderfors (C), Magnus Moberg (S) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
bifaller Marie Johanssons yrkande. 
 
Kai Hallgren (SD) yrkar på alternativ 4 med motiveringen ”Med tanke på det osäkra 
framtida ekonomiska läget och kommunens budgetunderskott så bör vi försöka 
hålla nere kommunens lånegrad i möjligaste mån.” 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Marie Johanssons (KD) yrkande att bifalla 
kommunstyrelsens förslag alternativ 2, men med tillägg av ordet ”cirka” framför 
siffran 89 (cirka 89 platser). 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja alternativ 2 (Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården 
tillgodoses genom tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och 

nybyggnation av cirka 89 platser), och se över ombyggnation av Solgläntan, 

Tegelbacken till fyra nya demenslägenheter 
 

2. Att beakta sektor samhällsbyggnads och sektor vård och omsorgs kostnader 
i budgetarbetet 

 
 

Reservation 
Kai Hallgren, Börje Axelsson, Lennart Bodling, Sven-Inge Eriksson, Gerd 
Femerström och Nathalie Pettersson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande att välja alternativ 4. 

 
 

- - - - - 
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2019-§ 87   Dnr: KS.2019.0190 

 

Direktköp vid försäljning av småhustomt 

Sammanfattning 
I april 2018 antog kommunfullmäktige regler för försäljning och tilldelning av 
småhustomter inom Finspångs Kommun (KS.2018.0175). Enligt antagna regler §2, 
punkt 3 finns möjlighet att godkänna tillgängliga tomter som erbjudits tomtkön och 
som inte sålts för direktköp.  
Det finns ett antal styckade småhustomter i ytterområdena som varit ute till 
försäljning sedan 1990-talet. Tomterna har funnits till försäljning för alla som står i 
tomtkön under lång tid. Ingen i tomtkön visar i dagsläget intresse för tomterna. 
Då tomterna har erbjudits till försäljning via tomtkön ska dessa därför framöver 
erbjudas som direktköp. 
Björke 3:53, 3:57, 3:74–3:77, Grytgöl 2:60–2:65, Rejmyre 1:370, Djuckerö 5:33 och 
Hävla 3:52. 
Direktköp innebär att alla i tomtkön har möjlighet att köpa en av dessa tomter utan 
att följa turordningen eftersom tomterna funnits till försäljning under lång tid, vilket 
ger mindre administration vid fullföljande av försäljning. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ge kommunstyrelsen uppdraget att erbjuda tomterna, Björke 3:53, 3:57, 
3:74–3:77, Grytgöl 2:60–2:65, Rejmyre 1:370, Djuckerö 5:33 och Hävla 3:52 
som direktköp 

 
- - - - - 
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2019-§ 88   Dnr: KS.2016.0860 

 

Samråd om upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av 
Vistinge 6:4) 

Sammanfattning 
Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny cykelväg. I 
Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken. 

Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen och 
den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt sedan tidigare 
och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnadsplan D97 är planlagd 
som allmän plats park. 

När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrågades 
bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg över 
parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 2010-10-05 
(BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvikelse från 
detaljplanen. 

Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning 
för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säkras anslutning till 
riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhetsanläggning för mark som i 
gällande detaljplan har ändamålet allmän plats park. För att trygga fastighetsägarnas 
anslutning till allmän väg krävs att del av gällande byggnadsplan D97 upphävs. 

Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i uppdrag att 
upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda vägen strider mot.  

Samråd om detaljplaneförslag 
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen 
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför 
viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. 

Beslut om antagande 
En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får 
uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen bedömer att denna 
detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna delegera 
antagandebeslutet till kommunstyrelsen.  
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för upphävande av del av 

byggnadsplan D97 på del av fastigheten Vistinge 6:4 för genomförande av 
samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 

2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna 
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen ge 
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av 
planförslaget för del av fastigheten Vistinge 6:4 

3. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta 
upphävande av del av byggnadsplan D97 för del av fastigheten Vistinge 6:4 
till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att delegera beslutet om att anta upphävande av del av byggnadsplan D97 
för del av fastigheten Vistinge 6:4 till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 
27 § plan- och bygglagen  

 
- - - - - 
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2019-§ 89   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
 

Eleonore Engström (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 Eleonore Engström (S) från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

3. Att tacka Eleonore Engström för den tid hon haft uppdraget 

- - - - - 
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2019-§ 90   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande av politiskt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
 

Emma Christiansen (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Yttrande 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Emma Christiansen (S) från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

3. Att tacka Emma Christiansen för den tid hon haft uppdraget 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 33 (36)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 91   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande av politiskt uppdrag som ledamot i 
Sociala myndighetsnämnden 

Sammanfattning 
Ritha Andersson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Sociala myndighetsnämnden. 
 
Yttrande 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Ritha Andersson (M) från sitt uppdrag som ledamot i Sociala 

myndighetsnämnden 

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

3. Att välja Christina Dahl (M) till ny ledamot i Sociala myndighetsnämnden 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (36)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 92 
 

Delgivningar 

Sammanfattning 

1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2019-05-06 

2. Redovisningsrapport partistöd V 

3. Redovisningsrapport partistöd M 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

 

- - - - - 

 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (36)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 93   Dnr: KS.2019.0582 

 

Motion (SD) - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun 

Sammanfattning 

 
Kai Hallgren och Torgny Maurer (båda SD) har lämnat in en motion med ett 
förslag om att Finspångs kommun ska anställa en stadsarkitekt för Finspångs 
kommun.  
De hänvisar bland annat till att 176 av landets kommuner idag har en stadsarkitekt 
anställd eller på konsultbasis, bland annat små kommuner såsom Söderköping, 
Berg, Mullsjö och med hänvisning till att Finspång idag står inför stora utmaningar 
när det gäller bostadsutveckling.  

 
 Enligt plan och bygglagstiftningen 12 kap. 7 § ska minst en person med adekvat 
arkitektutbildning finnas tillgänglig för att bla bygg och miljönämnden ska kunna ta 
korrekta beslut. Dagens situation med planarkitekter är inte tillräckligt eftersom 
utbildningen och kunskapen ligger på helt olika nivåer. 
 
Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att till förvaltningen ge uppdraget att undersöka förutsättningarna för att 
anställa en stadsarkitekt på heltid eller deltid, på konsultbasis eller i samarbete med 
annan kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 36 (36)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 94   Dnr: KS.2019.0581 

 

Interpellation (SD) - IS-terrorister med anhöriga och deras 
eventuella återvändande och etablering i kommunen 

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

Deras frågeställningar är: 

 
1. Har kommunens förvaltning en löpande kontakt med polis/säkerhetspolis 

och grannkommuner för att hålla sig uppdaterad i dessa ärenden?  
 

2. Finns det en plan eller planeras åtgärder för trygghetsskapande och 
säkerhetshöjande åtgärder i förskolor, skolor, LVU-hem, i det fall individer 
från denna organisation och deras eventuella anhöriga (fruar,barn) bosätter 
sig i kommunen  
 

3. Finns/övervägs en plan för behandling, vård, omhändertagande för dessa 
individer och anhöriga, och i så fall finns det personella resurser och 
ekonomiska medel för eventuella åtgärder?  
 

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

 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den 19 
juni 

- - - - - 
 

 
 


