
  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 1 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2020-03-25 §§ 29-59 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   

Datum när anslaget tas 

ner   

2020-03-31 

Förvaringsplats för protokoll 

  2020-04-22 

Kommunhuset Finspång                             Bestyrkes…………………………. 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, kommunhuset, den 25 mars 2020, kl. 16:00-18:00 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Ulrika Jeansson (S) 

Reine Hansson (S) ersätter Patrik Karlsson (S) 

Amela Bosnjakovic (S) ersätter Jonny Persson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) ej närvarande 

Frida Granath (S) ej närvarande 

Jan-Erik Heintze (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) ej närvarande 

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) ej närvarande 

Helena Berg (S) ej närvarande 

Josefina Leo (S) 

Kristin Yderfors (C) ersätter Hugo Andersson (C)  

Åsa Johansson (C) ej närvarande 

Sune Horkeby (C) 

Kristin Andersson (KD) ersätter Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) 

Bert Egnell (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) ej närvarande 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) ej närvarande 

Christina Dahl (M) ej närvarande 

Ralph Kronholm (M) ej närvarande 

Stig Jansson (M) ej närvarande 

Torgny Maurer (SD) 

Ann-Sofie Olsson (SD) ej närvarande 

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande 

Kai Hallgren (SD) ej närvarande 

Evelina Gustafsson (SD) 

Gerd Femerström (SD) ej närvarande 

Börje Axelsson (SD) 
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Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) ej närvarande 

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Tommy Jacobson (L) ersätter Mikael Wallin (L)  

Åke Kinnander (L) ersätter Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)  

Ingela Billström (MP) ej närvarande 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 

Birgit Svärd (S) ej närvarande 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Bill Johansson (S) ej närvarande 

Solvig Svensson (S) ej närvarande 

Johan Lennartsson (S) ej närvarande 

Carola Persson (S) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Edite Järpehag (KD) ej närvarande 

Christer Forsshéll (M) ej närvarande 

Lilian Bressler (M) ej närvarande 

Jan-Erik Andersson (M) ej närvarande 

Lennart Bodling (SD) ej närvarande 

Sven-Inge Eriksson (SD) ej närvarande 

Leila Marttila (V) ej närvarande 

Monica Brodén (MP) ej närvarande 

Bengt Nordström (MP) ej närvarande 

Övriga 

deltagare: 

 

Johan Malmberg, kommundirektör, Maria Samson, kommunikationschef, Maria 

Forneman, kommunsekreterare 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsens kansli, tisdag 31 mars, kl. 8.30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

29 - 59 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Kristin Andersson (KD)                              Stefan Carlsson (V) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 29 

  

Lägesrapportering Corona-viruset Finspångs kommun 2020-§ 30 

  

Information om verksamheten i regionen 2020-§ 31 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2020-§ 32 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2020-§ 33 

  

Kulturstrategi för Finspångs kommun 2020-§ 34 

  

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 

(LSO)mandatperioden 2019-2022 

2020-§ 35 

  

Detaljplan Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2 2020-§ 36 

  

Antagande av detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten 

Östermalm 1:1 

2020-§ 37 

  

Antagande av detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205 2020-§ 38 

  

Återremiss - Svar på medborgarförslag - förbättrad och belyst 

väg mellan Skäggebyvägen och golfbanan 

2020-§ 39 

  

Svar på medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg 

vid Sundsvägen/Oxhagsvägen 

2020-§ 40 

  

Medborgarförslag - förändrade prioriteringsgrunder för att få 

särskilt boende 

2020-§ 41 

  

Återremiss av taxa för extra tillsyn vid tobaks- och 

serveringstillstånd 

2020-§ 42 

  

Bordlagt beslut i ärendet Trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De 

Besche väg med anledning av nytt vårdcentrum 

2020-§ 43 

  

Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av 

arbetsmarknadsenheten  

2020-§ 44 

  

Reglemente för kommunstyrelsen 2020-§ 45 
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Reglemente för sociala myndighetsnämnden 2020-§ 46 

  

Reglemente för bygg- och miljönämnden 2020-§ 47 

  

Reglemente för valnämnden 2020-§ 48 

  

Reglemente för överförmyndaren 2020-§ 49 

  

Reglemente för krisledningsnämnden 2020-§ 50 

  

Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande 

organ 

2020-§ 51 

  

Policy för arbetsmiljöarbete 2020-§ 52 

  

Förmåner för förtroendevalda 2020-§ 53 

  

Uppföljning bidrag till körkort för elev som studerar vid 

Bergska gymnasiet 

2020-§ 54 

  

Policy för flaggning 2020-§ 55 

  

Investeringsmedgivande inköp av fordon på transportenheten 2020-§ 56 

  

Kommunrevisionens granskning av bygglovshandläggning 2020-§ 57 

  

e-förslag Barnomsorg i Grytgöl 2020-§ 58 

  

Delgivningar 2020-§ 59 
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2020-§ 29 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att punkt nummer 2 på 

föredragningslistan, besök av landshövdingen, utgår. 

Vidare föreslår ordföranden att anmälan av ett e-förslag, Barnomsorg i Grytgöl, 

läggs till föredragningslistan. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Att punkt 2, besök av landshövdingen, utgår 

2. Att lägga till anmälan av e-förslaget Barnomsorg i Grytgöl 

3. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2020- § 30 
 

Lägesrapportering Corona-viruset Finspångs kommun 

Kommundirektör Johan Malmberg och kommunikationschef Maria Samson 

rapporterar hur kommunen arbetar och vad som görs angående situationen med 

Corona-viruset. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 31 
 

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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2020-§ 32 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Demokratiberedningen 

Magnus Moberg (S) informerar om att möte har ställts in för att frigöra 

tjänsteperson som är involverad i arbete med Corona-situationen. 

Magnus berättar vidare att de haft besök av Henrik Brolinson, utvecklingsledare, 

angående tidiga insatser. 

 

Lärandeberedningen 

Sune Horkeby (C) informerar om att de arbetar vidare med 

arbetsmarknadsstrategin, att de följer projektplan och att målet är att skicka den 

till kommunstyrelsen i slutet av april. Sune berättar också att beredningen saknar 

medarbetare på grund av Corona-situationen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 33 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Stefan Carlsson (V) ställer en fråga om när man kan följa kommunfullmäktige 

digitalt. 

Berit Martinsson (S) svarar att de arbetar för att det ska bli möjligt, olika 

alternativ ses över då det är en kostnadsfråga. Till hösten kommer det att läggas 

fram ett förslag. 

 

Stefan Carlsson (V) ställer också en fråga kring mat till hemarbetande 

gymnasieelever då familjer nu får ökade kostnader för mat på grund av Corona-

situationen. 

Ulrika Jeansson (S) svarar i utbildningsrådets ställe att de följer 

rekommendationer och att vissa har fått individuell hjälp med detta då de har 

särskilda behov.  

 

Torgny Maurer (SD) ställer frågan: Med tanke på dagens situation och den 

ovissa samhällsutvecklingen är min fråga om kommunen tänker fullfölja 

intentionen att stänga ner barnomsorgen i Grytgöl (Dagbarnvårdarhuset)? 

Ulrika Jeansson (S) svarar: Ja, det finns inget annat beslut, men vi fortsätter 

dialogen och idag anmäls ju även ett e-förslag om detta ärende som vi ska 

behandla. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 34   Dnr KS.2019.0843 

 

Kulturstrategi för Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Det här är en revidering av den kulturstrategi som antogs av kommunfullmäktige 

2014. Det nya förslaget gör kulturstrategin mer konkret och tydligare i sin 

struktur. Kulturstrategin ska utvärderas en gång varje mandatperiod och vi ska 

varje år utvärdera våra brukares upplevelser i såväl mätningar som dialog.  

 

Förslaget som togs fram skickades på remiss till kulturföreningar, 

hembygdsföreningar, pensionärs- och handikappföreningar i Finspång, de 

politiska partierna, Region Östergötland samt de övriga kommunerna i 

Östergötland.  

Konkreta förslag kom in från tre föreningar och ytterligare tre hade inget att 

erinra. Remissvaren har gåtts igenom och vissa kompletteringar av texten har 

gjorts.  

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar att det första stycket på sidan 7 under rubriken 

Konstformer stryks - den så kallade ”enprocentregeln”, och att det sista stycket 

på sidan 11 ändras från ”Rejmyres lokala kulturliv ska fortsatt stödjas och 

utvecklingen av platsen ska fortsätta.” till ”Övriga orter i kommunen med ett 

levande lokalt kulturliv ska stödjas och utvecklas.” 

 

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

den reviderade kulturstrategin och därmed avslag till Torgny Maurers (SD) båda 

yrkanden. 

 

Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anta 

den reviderade kulturstrategin och därmed avslag till Torgny Maurers (SD) båda 

yrkanden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller 

avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 

 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anta revideringen av kulturstrategin 
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Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Börje Axelsson och Evelina Gustavsson 

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

yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 35   Dnr: KS.2019.0643 

 

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 
(LSO)mandatperioden 2019-2022 

Sammanfattning 

Handlingsprogrammet har nu varit ute på remiss, svar har inkommit ifrån, 

Länsstyrelsen Östergötland, Motala Kommun, Räddningstjänsten Östra Götaland 

(RTÖG), Polismyndigheten och Trafikverket. Länsstyrelsen och RTÖG har 

inkommit med synpunkter. Sedan tidigare finns ett beslut av kommunstyrelsen 

att Räddningstjänsten Finspång under 2020 ska ansluta sig till bakre ledning som 

tillhandahålls av RTÖG. Innan anslutning kan ske måste kommunens 

handlingsprogram skrivas om, i samband med det kommer synpunkterna som 

inkommit att beaktas. 

 

Enligt (SFS 2003:778) Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) 3Kap 3§ skall en 

kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet 

anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 

kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också 

anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 

Enligt 8§ skall en kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I 

programmet skall målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor 

som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser anges. I 

programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att 

skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka 

resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl 

med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. 

Båda handlingsprogrammen skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 

myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Samråd med 

Länsstyrelsen skall alltid ske dessutom är det brukligt att erbjuda 

grannkommuner att yttra sig över förslaget.  

Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta 

närmare riktlinjer. 

Yrkande 

Jan-Erik Heintze (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Åke Kinnander (L) och tjänsteperson Peter Kindblom, 

räddningschef. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anta nytt handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 

2003:778) för mandatperioden 2019-2022 

- - - - - 
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2020-§ 36   Dnr: KS.2018.1274 

 

Detaljplan Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2 

Sammanfattning 

Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen (2019-01-21) att påbörja ett 

detaljplanearbete för Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2. Detta behövde 

göras för att parkeringen ska kunna hyras ut till eventuella intressenter genom att 

allmän plats - parkering övergår till kvartersmark parkering.  

Granskning av detaljplanen planeras pågå fram till den 17 april 2020. Då 

detaljplanen är tidspressad och inte är av större vikt eller har principiell 

beskaffenhet så föreslår förvaltningen att beslut om antagande av detaljplanen 

bör delegeras till kommunstyrelsen. Samt att förvaltningen får 

kommunstyrelsens godkännande att skicka detaljplanen på granskning.  

 

Huvuddrag: 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att göra allmän plats - parkering 

till kvartersmark - parkering för att kunna möjliggöra en uthyrning av 

parkeringsplatser till olika aktörer.  

Skutens status är sämre än god, dels på grund av nivåerna av tungmetaller, bland 

annat koppar. Belastningen av föroreningar bör därför inte öka. En 

dagvattenutredning har genomförts för planområdet och den nya parkeringen 

kommer att innebära en ökad belastning av näringsämnen och vissa andra 

föroreningar, bland annat kommer kopparhalterna att öka något. Dock är 

mängderna av de olika föroreningar låga i förhållande till Skutens nuvarande 

belastning. Flera olika reningsåtgärder har utretts men på grund av placering, 

begränsad tillgång till ytor samt otillräckligt fall är det inte ekonomisk rimligt att 

få till en reningsanläggning inom detaljplaneområdet. Kommunen ska göra en 

miljökompensation utanför planområdet och för att möjliggöra detta måste 

miljöutredningen som ska utföras för Skutbosjön vara färdigställd. Inom 

planområdet ska en oljeavskiljare anläggas för att ta hand om eventuella läckage 

eller liknande från fordon. 

 

Genomförande av detaljplanen: 

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra att en miljökompensation 

blir nödvändig och denna kommer genomföras när utredningen för Skutbosjön är 

slutförd. För planens genomförande står kommunen ansvarig. 

 

Planprocess:  

Samråd genomfördes 2019-11-14 – 2020-01-10.  

Granskning planeras genomföras 2020-04-03 – 2020-04-17.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att delegera beslutet om att anta detaljplan Lillsjöbäckens parkering, del 

av Högby 1:2 till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och 

bygglagen.  

 
- - - - - 
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2020-§ 37   Dnr: KS.2016.0766 

 

Antagande av detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten 
Östermalm 1:1 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram en ny detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten 

Östermalm 1:1.  

 

Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder inom Södermalm i 

Finspångs tätort. Under samrådsskedet var planerat projekt ett byggande av ca 17 

ungdomslägenheter (i 3 våningar). Till granskningsskedet justerades detaljplanen 

så att den tillåter bostäder om ca 5 lägenheter.  

 

Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar samt ytterligare 

indragen takvåning därutöver. 

 

Ingen särskilt värdefull eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget. 

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 

upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan. 

 

Samråd och granskning 

Samråd genomfördes under tiden 27 december 2016 till 7 februari 2017. 

Granskning genomfördes under tiden 4 till 20 december 2019. 

 

Under samråds- och granskningsskede har berörda grannar (sakägare) och 

Villaägarföreningen i huvudsak inkommit med synpunkter på att ny bebyggelse 

ska byggas i högst två våningar. 

 

Omgivande bebyggelse består av villabebyggelse i tvåvåningar och 

flerfamiljshus i tre våningar. Förvaltningen bedömer att en byggnad med två 

våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver är lämplig att medge 

inom planområdet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anta detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten Östermalm 1:1, i 

enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

- - - - - 
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2020-§ 38   Dnr: KS.2017.1130 

 

Antagande av detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205. 

 

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att använda fastigheten 

Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort för hotell och bostäder. 

 

Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder. Fastigheten är 

bebyggd med en bostadsbyggnad. Tillfart till aktuell fastighet sker via 

Metallvägen. 

 

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 

upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande 

miljöpåverkan. 

 

Samråd och granskning 

Samråd av detaljplanen genomfördes under tiden 1 juni till 15 augusti 2018. 

Granskning av detaljplanen genomfördes under tiden 27 maj till 17 juni 2019. 

 

Under samråds- och granskningsskede har berörda grannar (sakägare) och övriga 

remissinstanser haft synpunkter på i huvudsak användningen, kulturhistoriska 

värden, störningar från ny byggnad i form av ljud, insyn och skuggningseffekter 

samt markföroreningar.  

 

Till granskningsskedet justerades planförslaget med bland annat följande: tillåta 

bostadsanvändning, högsta byggnadshöjd sattes till 7,2 meter samt att mark som 

inte får förses med byggnad utökades på tomtens södra sida (mot villorna). 

 

Planhandlingarna har efter granskningsskedet endast justerats redaktionellt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205, i enlighet med 5 kap. 

27 § plan- och bygglagen 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 18 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 39   Dnr: KS.2018.0642 

 

Återremiss - Svar på medborgarförslag - förbättrad och belyst 
väg mellan Skäggebyvägen och golfbanan 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-30 behandlades svar på 

medborgarförslag avseende förbättrad belyst väg mellan Skäggebyvägen och 

golfbanan KS.2018.0642, 2019-§ 362. Ärendet återremitterades till förvaltningen 

för att utreda väghållaransvaret för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar 

för vägen, och att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till lösning. 

Förslagsställaren har informerats om återremitteringen av ärendet och behovet av 

att klargöra ansvaret för vägen innan en eventuell åtgärd kan ske. 

 

Den väg som medborgarförslaget avser ligger på kommunal mark, utanför 

detaljplanelagt område och är en enskild väg där stugbyn och golfklubben har 

servitut att nyttja vägen. Drift- och underhållsansvaret för vägen är idag otydligt 

och det finns ingen vägsamfällighet bildad som ansvarig för vägen. Skötseln av 

vägen genomförs av golfklubben och härleds till ett äldre överenskommelse 

mellan Finspångs kommun och Finspångs golfklubb. 

 

Utifrån historiskt kartmaterial så går det att spåra att den aktuella vägen funnits 

sedan åtminstone någon gång mellan åren 1868 till 1877. Genomgångna 

ägostyckningar och förrättningar som skett efter detta visar att vägen aldrig har 

blivit samfälld. Inte förrän vid en fastighetsreglering år 2008, tillskapades 

servitut, nyttjanderättighet, för utfartsväg från de aktuella fastigheter (Risinge-

Viberga 4:5 och 4:7) till Skäggebyvägen.  

 

Eftersom vägen, med grund i ovanstående, ägs av kommunen bedöms det vara 

rimligast att en gemensamhetsanläggning bildas för vägen där Risinge-Viberga 

4:5 och 4:7, som de fastigheter som i störst utsträckning använder vägen, 

tilldelas ett andelstal som återspeglar den nytta de har av vägen. Hur stor andel 

kommunen, såsom ägare till Risinge-Viberga 4:4, ska ha i en sådan 

gemensamhetsanläggning bör utredas utifrån hur mycket allmänheten och 

kommunen själv använder vägen.  

 

Med tanke på det medborgarförslag som inkommit till kommunen om 

upprustning av vägen är det lämpligt att en sådan fråga lyfts i samband med att 

man bildar en gemensamhetsanläggning. Nivå på och kostnader för en förhöjd 

standard på vägen kan då bestämmas i lantmäteriförrättningen och kostnader kan 

fördelas utefter andelstal, dvs. utefter vem som har mest nytta av vägen och 

eventuella förbättringar av den. 

 

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 40   Dnr: KS.2019.0342 

 

Svar på medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg 
vid Sundsvägen/Oxhagsvägen 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskan att belysning sätts upp längs 

gång- och cykelvägen i anslutning till den nyanlagda lekytan vid Högklints 

förskola vid korsningen Sundsvägen/Oxhagsvägen. Idag saknas belysning på en 

kortare sträcka där den befintliga gång- och cykelvägen avviker från Sundsvägen 

och sneddar mot Oxhagsvägen, i utkanten av ett skogsområde.  

 

Kontakt har tagits med förslagsställaren som då berättade att det bland annat är 

många äldre som bor i området och besväras av att det saknas belysning och 

upplever det otryggt att passera längs det mörka partiet och hoppas att 

belysningsarmaturer monteras inom kort.  

 

Kommunen genomför kontinuerligt åtgärder för ökad säkerhet och trygghet i den 

offentliga miljön. Utöver anläggande av nya gång- och cykelvägar inklusive 

belysning, slyröjning och andra driftåtgärder genomförs även andra mindre 

åtgärder såsom exempelvis uppsättande av kompletterande belysning. Åtgärden 

som i medborgarförslaget anges är en åtgärd som kommunen tidigare har 

identifierat som en brist och är inplanerad att ske under år 2019.    

 

Med anledning av ovanstående är anläggandet av kompletterande belysning på 

den aktuella sträckan redan påbörjad och beräknas färdigställas vintern 2019.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att bifalla medborgarförslaget 

 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 41   Dnr: KS.2019.0871 

 

Medborgarförslag - förändrade prioriteringsgrunder för att få 
särskilt boende 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in avseende förändrade prioriteringsgrunder 

för särskilt boende. Förslagsställaren föreslår att personer som befinner sig på 

korttidsboende skulle gå före personer i ordinärt boende i kön till att få lägenhet i 

särskilt boende. Förslaget har kommunicerats med förslagsställaren via telefon 

och e-post. 

Förslagsställaren vill till det ursprungliga förslaget tillägga den sociala aspekten. 

Förslagsställaren menar att då korttidsplats kan komma att erbjudas på annan ort 

än hemorten kan det innebära svårigheter för den enskilde att upprätthålla ett 

socialt umgänge. Vidare menar förslagsställaren att eftersom korttidsvistelsen 

kan bli månadslång i väntan på plats på särskilt boende kan konsekvensen bli 

social isolering. Förslagsställaren menar att bo i ett tillfälligt korttidsrum under 

en längre period inte är bra ur något perspektiv. 

Ett beslut om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska 

enligt 16 kapitlet 3 § SoL gälla omedelbart. Beslut om särskilt boende är ett 

sådant beslut som omfattas av dessa bestämmelser. 

Vi har nu en boendesituation i Finspångs kommun som innebär att de personer 

som fått beslut om särskilt boende hamnar i kö för en ledig boendeplats. Denna 

kö sorteras i ordningen efter när man fått sitt beslut om särskilt boende. I vissa 

fall kan andra faktorer av betydande vikt behöva vägas in. 

 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tillsynsansvaret för kommunernas 

socialtjänst. En av de uppgifter kommunen är skyldig att rapportera till IVO är 

biståndsbeslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. För dessa ärenden 

kan IVO ålägga kommunen en särskild avgift.  

 

Både det faktum att beslutet om särskilt boende ska gälla omedelbart och 

rapporteringsskyldigheten till IVO gör att den ovan nämnda sorteringen i kön är 

nödvändig.  

 

Utifrån ovanstående finns inget lagstöd i att sortera kön på så vis att de som finns 

på korttidsboende skulle gå före. Ytterligare en aspekt är att de personer som 

vistas på korttidsboende har en vård och omsorg som är likvärdig den som 

erbjuds på särskilt boende medan det är svårare att tillgodose samma omfattning 

av vård och omsorg för de som väntar i ordinärt boende.  

 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå medborgarförslaget 

 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 42   Dnr: KS.2019.0494 

 

Återremiss av taxa för extra tillsyn vid tobaks- och 
serveringstillstånd 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har 2019-12-10 § 137 behandlat kommunfullmäktiges 

återremiss av taxa för extra tillsyn vid tobaks- och serveringstillstånd. 

Bakgrund  

Bygg- och miljönämnden har 2019-06-04 § 66 lämnat förslag till 

kommunfullmäktige om Taxor för serveringstillstånd alkohol och prövning samt 

tillsyn av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare. Kommunfullmäktige återremitterar 2019-10-30 § 155, del 

av ärendet. Återremitteringen gäller avsnittet som handlar om avgift för extra 

kontroll och timtaxa, med uppdrag att kontrollera likställighet mellan olika 

tillsynstaxor. 

Följande förslag i tillsyns taxa låg till grund för återremiss.  

Avgift för extra kontroll och timtaxa utöver årlig tillsyn 

För inspektion och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad 

och som är utöver normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 

timtaxa. I den nedlagda kontrollen inräknas: 

• Tid för förberedelser  

• Tid för besök på plats  

• Tid för efterarbete  

• Tid för resor och bilkostnader till och från försäljningstillfället  

 

Timtaxan är 900 kronor utifrån Sveriges kommuners och landstings 

beräkningsmodell.  

Avgift för extra tillsyn debiteras efter utfört arbete. 

Kontroll av likställighet  

Förvaltningen har utifrån återremissen med beaktande av landsbygd och 

centralort jämfört likställighet mellan olika tillsynstaxor. Jämförelser har gjorts 

mellan bygg- och miljöenheten och samhällsplaneringsenheten i Finspångs 

kommun samt med Motala och Norrköpings kommuner. I svar på återremissen 

redovisas också vad som lyfts fram med likställighet och självkostnadsprincip i 

kommunallagen och av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).    

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Samhällsplaneringsenheten 

• Inga taxor tas ut 

Bygg- och miljöenheten 

• Extra livsmedelstillsyn, debiteras med 1060 kronor per påbörjad 

arbetstimme.  

• Tillsyn enligt miljöbalken, debiteras med 950 kronor per påbörjad 

arbetstimme.  

Bygg- och miljöenheten debiterar utifrån följande modell 

• Tid för förberedelser  

• Tid för besök på plats  

• Tid för efterarbete  

• Tid för resor och bilkostnader till och från försäljningstillfället  

Motala kommun 

• Alkoholhandläggare i Motala kommun bedömer att Finspångs modell 

med avgift för extra tillsyn med timtaxa som täcker kostnader i 

enhetstaxa per timma, motsvarande Finspångs förslag är bra och avser att 

lyfta fram motsvarande modell i Motala.  

Norrköpings kommun 

• Har idag fast kostnad. Nytt förslag på taxa är framskrivet till 

kommunfullmäktige för beslut att införa timavgift, fast avgift och fast 

årlig avgift.  

• Timtaxa möjliggör extradebitering vid behov av extra tillsyn som inte 

omfattas av årliga avgift. Restid ska räknas med i den totala tiden vid 

extra tillsyns som inte omfattas av årlig tillsyn. Timtaxan föreslås bli 

1195 kronor per hel timme av handläggningstid. Timavgift tas ut för 

varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgift debiteras 

utifrån aktuell handläggningstid i det enskilda ärendet. 

 

I årlig tillsynsavgift ingår ett tillsynsbesök enligt avtalet med Motala kommun. 

Arbetstiden för extra tillsyn varierar stort utifrån ärendets omfattning och 

arbetsinsats. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

SKR framhåller att avgifterna ska spegla kommunens faktiska kostnader, enligt 

självkostnads principen. Kostnader för verksamheten kan schabloniseras.  

Kommunen kan välja att ha en fast avgift för extra kontroll eller att ta ut den 

faktiska kostnaden.  

Utifrån bygg- och miljöenhetens debiteringsmodell finns en likställighet att 

kunden får bära den faktiska kostnaden av extra kontroll utöver årlig tillsyn.  

I kommunallagen 2 kap 6 § sista stycket står det följande: 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 25 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Likställighetsprincipen ger dock inte utrymme för någon godtycklig 

avgiftspolitik. Det innebär att kommunmedlemmar som är i samma läge ska 

betala samma avgift.     

 

Utifrån uppdraget att kontrollera likställighet mellan olika tillsynstaxor ser 

förvaltningen två alternativ: 

Alternativ 1, timtaxa: Att anta timtaxa 900 kronor för avgift av extra inspektion 

och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare enligt förslag.  

Alternativ 2, taxa per tillfälle: Att anta taxa 1 800 kronor per tillfälle för avgift av 

extra inspektion och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Förvaltningen föreslog till bygg- och miljönämnden att föreslå alternativ 1 eller 2 

samt att-sats 3:  

1. Alternativ 1: Att anta timtaxa 900 kronor för avgift av extra inspektion 

och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt förslag.  

2. Alternativ 2: Att anta taxa 1 800 kronor per tillfälle för avgift av extra 

inspektion och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel 

samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

3. Att taxa extra kontroll som inte omfattas av årlig tillsyn börjar gälla från 

och med 2020-02-01. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta taxa 1 800 kronor per tillfälle för avgift av extra inspektion och 

kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. 

2. Att taxa extra kontroll som inte omfattas av årlig tillsyn börjar gälla från 

och med 2020-04-01. 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 43   Dnr: KS.2019.1138 

 

Bordlagt beslut i ärendet Trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De 
Besche väg med anledning av nytt vårdcentrum 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträden den 25 november 2019, § 439, att 

bordlägga den första att-satsen som var på förslag från förvaltningen – att 

Bergslagsvägens avstängning utanför restaurang Joans permanentas. 

 

De övriga två att-satserna beslutade kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige, och kommunfullmäktige fattade beslut om dessa på 

sammanträdet den 18 december 2019, § 190: 

 

1. Att Bergslagsvägen ska vara öppen för trafik i båda riktningar på sträckan 

Vallonplatsen och upp till Hyttvägens anslutning och att sträckan ska 

utformas som lågfartsområde.  

 

2. Att De Besche väg, sträckan utanför vårdcentrumbyggnaden, stängs för 

biltrafik och utformas för gång- och cykeltrafik.  

 

På sammanträdet den 4 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen om den 

bordlagda att-satsen. Efter yrkanden beslöts då att föreslå kommunfullmäktige 

att Bergslagsvägen mellan Vallonplatsen och anslutning till Finsterwaldevägen 

utformas som ett gångfartsområde, och att Bergslagsvägen sträckan Hyttvägen – 

Finsterwaldevägen öppnas som gångfartsområde samtidigt. 

Kommunstyrelsen beslöt också för egen del att Centrumgruppen redovisar 

förslag på parkeringslösning i anslutning till Bergslagsvägen – 

Finsterwaldevägen – Bergslagstorget senast 1 maj 2020, och att Centrumgruppen 

redovisar hela sitt uppdrag enligt kommunstyrelsens beslut § 133, 2015-03-09, 

dnr 2015.0149.101, senast den 1 december 2020. 

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar att Bergslagsvägen i centrum omgående öppnas upp i 

sin ursprungssträckning, det vill säga förbi Nya Vårdcentrum samt sträckningen 

utanför restaurang Joans. Detta är viktigt inte minst ur ett 

tillgänglighetsperspektiv med tanke på den aktuella situationen för 

småföretagare. 

 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) yrkande och ställer det på bifall 

mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår det. 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att Bergslagsvägen mellan Vallonplatsen och anslutning till 

Finsterwaldevägen utformas som ett gångfartsområde 

2. Att Bergslagsvägen sträckan Hyttvägen – Finsterwaldevägen 

öppnas som gångfartsområde samtidigt 

Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Börje Axelsson och Evelina Gustavsson 

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

yrkande. 

- - - - - 
  

 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 28 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 44   Dnr: KS.2017.0347 

 

Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av 
arbetsmarknadsenheten  

Sammanfattning 

Sektor social omsorg har fått till uppgift att svara på samt följa upp den revision 

som beställdes av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun och 

utfördes av PwC. Uppföljningen begränsas till de kontrollmål som beskrivs i 

rapporten.  

Kontrollmål 1, tydliga och uppföljningsbara mål 

Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.  

- Nedslag avsågs att arbetsmarknadsstrategin som var giltig t.o.m. 

verksamhetsåret 2015 inte var utvärderad eller reviderad. Lärandeberedningen 

fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2017 att revidera arbetsmarknadsstrategin 

och arbetet är pågående. 

- Nedslag gjordes då vissa prioriterade uppdrag från år 2016 inte blev 

omhändertagna eller effektuerade. Verksamhetsplan fanns där övergripande mål 

och inriktningsmål framgick. Exakt vad som inte uppnåddes 2016 är svårt att 

eftersöka. Det vi ser är att i årsredovisningen framkommer att andelen öppet 

arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i arbetsför ålder i Finspång uppgick 

till 8,6 procent, vilket var över både länets och rikets nivåer. Däremot låg 

ungdomsarbetslösheten lägre än styrtalet. I sammanhanget ska vi komma ihåg att 

det är arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta mot arbetslöshet. 

Arbetsmarknadsenheten har till uppdrag att framförallt rikta sig mot de som tar 

emot försörjningsstöd. 

Kontrollmål 2, Arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett 

ändamålsenligt sätt 

Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.  

- Nedslag avsågs enhetens mandat och resurser vid KomPlusanställningar. 

Arbetsmarknadsenheten har numera inte uppdrag att arbeta med denna form av 

anställningar. Dock har enheten dragit lärdom av det i arbetet med Extra tjänster. 

Extra tjänster har en tydligare koppling till arbetsmarknadsenheten och 

arbetsplatserna där dessa personer tjänstgör får stöd av arbetsmarknadsenheten. 

Kontrollmål 3, Resultat/vilken måluppfyllelse 

Bedömningen var att detta mål inte uppfylldes.  

- Nedslaget avsågs uppföljning och utvärdering. Idag finns offentlig statistik att 

ta fram hur många procent av deltagarna i arbetsmarknadsenheten som går vidare 

till arbete och studier. Uppgiften kan tas fram på årsbasis om det efterfrågas. För 
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Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018 gick 48% av deltagarna vidare till arbete eller studier. Vilket är en stor 

ökning från 2017.   

Kontrollmål 4, Individuella handlingsplaner och arbetsplaner  

Bedömningen var att kontrollmålet uppfylldes. Arbetssättet har inte ändrats.  

Kontrollmål 5, Samarbete och Samverkan 

Bedömningen är att kontrollmålet uppfylldes delvis.      

- Nedslaget avsågs avsaknad av arbetsmarknadsråd. Verksamheten har inte fått 

uppdrag att skapa ett arbetsmarknadsråd och upplever inte att frågan är avdömd 

politiskt.  

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Stefan Carlsson (V) och Sune Horkeby (C). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna uppföljning av revisionsrapport Granskning av 

arbetsmarknadsenheten 

 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 45   Dnr: KS.2019.0514 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen. Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag för 

kommunstyrelsens reglemente som tagits fram av Sveriges Kommuner och 

Regioner. Genom det underlaget säkrar kommunen att väsentliga delar finns med 

i reglementet utifrån kommunallagens skrivningar liksom gällande rättspraxis. 

Förutom SKR:s förslag har anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs 

kommun.  

Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad 

gäller reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är kommunstyrelsens 

uppdrag detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende 

vilka lagrum som reglerar nämndens ansvarsområden.  

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar ett tillägg under § 7, sidan 4 i reglementet; en punkt 7 

med texten ”Parkeringstillstånd för rörelsehindrade” 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att lägga till en punkt 7 under § 7 sidan 4 i reglementet, med texten 

”Parkeringstillstånd för rörelsehindrade” 

2. Att fastställa reglemente för kommunstyrelsen 

2. Att upphäva nu gällande reglemente från 2008-12-17 

 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 46   Dnr: KS.2019.0515 

 

Reglemente för sociala myndighetsnämnden 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för sociala 

myndighetsnämnden. Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag 

som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget 

säkrar kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån 

kommunallagens skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag 

har också anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.  

Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad 

gäller reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag 

detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka 

lagrum som reglerar nämndens ansvarsområden.  

Förslaget har varit på remiss till sociala myndighetsnämnden som inte haft några 

synpunkter på förslaget. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa reglemente för sociala myndighetsnämnden 

2. Att upphäva gällande reglemente från 2008-12-17  

- - - - - 
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2020-§ 47   Dnr: KS.2019.0516 

 

Reglemente för bygg- och miljönämnden 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för bygg- och 

miljönämnden. Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag som 

tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar 

kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens 

skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också 

anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.  

Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad 

gäller reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag 

detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka 

lagrum som reglerar nämndens ansvarsområden.  

Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden som inkommit med 

yttrande, se bifogat protokoll. De synpunkter som rör redaktionella ändringar har 

arbetats in i förslaget. Förvaltningens övriga kommentarer återfinns nedan. 

På 2 § önskar nämnden att punkten ”Nämnden ansvarar inte för de uppgifter 

som fullmäktige i reglemente uppdragit till kommunstyrelsen” förtydligas så att 

det inte finns behov av att läsa två reglementen för att förstå nämndens ansvar.  

 

Kommentar 

Nämndens ansvar regleras fullt ut i § 2 i och med det inledande stycket och 

uppräkning av aktuella lagar. Hänvisningen till kommunstyrelsens reglemente 

handlar om att det kan finnas behov att stämma av mot kommunstyrelsens 

reglemente i de fall det kan uppstå tolkningsproblem om viken nämnd som 

ansvarar för en viss fråga. En sådan jämförelse får anses vara ett vanligt 

förfarande vid tolkning av regler eller juridiska texter. Andemeningen är inte att 

nämnden i normalfallet ska behöva läsa bägge reglementena för att uttolka sitt 

ansvar. 

 

I 3 § behövs ett förtydligande på vilket sätt nämnden bereds möjlighet att 

medverka i budgetprocessen kring resursfördelning till både politiker och 

nödvändig personal från Kommunstyrelsens förvaltning för att kunna utföra det 

ålagda uppdraget. 

 

Kommentar 

Av kommunallagens kapitel 11, §§ 8–9, framgår det att det är kommunstyrelsen 

som ansvarar för budgetprocessen. Så även om det kan finnas behov av att 

förtydliga och beskriva nämndernas medverkan i budgetprocessen, liksom hur 

diskussionen om resurser och prioriteringar ska hanteras, så bör detta inte ske i 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 33 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

en enskilds nämnds reglemente. Synpunkten föranleder därför ingen åtgärd i 

reglementet. 

 

I 4 § önskar nämnden ett förtydligande vad som avses med speciallag. 

 

Kommentar 

Inom juridiken används begreppen speciallag (lex specialis) till skillnad mot 

ramlag (lex generalis). Det innebär att speciallagens bestämmelser på ett visst 

specifikt område ska tillämpas och ha företräde framför en ramlags 

bestämmelser. 

Bygg- och miljönämndens ansvar regleras i första hand genom speciallagar. 

Synpunkten föranleder ingen åtgärd, men kan om så önskas föras in i 

reglementet som en fotnot. I så fall bör detta ske i samtliga reglementen. 

 

Under 7 § önskas en komplettering med antalet ledamöter som fordras för att 

vara beslutsmässiga. 

 

Kommentar 

Som framgår av 1 § behöver reglementet läsas gentemot kommunallagens 

bestämmelser. Av kommunallagen framgår att en nämnd är beslutsför om minst 

hälften av ledamöterna är närvarande. Förvaltningen har härvidlag gjort en 

avvägning och valt att i normalfallet inte ta med lagtexten i reglementet. Denna 

avvägning finns också i andra paragrafer i förslaget till nytt reglemente. 

Reglementet är således ett komplement till kommunallagen där de lokala 

förutsättningarna och vägvalen regleras. Av det skälet föreslår förvaltningen 

ingen ändring i förslaget.  

 

I 9 § undrar nämnden huruvida ansvaret för dataskyddsombudets roll kan 

delegeras till förvaltningen. Om inte önskar nämnden ett förtydligande om hur 

nämndens roll att utse dataskyddsombud ska förstås.  

 

Kommentar 

Dataskyddsombudets roll och uppgifter regleras i dataskyddsförordningen 

(GDPR). Av denna framgår att offentliga myndigheter är skyldiga att utse 

dataskyddsombud. Bygg- och miljönämnden (precis som övriga nämnder) utgör 

en självständig myndighet och ansvarar för behandling av personuppgifter inom 

sitt verksamhetsområde och behöver således följa förordningens regelverk. 

Möjligtvis har nämnden tolkat skrivningen som att nämnden ska utse ett 

dataskyddsombud inom nämnden. Så är inte fallet. Dataskyddsombudet är en 

anställd med tillräckliga kvalifikationer för uppdraget. Beslutet att utse 

dataskyddsombud måste dock fattas av nämnden. Synpunkten föranleder ingen 

åtgärd i reglementet, men indikerar möjligtvis ett behov av att nämnderna får 

tillräcklig kunskap om dataskyddsförordningens regelverk.    

 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (55)  

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Under 18 § önskar nämnden att texten ändras så att samtliga ersättare alltid 

kallas in för att säkerställa att nämnden blir beslutsmässig. Ersättarnas 

medverkan behövs även för att byggas upp kompetensen hos samtliga ledamöter. 

Nämnden föreslår att revidering av reglementet sker utifrån detta.  

 

Kommentar 

§ 12 reglerar på vilket sätt kallelsen till nämndens sammanträden ska hanteras. 

Av paragrafen framgår redan att ersättarna alltid ska kallas, vilket inte föranleder 

någon ändring i förslaget under § 18. Formuleringen i denna paragraf syftar mer 

till hur processen ska gå till för att uppmärksamma en ersättare på att denne ska 

tjänstgöra. I övrigt delar förvaltningen uppfattningen att det är viktigt att 

ersättarna får samma utvecklingsmöjligheter som de ordinarie ledamöterna.   

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar en ändring i reglementet för bygg- och 

miljönämnden, under § 2. Texten ”Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens 

uppgifter avseende myndighetsutövning gentemot enskild och prövar tillstånd 

och utövar tillsyn inom plan- och byggväsendet, miljöområdet, 

hälsoskyddsområdet, livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet. Nämnden 

fullgör dessa uppgifter i enlighet med vad som framkommer i nedanstående 

lagstiftning:” ändras till: ”Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter 

avseende myndighetsutövning, tillståndsprövning och tillsynsutövning inom 

plan- och byggväsendet, miljöområdet, hälsoskyddsområdet, livsmedelsområdet 

samt smittskyddsområdet. Nämnden fullgör dessa uppgifter i enlighet med vad 

som framkommer i nedanstående lagstiftning:” 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag till Tony Maurers (SD) yrkande och bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Torgny Maurers (SD) yrkande på bifall eller avslag och 

finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Ordföranden konstaterar att det då bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att fastställa reglemente för bygg- och miljönämnden 

2. Att upphäva gällande reglemente från 2011-03-30  
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Börje Axelsson och Evelina Gustavsson 

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

yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 48   Dnr: KS.2019.0517 

 

Reglemente för valnämnden 

Sammanfattning 

Valnämndens verksamhet regleras i dagsläget inte i något kommunalt 

reglemente. Verksamheten lyder dock på samma sätt som övriga nämnder under 

kommunallagen. Förvaltningen har därför tagit fram förslag på ett helt nytt 

reglemente.  

Förslaget bygger på det underlag för kommunstyrelse och nämnder som tagits 

fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar 

kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens 

skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också 

anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.  

Reglementet är avstämt med valnämndens ordförande och i samband med det 

gjordes några redaktionella ändringar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa reglemente för valnämnden 

 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 49   Dnr: KS.2019.0518 

 

Reglemente för överförmyndaren 

Sammanfattning 

Överförmyndarens verksamhet regleras i dagsläget inte i något kommunalt 

reglemente. Delar av verksamheten regleras dock i kommunallagen. 

Förvaltningen har därför tagit fram förslag på ett helt nytt reglemente.  

Förslaget bygger på det underlag för kommunstyrelse och nämnder som tagits 

fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar 

kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens 

skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också 

anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun. Detta förslag skiljer sig 

dock något gentemot övriga nämnders reglementen, dels beroende på att 

kommunen inte har någon överförmyndarnämnd, dels på verksamhetens karaktär 

och övriga reglering i föräldrabalken.  

Reglementet är avstämt med överförmyndaren och i samband med det gjordes 

några redaktionella ändringar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa reglemente för överförmyndaren 

 

- - - - - 
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2020-§ 50   Dnr: KS.2019.1003 

 

Reglemente för krisledningsnämnden 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för 

krisledningsnämnden. Förslaget bygger på det underlag som tagits fram av 

Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar kommunen att 

väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens skrivningar 

liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också anpassning gjorts 

till förhållandena i Finspångs kommun, samt till vad som regleras i gällande 

speciallag.  

Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad 

gäller reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag 

detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka 

lagrum som reglerar nämndens ansvar.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa reglemente för krisledningsnämnden 

2. Att upphäva nu gällande reglemente från 2006-12-21 

 

- - - - - 
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2020-§ 51   Dnr: KS.2019.1074 

 

Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och 
rådgivande organ 

Sammanfattning 

Den politiska organisationen regleras i ett flertal styrande dokument, som 

exempelvis fullmäktiges arbetsordning eller förtroendemannareglementet. Vad 

gäller kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ har dessa fram till nu 

primärt reglerats i tre olika dokument: nämndernas reglementen, reglemente för 

rådgivande organ och särskilda kommittéer samt i dokumentet politisk 

organisation för Finspångs kommun. I några fall har det dessutom saknats ett 

aktuellt regelverk. 

Detta har ofta gjort det svårt att överblicka var de olika organens 

sammansättning och arbetsformer regleras. Dokumenten har också tenderat att 

överlappa varandra och i något fall har det dessutom inneburit att 

formuleringarna i olika dokument inte varit samstämmiga.  

Fullmäktiges arbetsordning och förtroendemannareglementet har nyligen 

beslutats av fullmäktige, samtidigt som en revidering av samtliga nämnders 

reglementen sker parallellt med detta ärende. I samband med denna översyn 

föreslås nu därför att organisationen som berör kommunstyrelsen och/eller 

nämnderna i framtiden fastslås i två dokument. Det ena nivån utgörs av 

reglementena för kommunstyrelsen och respektive nämnd, den andra reglerar de 

organ som på olika sätt kopplar mot kommunstyrelsens arbete. De avsnitt som 

reglerar ekonomiberedning och uppföljningsgrupperna föreslås därför flyttas 

över från dokumentet politisk organisation till ett nytt sammanhållet reglemente 

under namnbyte till ”Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och 

rådgivande organ”. Samtidigt föreslås trafiksäkerhetskommittén byta namn till 

trafiksäkerhetsråd. Förslag till förändringar är kursiverade i dokumentet. 

Slutligen bryts delar av Brås uppdrag ut och läggs som bilaga till reglementet. 

Förslagen är avstämda med den politiska ledningen. 

En fråga som dock uppstår är huruvida dokumentet politisk organisation ska leva 

vidare. Här finns två möjligheter. Dokumentet togs ursprungligen fram i 

samband med att den politiska organisationen förändrades under 2008 i syfte att 

klargöra utgångspunkter, arbetsformer och organisation i det dåvarande läget. I 

så motto kan dokumentet ha spelat ut sin roll. Ett annat sätt är att dokumentet får 

karaktären av policydokument för det politiska arbetet, men där organens 

sammansättning och organisation inte primärt regleras. Förvaltningen har inget 

förslag i denna fråga, då det får anses tillhöra den politiska nivån. Fullmäktige 

behöver dock ta ställning till huruvida dokumentet ska upphävas eller föras 

tillbaka till de politiska partierna för översyn och revidering. Dokumentet bifogas 

dock oredigerat för vidare hantering.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Avslutningsvis behöver det klargöras på vilken nivå detta reglemente ska 

beslutas. Kommunstyrelsen kan med stöd av kommunallagen självständigt fatta 

beslut om nämndberedningar och deras uppdrag. Detsamma torde gälla de 

rådgivande organen. Dokumentet har dock tidigare beslutats av fullmäktige och 

behöver därför i detta läge föras dit för avgörande. Förvaltningen överlåter till 

fullmäktige att ytterst ta ställning till beslutsnivå.   

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Stefan Carlsson (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa reglemente för kommunstyrelsens beredningar och 

rådgivande organ 

2. Att upphäva nu gällande reglemente för kommunstyrelsens rådgivande 

organ och kommittéer från 2019-01-21 

 

- - - - - 
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2020-§ 52   Dnr: KS.2019.0973 

 

Policy för arbetsmiljöarbete 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har många olika verksamheter som både är resurskrävande 

samt ställer höga krav på en god arbetsmiljö. 

 

Kommunen ska verka för att alla medarbetare ska uppleva arbetsglädje, god 

hälsa och känna yrkesstolthet.  

Arbetsklimatet ska vara tryggt och präglas av tillit, öppenhet och samverkan. 

Ingen medarbetare får utsättas för kränkande särbehandling eller utanförskap. 

Arbetsmiljön omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som 

påverkar medarbetaren.  

Målsättningen med Finspång kommuns arbetsmiljöarbete är att skapa en 

arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. 

Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör samt uppmuntra 

ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.  

Det är chefen som ansvarar för arbetsmiljön men alla medarbetare ska aktivt 

bidra i arbetsmiljöarbetet. Genom att arbeta tillsammans kan vi främja en god 

arbetsmiljö och förebygga ohälsa. 

Policyn för arbetsmiljö beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att 

skapa en helhetssyn och en systematik kring arbetsmiljöfrågor. Till policyn finns 

en bilaga där alla dokument och blanketter kopplade till policyn finns 

specificerade. I arbetsmiljöpolicyn finns följande arbetsmiljömål specificerade:  

• Alla chefer och medarbetare ska vara medvetna om betydelsen av en god 

arbetsmiljö. 

• Arbetsmiljön ska vara utformad så att medarbetarens arbete underlättas 

fysiskt, organisatoriskt och socialt. 

• Arbetsmiljön ska utformas så att risker för olycksfall och ohälsa 

minimeras. 

• Alla verksamheter ska organisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete så 

att en god arbetsmiljö främjas och negativa faktorer snabbt åtgärdas. 

Utifrån kommunövergripande arbetsmiljömål ska respektive sektor och 

verksamhet ta fram konkreta mål och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Såväl 

kommunövergripande som verksamhetens riktlinjer och rutiner ska vara kända 

av samtliga medarbetare. 
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Arbetsmiljöarbete kräver många olika typer av insatser och det kan vara svårt 

som chef att veta vilka aktiviteter som ska genomföras samt på vilket sätt. 

 

Utifrån tidigare fastställt dokument: ”Arbetsmiljöverksamhet – policy och 

riktlinjer” från 2005 har en översyn och uppdatering skett som resulterat i bifogat 

förslag till arbetsmiljöpolicy. Den nya policyn är också kompletterad med 

information kring var cheferna hittar material, specificerat under nedanstående 

rubriker:  

 

• För mer information  

• Relaterade dokument  

• För registrering/dokumentation.  

 

Informationen under dessa rubriker kommer däremot att vara föränderliga och 

behov kommer finnas av att kontinuerligt uppdatera informationen under dessa 

rubriker. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till förvaltningen 

att bevaka och verkställa uppdatering av informationen under dessa rubriker.  

 

Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2019-12-19. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta policy för arbetsmiljöarbete 

 

2. Att uppdra till förvaltningen att hålla informationen under rubrikerna: för 

mer information, relaterade dokument och för registrering/dokumentation 

uppdaterad  

 

3. Att policyn ersätter dokumentet ”Arbetsmiljöverksamhet – policy och 

riktlinjer” från 2005 

 

- - - - - 
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2020-§ 53   Dnr: KS.2019.1021 

 

Förmåner för förtroendevalda 

Sammanfattning 

Behov finns att se över vilka förmåner som ska erbjudas förtroendevalda i 

Finspångs kommun.  

 

Ersättningar och förmåner som idag erbjuds förtroendevalda i Finspångs 

kommun finns bland annat presenterat i förtroendemannareglementet. 

  

När det gäller övriga kommuner i Östergötland erbjuder några av dessa 

samtalsstöd vid hot och våld för samtliga förtroendevalda och några erbjuder 

terminalglasögon för heltidsförtroendevalda. (Som heltidspolitiker räknas de som 

har ett uppdrag på 40 procent eller mer)  

 

Förvaltningens förslag på förmåner till förtroendevalda på heltid  

Då förtroendevalda på heltid inte kan förväntas ha någon annan arbetsgivare utan 

förtroendeuppdraget i sig blir huvudsysselsättningen föreslår förvaltningen att 

dessa, så långt det är möjligt, har samma förmåner som anställda i Finspångs 

kommun.  

 

Detta innebär att följande föreslås erbjudas förtroendevalda på heltid:   

Företagshälsovård (samtalsstöd vid hot och våld är inkluderat)  

Terminalglasögon 

Löneväxling till pension - direktpension 

 

Förvaltningens förslag på förmåner till förtroendevalda på deltid  

Samtalsstöd vid hot och våld   

 

Befintliga förmåner som gäller för alla förtroendevalda 

Avsättning till pension (OPF-KL) 

Gåvor och uppvaktning 

Personalklubben Kommandå 

Kollektivavtalade försäkringar: TFA-KL – arbetsskadeförsäkring – olycksfall i 

arbetet och färdolycksfall, resa till och från arbetsplatsen om man inte åker i/på 

ett fordon med trafikförsäkring 

 

Omställningsstöd                                                                                                                                     

Omställningsstöd, gäller endast för heltidspolitiker. 

 

Kostnader för förmåner 

Om Finspångs kommun erbjuder ovanstående förmåner kommer det medföra 

extra kostnader enligt nedan:  
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Företagshälsovård, vid behov kommer kostnader för insatser kunna uppstå i 

enligt med upphandlat avtal, kostnaden är för närvarande mellan 705 – 1 300 

kronor per timme beroende på vilken typ av stöd som behövs. 

 

Terminalglasögon kommer att erbjudas heltidspolitiker, kostnaden utifrån nu 

gällande avtal är: synundersökning 260 kronor och båge med glas från 545-1305 

kronor.  

 

Samtalsstöd vid hot och våld, kan medföra en kostnad på 705 – 1 300 kronor per 

timme beroende på vilken typ av stöd som behövs.  

 

I övrigt kommer det inte att medföra några extra kostnader.  

 

Ärendet är hanterat i Arbetsgivardelegation 2019-12-19. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att erbjuda förtroendevalda i Finspångs kommun förmåner enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Att förmånerna ska gälla från och med 2020-04-01 

 

- - - - - 
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2020-§ 54   Dnr: KS.2019.1072 

 

Uppföljning bidrag till körkort för elev som studerar vid Bergska 
gymnasiet 

Sammanfattning 

Sektor utbildning har ett prioriterat uppdrag att följa upp och utvärdera bidrag till 

körkort i den strategiska planen 2019-2021.  

 

Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med 

körkortsbidrag gällande: 

 

• Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet 

• Rättviseskäl 

• Marknadsföringsskäl  

 

Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna att 

ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.  

 

Syftet med utredningen är att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till 

beslut om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning 

framöver. Underlag till uppföljningen har samlats in via att ta del av handlingar 

tillhörande Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska 

skolan, diarienr 07.0036, lagar, ekonomisk rapport, statistik, enkätundersökning 

elever åk 1, 2 och 3 Bergska gymnasiet Bildningen samt intervjuer av utvalda 

informanter. 

 

Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med 

möjlighet att nå körkortsbehörighet B (personbil) ingår. Bergska gymnasiet har 

ingen av dessa utbildningar i sitt utbud. Den upphandlade körkortsutbildningen 

som anordnas på Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen. 

Körkortsbidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och 

beviljas utifrån fastställda kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i 

Finspångs kommun studerar på andra gymnasieskolor i regionen och i Sverige. 

Detta innebär att bidrag till körkortsutbildning inte erbjuds alla elever 

folkbokförda i Finspångs kommun och det pekar mot att det strider mot 

kommunallagen likställighetsprincipen. 

 

Utfallet för kostnaden för körkortsutbildning var år 2018, 478 000 kr. Antal 

avklarade körkort var cirka 37. Kostnaden för antal avklarade körkort för 2018 

var ungefär hälften av storleken på utfallet på bidraget. År 2019 var utfallet för 

kostnaden för körkortsutbildning t.o.m. november 416 000 kr. Antal avklarade 

körkort är 22 fram till oktober, alltså en lägre siffra på avklarade körkort. Dock 

har 87 elever skrivit in sig på körskolan så det innebär att det är en hög andel 
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som har pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget. 

Snittkostnaden för körkortsbidraget åren 2009-2019 är ca 463 000 kr. 

 

Branscherna som har deltagit som informanter har generellt bedömt att det är en 

klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar. 

 

Av de elever som deltog och svarade på enkätundersökningen i åk 1, 2 och 3 på 

Bergska gymnasiet svarade cirka hälften att bidrag till körkort var en bidragande 

orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet. 

 

Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för 

ökad anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska 

skillnader. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet 

uppfattningen att körkortsbidraget är bidragande till att eleverna söker 

gymnasieprogram på Bergska gymnasiet.  

 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till 

försent inkomna handlingar tillhörande ärendet. Stefan Carlsson yrkar vidare på 

två tillägg;  

Att ta fram vilken bedömning SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör 

huruvida körkortsbidrag strider mot likställighetsprincipen. 

Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna utformas för att 

bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många elever söker 

Finspång som utbildningsort. 

 

Ajournering 

Ulrika Jeansson (S) begär ajournering. 

 

Efter ajournering yrkar Sune Horkeby (C) och Ulrika Jeansson (S) bifall till 

Stefan Carlssons (V) yrkanden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, Stefan 

Carlssons (V) yrkande om återremiss med dess att-satser, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att återremittera ärendet 

2. Att ta fram vilken bedömning Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) gör huruvida körkortsbidrag strider mot 

likställighetsprincipen 
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3. Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna 

utformas för att bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja 

så att många elever söker Finspång som utbildningsort 

 

- - - - - 
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2020-§ 55   Dnr: KS.2019.1250 

 

Policy för flaggning 

Sammanfattning 

I Finspångs kommun finns ett tidigare taget beslut gällande flaggning vid 

nationella minoriteters helgdagar. Förvaltningen förslog kommunstyrelsen, 

2018-10-15 § 348 att revidera tidigare taget beslut avseende två punkter. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att ta 

fram en policy för flaggning.  

Förslag på policy är nu framtagen och gäller flaggning för alla allmänna 

flaggdagar, Europadagen och de nationella minoriteternas nationaldagar. Utöver 

detta gäller policyn också för flaggning vid anställds bortgång. 

Utöver dagar för flaggning hanterar policyn också tider samt inköp kopplat till 

flaggningen.  

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring lydandes: ”Även företag och 

organisationer har möjlighet att flagga på Bergslagsbron vid större event i 

Finspång. Dock skall politiska och ideologiska drivna organisationers flaggor ej 

förekomma på kommunens flaggstänger (Exempelvis EU-flaggan) Kostnaden 

för denna flaggning faktureras företaget/organisationen. Ansökan om flaggning 

ska vara kommunen tillhanda senast fyra veckor före eventet. EU-flagg ersätts av 

svensk flagg på Europadagen.” 

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

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Stefan Carlsson (V). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller 

avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 

 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att fastställa policy för flaggning 

2. Att policyn ersätter tidigare taget beslut avseende flaggning vid nationella 

minoriteters helgdagar, KS 2015-02-02 § 52  

3. Att ta till protokollet att återremissen från kommunstyrelsen 2018-10-15 

§ 348 är hanterad 
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Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Börje Axelsson och Evelina Gustavsson 

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

yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 56   Dnr: KS.2020.0017 

 

Investeringsmedgivande inköp av fordon på transportenheten 

Sammanfattning 

Transportenheten förfogar idag över 9 fordon av märket VW. Dessa bussar 

används till skolskjuts-, omsorgs- samt färdtjänstresor. Fordonen är under leasing 

via Söderbergs finans och avtalen går ut under våren 2020. Transportenheten gör 

bedömningen att verksamheten fordrar samma antal bussar under år 2020 och 

framåt. 

 

I kommunens uppsatta trafikavtal finns ett ålderskrav gällande bussar, de kan 

användas i trafik till och med det år de är 10 år gamla. Kommunens bussar 

kommer vid leasingperiodens utgång vara 4 år gamla. Teoretiskt kan bussarna 

användas ytterligare 6 år i trafik inom kommunen. Aktuella fordon är i så bra 

skick att de bedöms fungera i minst ytterligare 5 år i trafik. 

 

Samtliga fordon är utrustade med EURO 6-motorer som kan drivas på HVO-

100. Detta innebär att de klarar högsta utsläppsnormen inom EU:s 

utsläppsdirektiv. 

 

Serviceavdelningen inom sektor samhällsbyggnad ser att leasingkostnaderna för 

denna typ av fordon är högre än om kommunen väljer att köpa dessa fordon med 

ett bestämt restvärde vid aktuella slutdatum för leasingavtalen. Om kommunen 

väljer att köpa fordonen kan Finspångs kommun minska månadskostnaden med 

cirka 62 tkr/månad. Under år 2020 innebär det en minskning av kostnaderna med 

307 tkr.  

 

Fördelen med inköp av fordon är att Finspångs kommun sänker 

månadskostnaden och får en ökad flexibilitet vid eventuell förändring av 

verksamheten. I enlighet med kommunens trafikavtal kommer bilar att användas 

under fler år än vid leasing vilket innebär att kommunen kommer att ha en äldre 

fordonsflotta. 

 

Finspångs kommuns fordonsflotta leasas genom kapitalleasing där kunden själv 

står för kostnader som är kopplade till underhåll, service, försäkringar och 

skatter. Utifrån detta bedöms driftkostnaden vara densamma även vid köp av 

fordon.  
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Finspångs kommun köper dessa fordon enligt uträkning nedan: 

 

Om kommunen gör en investering i frågan innebär detta en effektivisering med 

750 tkr/år. Ur ett effektiviseringsperspektiv önskar förvaltningen således pröva 

möjligheten att utöka investeringsramen med 2042 tkr för att sänka kostnaden. I 

avvaktan på beslut från kommunfullmäktige har förvaltningen reserverat 2042 

tkr av sina verksamhetsinvesteringar.  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att utöka 2020 års investeringsram för verksamhetsinvesteringar med 

2042 tkr. 

 

2. Att sektor samhällsbyggnad beviljas investeringsmedgivande för inköp 

av fordon på transportenheten med 2042 tkr. 
- - - - - 
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2020-§ 57   Dnr: KS.2020.0215 

 

Kommunrevisionens granskning av bygglovshandläggning 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av 

bygglovshandläggning. Granskningen syftar till att undersöka om bygg- och 

miljönämnden och kommunstyrelsen tillämpar och uppfyller kraven som 

framgår av plan- och bygglagen, det vill säga utövar en tillräcklig styrning, 

uppföljning och kontroll av bygglovshandläggningen.  

Den samlade revisionella bedömningen är att bygg- och miljönämnden och 

kommunstyrelsen inte helt säkerställer att handläggningsprocessen avseende 

bygglov sker på ett ändamålsenligt sätt då två av kontrollmålen bedöms som 

uppfyllt, tre som delvis uppfyllt och ett som ej uppfyllt.  

Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas 

följande rekommendationer: 

 

- Tydliggör bygg- och miljönämndens målstyrning och verksamhetsplan 

och säkerställ att relevanta indikatorer/nyckeltal kopplat till bygglov och 

nämndens uppdrag och utvecklingsambitioner tas fram och följs upp av 

nämnden med regelbundenhet. Nyckeltal som möjliggör jämförelser med 

andra kommuner bör prioriteras. Verksamhetsplanen bör även tydligt 

kommuniceras till nämnden och internt inom verksamheten. 

 

- Bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen bör tillse att information 

från genomförda undersökningar tydligare utgör en grund för en 

systematisk utveckling av bygg- och miljönämndens verksamhet. 

 

- Även om bygg- och miljönämnden inte har något ekonomiskt ansvar har 

nämnden ett tydligt ansvar från kommunfullmäktige att utföra sådana 

uppgifter som enligt plan- och bygglagen eller annan lag ska fullgöras av 

kommunal nämnd inom byggnadsväsendet. Mycket av nämndens 

verksamhet finansieras via taxor men inte allt. Med utgångspunkt i den 

befintliga tillsynsskulden anser vi därför att det är viktigt att nämnden 

tydligare involveras i kommunens budgetprocess. 

 

- Bygg- och miljönämnden bör i samverkan med kommunstyrelsen (som 

arkivmyndighet) tillse att dokumentordningen ses över och att 

erforderliga styrdokument enligt Arkivlagen tas fram. 

 

- Säkerställ att internkontrollplanen följs upp av nämnden i enlighet med 

de tidsintervall som anges i internkontrollplanen. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera ärendet till bygg- och miljönämnden och därefter till 

kommunstyrelsen för beredning, och därefter åter till 

kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader 
- - - - - 
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2020-§ 58   Dnr: KS.2020.0388 

 

e-förslag Barnomsorg i Grytgöl 

Sammanfattning 

 
 Ett e-förslag har lämnats in där förslagsställaren vill behålla den kommunala 

pedagogiska omsorgen i Grytgöl. 

Förslagsställaren skriver att den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl 

behövs och att en investering från kommunen behövs för att förbättra redan 

befintliga lokaler. Att bevara den pedagogiska omsorgen gynnar inte bara 

barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, Hällestad 

och Sonstorp så då inte behöver konkurrera om barnomsorgsplatserna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

4. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för behandling och sedan 

åter till kommunfullmäktige för beslut  
 
- - - - - 
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2020-§ 59 
 

Delgivningar 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-04 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

- - - - - 

 


