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Plats och tid:

Sessionssalen, kommunhuset, den 15 april 2020, kl. 16:00-18:00

Beslutande:

På grund av Coronapandemin är antalet tjänstgörande ledamöter färre, enligt en
överenskommelse mellan kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare
i kommunfullmäktige. Dnr KS.2020.0438-1.
Berit Martinsson (S)
Thomas Larsson (S)
Jonas Andersson (M)
Ulrika Jeansson (S)
Patrik Karlsson (S)
Jonny Persson (S) ej närvarande
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Jan-Erik Svenblad (S) ej närvarande
Frida Granath (S)
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) ej närvarande
Hugo Andersson (C) ej närvarande
Åsa Johansson (C)
Sune Horkeby (C)
Kristin Andersson (KD) ersätter Marie Johansson (KD)
Stefan Ackeryd (KD) ej närvarande
Bert Egnell (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M)
Inge Jacobsson (M)
Ritha Andersson (M)
Rune Larsson (M)
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) ej närvarande
Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande
Kai Hallgren (SD) ej närvarande
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Evelina Gustafsson (SD) ej närvarande
Gerd Femerström (SD) ej närvarande
Börje Axelsson (SD)
Conny Lindgren (V)
Stefan Carlsson (V)
Ingrid Westlund (V) ej närvarande
Christer Nyberg (V) ej närvarande
Tommy Jacobson (L) ersätter Mikael Wallin (L)
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) ej närvarande
Ingela Billström (MP)
Khajroullah Karimi (S) ej närvarande
Birgit Svärd (S) ej närvarande
Reine Hansson (S) ej närvarande
Ingrid Ström (S) ej närvarande
Bill Johansson (S) ej närvarande
Solvig Svensson (S) ej närvarande
Johan Lennartsson (S) ej närvarande
Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande
Carola Persson (S) ej närvarande
Kristin Yderfors (C) 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
Åke Kinnander (L) ej närvarande
Monica Brodén (MP) ej närvarande
Bengt Nordström (MP) ej närvarande
Johan Malmberg, kommundirektör, Åsa Karlsson, sektorchef vård- och omsorg,
Maria Forneman, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens kansli, tisdag 21 april 2020, kl. 15.30
Sekreterare _______________________________
Maria Forneman

Paragraf 60 - 82

Ordförande __________________________________________________________
Berit Martinsson (S)
Justerare

Justerandes signatur

__________________________________________________________
Lena Lindberg (S)
Tommy Jacobson (L)
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2020-§ 60

Lägesrapportering Corona-viruset Finspångs kommun

2020-§ 61

Information från kommunfullmäktiges beredningar

2020-§ 62

Information om verksamheten i regionen

2020-§ 63

Allmänhetens frågestund - Årsredovisning

2020-§ 64

Ledamöternas frågestund - frågor och svar

2020-§ 65

Revisionsberättelse Finspångs kommun 2019

2020-§ 66

Årsredovisning 2019 Finspångs kommun

2020-§ 67

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2019

2020-§ 68

Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm arbetstid till
barnomsorg dagtid

2020-§ 69

Upphävande av beslut avseende fritidshem/skolbarnomsorg i
Ekesjö

2020-§ 70

Förvärv Hällestadgården

2020-§ 71

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun

2020-§ 72

Avskaffande av e-forum

2020-§ 73

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och utveckling
av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg

2020-§ 74

Beslut att omsorgberedningen är vilande fram tills nytt uppdrag
bestäms

2020-§ 75

Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen är
vilande tillsvidare på grund av den rådande situationen med
Coronapandemin

2020-§ 76

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade

2020-§ 77

Rapportering investeringar årsbokslutet 2019

2020-§ 78

Valärende - entledigande av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

2020-§ 79

Interpellation - integration gör samhället mer hållbart

2020-§ 80

Motion - integration gör samhället mer hållbart, uppdrag till
demokratiberedningen

2020-§ 81

Delgivningar

2020-§ 82

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

2020-§ 60

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att revisionsberättelsen och
årsredovisningen byter plats på föredragningslistan.
Vidare föreslår ordföranden att följande ärenden läggs till:
- Valärende – entledigande av uppdrag som ersättare
- Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen är vilande
tillsvidare på grund av den rådande situationen med Coronapandemin
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att byta plats på revisionsberättelsen och årsredovisningen så att
revisionsberättelsen ligger före årsredovisningen
2. Att följande ärenden läggs till:
-

Valärende – entledigande av uppdrag som ersättare
Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen är vilande
tillsvidare på grund av den rådande situationen med Coronapandemin

3. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 61

Lägesrapportering Corona-viruset Finspångs kommun
Kommundirektör Johan Malmberg ger en lägesrapport om Corona-viruset,
situationen och arbetet som görs i kommunen. Sektorchef för vård- och omsorg,
Åsa Karlsson, och Johan Malmberg svarar på frågor.
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Ulrika Jeansson (S).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 62

Information från kommunfullmäktiges beredningar
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns något att rapportera.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lämna punkten
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 63

Information om verksamheten i regionen
Ulrika Jeansson (S) meddelar att det nu finns en remissversion av
Länstrafikplanen (LTP) att tycka till om.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 64

Allmänhetens frågestund - Årsredovisning
Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns några frågor.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lämna punkten
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 65

Ledamöternas frågestund - frågor och svar
Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns några frågor som
kommit in.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lämna punkten
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 66

Dnr: KS.2020.0439

Revisionsberättelse Finspångs kommun 2019
Sammanfattning
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar, och genom utsedda lekmannarevisorer, i den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av
sakkunniga som biträder revisorerna.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
I samband med granskning av årsredovisning 2019 har nedan särskilt uppmärksammats:
- Målet avseende att kommunens nettokostnader inte ska öka snabbare än
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning
inte uppfylls.
- Vissa verksamheter fortsätter att redovisa stora negativa avvikelser jämfört
med budget.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Finspångs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna
kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder
och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen om revisionsberättelse 2019 till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 67

Dnr: KS.2020.0183

Årsredovisning 2019 Finspångs kommun
Sammanfattning
Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet.
Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt
räkenskaper.
Årsredovisning för 2019 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för
en global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Finspång har en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att
bo och vistas i.
Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa
förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har
fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och
omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga
personalförsörjningen.
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett överskott på 13,4 miljoner
kronor, vilket är nästan 9 miljoner lägre än 2018. Det är en positiv avvikelse mot
budget med 0,3 miljoner kronor. Sektorerna utbildning, vård och omsorg och
social omsorg som har ett fortsatt underskott emedan sektorerna
samhällsbyggnad och ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på
kommungemensamma medel och finansenheten. Vid avstämning mot
balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 9 miljoner kronor.
Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk
hushållning visar att fem av de sex målen uppfylls. På det mål som inte uppfylls
redovisas mindre avvikelse.
Yrkande
Frida Granath (S), med instämmande av Inge Jacobsson (M), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen:
”Sverigedemokraterna saknar en tydlig redogörelse för de verkliga kostnaderna
för massinvandringen och dess belastning på den kommunala ekonomin, ett så
kallat Mångkulturellt bokslut. Visserligen berörs detta tex när det gäller
uteblivna sökta medel från migrationsverket, men inget om hur det direkt
påverkar underskotten i främst sektorerna social omsorg och utbildning. I stället
pekas som vanligt våra äldre ut som den mest kostnadsdrivande gruppen!”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Stefan Carlsson (V), yrkar även de
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till Torgny Maurers
(SD) yrkande om återremiss.
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Kristin Andersson (KD).
Beslutsgång
Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss och
ställer det på bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna årsredovisningen 2019
Reservation
Torgny Maurer och Börje Axelsson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 68

Dnr: KS.2020.0422

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2019
Sammanfattning
Med hänvisning till revisionsberättelsen vill kommunfullmäktige i likhet med
revisorerna tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna,
beredningarna samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att bevilja ansvarsfrihet till kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 69

Dnr: KS.2020.0083

Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm arbetstid till
barnomsorg dagtid
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att avsätta medel för särskilda
satsningar. För sektor utbildning öronmärktes 2 000 000 kr för det som i
strategisk plan benämndes barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter
och helger.
Under 2019 genomförde sektor utbildning en uppföljning av barnomsorgen
under kvällar, nätter och helger -dnr KS.2019.1026.2019-§ 196. Förvaltningens
bedömning var att nyttjandegraden av verksamheten var låg i relation till
kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade i sitt möte i december 2019 att
verksamheten ska upphöra från och med januari 2020.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att låta budgetmedlen om
1 980 000kr för barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter och helger
ligga kvar inom sektor utbildnings ram och se avvecklingen som en del av
åtgärder för ekonomi i balans. Medlen ska ligga som en särskild tilldelning.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar på ett tillägg ”att del av dessa medel öronmärks för
att trygga en fortsatt drift av barnomsorg i Grytgöl (Dagbarnvårdarhuset)”.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
därmed avslag till Torgny Maurers (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) tilläggsyrkande och ställer det
på bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst eller nej-röst för Torgny Maurers (SD) förslag.
Omröstningen sker genom handuppräckning.
Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för Torgny Maurers (SD) förslag och 23 nej-röster för Torgny
Maurers (SD) förslag beslutar kommunfullmäktige att avslå Torgny Maurers
(SD) förslag och således bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15 (34)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Parti Ja

Nej

Martinsson, Berit
Larsson, Thomas
Andersson, Jonas
Jeansson, Ulrika
Karlsson, Patrik
Leiviskä-Widlund, Riitta
Granath, Frida
Heintze, Jan-Erik
Annerfeldt, Mats
W Karlsson, Ann-Britt
Moberg, Magnus
Lindberg, Lena
Johansson, Åsa
Horkeby, Sune
Andersson, Kristin
Egnell, Bert
Jacobsson, Inge
Andersson, Ritha
Larsson, Rune
Maurer, Torgny
Axelsson, Börje
Lindgren, Conny
Carlsson, Stefan
Jacobson, Tommy
Billström, Ingela

S

x

S
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
C
C
KD
M
M
M
M
SD
SD
V
V
L
MP

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Avstår

x
x
x
x
x
x

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att låta budgetmedlen på 1 980 000 kr för barnomsorg på obekväm
arbetstid dvs kvällar, nätter och helger ligga kvar i sektor utbildnings ram
som en särskild tilldelning och se avvecklingen som en del av åtgärder
för ekonomi i balans
Reservation
Torgny Maurer och Börje Axelsson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 70

Dnr: KS.2020.0107

Upphävande av beslut avseende fritidshem/skolbarnomsorg i
Ekesjö
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avvecklas och
att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle ske med
Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn och ungdom
skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till förskolan i Ekesjö.
(Dnr: KF 2011-05-06 § 321)
Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen.
Verksamheten omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i lagen och fritidshemmet
regleras särskilt i kapitel 14.
Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda
utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Utbildningen ska utgå från en
helhetssyn på eleven och elevens behov. De olika uppdragen i fritidshemmet,
förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan
bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vid
samverkan är det viktigt att personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och
skolan har kunskap om vilka uppdrag de olika verksamheterna har.
En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag
inskrivna i fritidshemmet. Det ger fritidshemmet goda möjligheter att
komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda eleverna en
meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Att beslutet om att fritidshem/skolbarnomsorg ska erbjudas i anslutning
till Ekesjö förskola, dnr: KF 2011-05-06 § 321, ska upphävas
Yrkande
Frida Granath (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå
förvaltningens förslag till beslut.
Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD), Stefan Carlsson (V) och Ulrika
Jeansson (S) yrkar även de bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att
avslå förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-§ 71

Dnr: KS.2019.0817

Förvärv Hällestadgården
Sammanfattning
Sektor Vård och omsorg har genomfört en utredning av behov och möjliga
alternativ avseende utbyggnad av boende inom SÄBO. Utredningen
presenterades för kommunfullmäktige. Fullmäktige fick ta ställning till fyra olika
alternativ till lösning. Beslutet i fullmäktige pekade ut alternativet innehållande
avveckling av Storängsgården samt nybyggnation av ca. 89 platser i tätorten.
Beslutet innehöll även tillbyggnad av 12 nya platser på Hällestadgården i
Hällestad.
Effekten av en nybyggnation och tillbyggnad innebär möjlighet till moderna
lokaler som kan optimera välfärdstekniken och dess bemanning.
Fastighetsavdelningen har utrett konsekvenserna av fullmäktiges beslut. Initialt
föreslår avdelningen ett förvärv av Hällestadsgården (Hällestad 1:11). I nästa
skede föreslås en tillbyggnad av de nya platserna. Projektering och kalkylering
av tillbyggnationen pågår och beräknas föreläggas fullmäktige för beslut under
Q2/Q3 2020.
Fastighetsavdelningen och Vallonbygden AB har diskuterat olika vägar att
uppfylla fullmäktiges beslut. Slutsatsen som delas av båda parter är att
kommunen förvärvar Hällestadgården från Vallonbygden. Vallonbygden är av
den uppfattningen att vårdboendet inte tillhör dess huvudsakliga inriktning och
dessutom förvaltningsmässigt inte passar in i beståndet.
Ur ett kommunalt perspektiv innebär ett förvärv av Hällestadgården en högre
handlingsfrihet. Driftmässigt minskar kostnaden för verksamheten då internhyra
är billigare än externförhyrning. Egenägd fastighet för kommunal
kärnverksamhet är långsiktigt generellt sett billigare för verksamheten.
Parterna har låtit värdera fastigheten genom två av varandra helt oberoende
parter. Vallonbygdens värderare Croisette Valuation & Analysis AB sätter värdet
till 34 200 000 kr. Finspångs kommuns värderare Forum fastighetsekonomi AB
värderar fastigheten till 38 000 000 kr. Parterna är överens om att förvärvspris är
ett genomsnitt av respektive värdering d.v.s. 36 100 000 kr.
Vidare är parterna överens om att upprätta ett avtal om återköp av de friliggande
bostadshusen vid Hällestadgården. Finspångs kommuns huvudsakliga policy är
att inte förvalta ”rena” bostadshus. Värdering av bostadshusen har upprättats av
Forum fastighetsekonomi AB, vilken visar 2 400 000 kr. Kommunen och
Vallonbygden AB är vidare överens om villkor för hantering av
förrättningskostnader och kostnader för separering av värmesystemet.
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Ekonomiska konsekvenser utav förvärv förutom ordinarie driftkostnader är:
sedvanliga transaktionskostnader, stämpelskatt för bostadsdel på fastigheten.
Kommunen har för närvarande en god likviditet. Beroende på hur övriga
investeringar faller ut under året kan nyupplåning bli aktuell. Förvaltningen
önskar medgivande för nyupplåning men avser att avvakta med verkställande till
dess behov uppstår.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen: ”Vill att
förvaltningen ser över möjligheten att skjuta på försäljningen för det är inte
ordentligt utrett om finansiering ska ske internt eller genom upplåning,
värderingen av Annexet och Posthuset kan starkt ifrågasättas, samt på grund av
det osäkra ekonomiska läget. Olyckligt att i detta läge överföra medel från
kommunen till ett bolag.”
Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Åsa Johansson (C), yrkar även de
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss och
ställer det på bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att Finspångs kommun förvärvar Hällestad 1:11 från Vallonbygden AB
för köpeskillingen 36 100 000 kr exklusive transaktionskostnader.
2. Att utöka 2020 års investeringsram med 36 100 000kr.
3. Att medge lånefinansiering inom 2020 års beslutade låneram.
4. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal.
Reservation
Torgny Maurer och Börje Axelsson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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2020-§ 72

Dnr: KS.2020.0139

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun
Sammanfattning
För att uppnå kommunens mål om att ”Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-,
fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet” har det sedan 2017 varit ett
prioriterat uppdrag att ta fram en natur- och friluftsplan.
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän
och LONA-bidrag ligger till grund för att ha genomfört kartläggningar både av
natur- och friluftsvärden samt framtagande av planen. Gällande kartläggningen
av naturvärden har ett stort antal områden besökts och en stor mängd information
från exempelvis myndigheter har sammanställts. När det gäller kartläggningen
friluftsvärden har besök gjorts på plats, föreningar har bjudits in att komma med
synpunkter och en enkätundersökning har genomförts bland allmänheten.
För att ta fram en lämplig struktur för planen har inspiration hämtats från flera
andra kommuner som har både friluftsplaner och naturplaner, bland annat
Sundsvalls kommun.
Finspångs kommun har även ingått som en pilotkommun i Naturvårdsverkets
projekt för utveckling av en metod för att kartlägga friluftsområden. Detta har
resulterat i att Finspång ligger långt fram i arbetet med kartläggningen av
friluftsområden och både Länsstyrelser och andra kommuner har efterfrågat
kommunens erfarenheter och kunskaper kring ämnet.
Planen gick ut på remiss under hösten 2019 till organisationerna i kommunens
Natur- och friluftsråd. Under början av 2020 har remissvaren bearbetats och
arbetats in i förslaget till den kommunala natur- och friluftsplanen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa Natur- och friluftsplan
-----
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2020-§ 73

Dnr: KS.2019.1237

Avskaffande av e-forum
Sammanfattning
I samband med gruppledarträff har diskussion kring e-forum förts. Deltagarna
konstaterade att det finns bättre forum att hantera politiska frågor i än e-forum.
När det gäller e-forum tog kommunfullmäktige ett beslut, 2002-03-14 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning inklusive
kostnadsberäkning, som grundar sig på demokratiutskottets intentioner för edemokratimodell.
E-forum infördes år 2002 efter beredning och förslag av demokratiutskottet.
Syftet var att använda de möjligheter som då utvecklats med allmänhetens
tillgång till internet och kommunens webbplats för politisk dialog. Utifrån
kommunfullmäktiges beslut infördes e-forum där allmänheten kan ställa frågor
till företrädare för de politiska partierna.
Tillämpning av e-forum och nya forum
De senaste åren har det varit få frågor som inkommit via e-forum. Under 2019
har två frågor besvarats och hittills under 2020 finns frågor i forumet. Många av
de frågor som inkommit har inte handlat om politiska frågeställningar utan är
riktade till verksamheten. Dessa frågor hanteras istället av förvaltningen och om
det är synpunkter eller klagomål som inkommer hanteras de i enlighet med
kommunens rutin för synpunkter och klagomål. Information om detta finns på
kommunens webbplats och det pågår ständiga förbättringar för att utveckla
tydlighet och tillgänglighet till informationen.
Idag finns nya möjligheter till demokratiska former. Nya lösningar finns att
hantera frågor vilket också medfört att alla partier inte är lika aktiva via e-forum.
Många frågor hanteras via e-post eller via sociala medier. Många frågor hänvisas
också vidare till en tjänsteperson. Då nya forum och möjligheter finns när det
gäller demokratiska former och dessa används i större omfattning, föreslås
kommunfullmäktige besluta att avsluta e-forum.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Magnus Moberg (S).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avsluta e-forum
-----
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2020-§ 74

Dnr: KS.2019.0428

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och utveckling
av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-22, § 62 att ge omsorgsberedningen
uppdrag om kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom
äldreomsorg och social omsorg.
Kartläggning av befintligt anhörigstöd har skett genom enkätundersökningar,
medborgardialog och samtalsintervju. En omvärldsbevakning kring anhörigstöd
har även gjorts i närliggande kommuner.
Utifrån kartläggningens resultat har omsorgsberedningen kommit fram till
följande utvecklingsområden;
•

Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social
omsorg. Detta skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare
anhörigsamordnare med relevant kompetens. Det ska genom ett
gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och tillgängligt för anhöriga att
få hjälp, stöd och vägledning.

•

Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver
förbättras. Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete
behöver ske så att den når ut till berörda i så tidigt skede som möjligt

•

En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare
behöver tas fram

•

Möjligheter till samverkan med Norrköpings Anhörig- och
kunskapscenter bör ses över

Juridiska och ekonomiska konsekvenser
Sektorerna ser inte att förslagen skulle innebära några juridiska konsekvenser.
Bestämmelse om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) och
omsorgsberedningens förslag går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter.
Den ambitionshöjning som föreslås av omsorgsberedningen genererar dock
ökade kostnader för verksamheterna. Att utöka anhörigstödet med ytterligare en
anhörigsamordnare, 100% tjänstgöring, skulle generera en ökad kostnad om ca
600 000 kr på årsbasis.
Övriga utvecklingsområden bedöms kunna verkställas genom förändrade
arbetssätt inom sektorerna.
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Omsorgsberedningens förslag är detaljerade och preciserade i både vilka
ambitioner som ska uppnås samt hur de skall utföras. Sektorerna ser med fördel
att verksamheterna själva få arbeta med verkställighet om hur de
ambitionshöjande insatserna ska utföras.
Omsorgsberedningens förslag till beslut att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:
1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun
2. Att sektorerna får i uppdrag att utveckla hur ambitionshöjningen ska
verkställas.
3. Att sektorerna tilldelas medel i budget med 600 000 kr för utveckling av
anhörigstödet.
4. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd
förklaras avslutat.
Kommunstyrelsens förslag
Att första punkten, som handlar om att utöka befintligt anhörigcenter avslås.
Kommunstyrelsen anser inte att det i rådande tid finns ekonomiska
förutsättningar för någon utökad verksamhet eller ambitionshöjning.
Vidare anser kommunstyrelsen inte att det är politikens roll, vare sig i
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen att fatta beslut om enskilda tjänsters
uppdragsbeskrivningar, så därför föreslås att även punkt 3 avslås.
När det gäller de två övriga punkterna så anser kommunstyrelsen att de är lite
snäva i sin utformning. Punkt två om information tycker kommunstyrelsen ska
lyda ”Säkerställa att det finns relevant information om anhörigstöd i kommunens
olika kommunikationskanaler”. När det gäller fjärde punkten om samverkan så
ser kommunstyrelsen gärna att den lämnas mer öppet för vem man kan samverka
med, dvs att ”samverkan med andra anhörigverksamheter bör ses över”.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Stefan Carlsson (V), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Ann-Britt Wrenner Karlsson (S).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun
utifrån kommunstyrelsens förslag
2. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd
förklaras avslutat

-----
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2020-§ 75

Dnr: KS.2020.0440

Beslut att omsorgberedningen är vilande fram tills nytt uppdrag
bestäms
Sammanfattning
Omsorgsberedningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag för utveckling av
befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg. Förslaget läggs fram
till beslut för fullmäktige den 15 april 2020. Förslag om nytt uppdrag till
beredningen diskuteras men är ännu inte färdigt. Därför föreslår
kommunfullmäktiges presidium att omsorgberedningen är vilande fram tills nytt
uppdrag beslutas.
Enligt den politiska organisation som är beslutad av kommunfullmäktige 201811-28 § 154, diarienummer KS.2018.1122 kan en fast beredning, om
kommunfullmäktige beslutar så, vila under en begränsad tid.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) och Inge Jacobsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att omsorgberedningen är vilande fram tills nytt uppdrag beslutas
-----
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2020-§ 76

Dnr: KS.2020.0476

Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen är
vilande tillsvidare på grund av den rådande situationen med
Coronapandemin
Sammanfattning
I den rådande situationen med Coronapandemin är flera tjänstepersoner upptagna
med arbetsuppgifter rörande detta i Finspångs kommun. I beredningarna finns
även politiker som tillhör riskgrupperna. Detta gör att det i dagsläget inte går att
arbeta vidare i beredningarna.
På förslag är att låta lärandeberedningen och demokratiberedningen vara vilande
tillsvidare på grund av den rådande situationen med Coronapandemin.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att låta lärandeberedningen och demokratiberedningen vara vilande
tillsvidare på grund av den rådande situationen med Coronapandemin
-----
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2020-§ 77

Dnr: KS.2020.0085

Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner,
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.
Två gånger per år, i april och i oktober, ska de förslag som inte beretts färdigt
redovisas till kommunfullmäktige.
Redovisning i kommunfullmäktige 15 april 2020
Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdigt när
kommunfullmäktige har sitt möte den 15 april 2020. Eftersom
sammanställningen görs i februari/mars och först ska redovisas i
kommunstyrelsen så sker förändringar på vägen. Så här ser prognosen ut:
Två motioner är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa motioner kommer
att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.
Två motioner är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår.
En motion är nyinkommen och anmäld till kommunfullmäktige den 26 februari.
Handläggning pågår.
Två medborgarförslag är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa
medborgarförslag kommer att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.
Ett medborgarförslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår.
Tre medborgarförslag är nyinkomna och anmälda till kommunfullmäktige den 26
februari. Handläggning pågår.
Två e-förslag är i april månad äldre än 6 månader. Ett av förslagen kommer att
beslutas i kommunfullmäktige i maj månad. Handläggning pågår på det andra eförslaget.
Ett e-förslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag
som inte beretts färdigt per april månad 2020
-----
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2020-§ 78

Dnr: KS.2019.0532

Rapportering investeringar årsbokslutet 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla
budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat
slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk rapportering över Pågående
investeringar vid årsbokslutet 2019 samt en statusrapportering över årets projekt
med kommentarer från sektorerna.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 175 mkr
samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2019 års investeringsanslag till 65
mkr. Under året har flera projekt avslutats, däribland Lillängens förskola där
kostnaden slutade på 38 mkr, slutredovisning till Kommunstyrelsen återstår.
Andra större projekt som färdigställdes var bland annat ”stugby Arena Grosvad”,
”GC-väg Storängsskolan” och ”lekplats Vita stan”. Sektorerna har liksom
tidigare år erhållit investeringsmedel för verksamhetsinvesteringar. Bland annat
har sektor vård och omsorg färdigställt sin investering i nyckelfri hemtjänst där
syftet var att förbättra säkerheten och minska riskerna med nyckelhantering för
brukare och personal. Kostnaden slutade på 1,7 mkr.
I samband med årsbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har
färdigställts till 152 mkr. Prognosen visar på en kostnadsavvikelse med -2,5 mkr
där bland annat projekt ”anpassning busshållplats Bävervägen och
pendlarparkering” förväntas bli dyrare än beräknat. Fler projekt kommer att
färdigställas under våren däribland ”omklädningsrum Grosvad” med en budget
på 5 mkr och ” skateboardpark” budgeterad till 7 mkr.
Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns
investeringsmedel avsatta för exploatering och infrastrukturprojekt som ännu
inte är påbörjade eller delvis påbörjade.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna rapporteringen investeringar bokslutsår 2019
-----
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2020-§ 79

Dnr: KS.2020.0001

Valärende - entledigande av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Linda Thyselius (V) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att entlediga Linda Thyselius (V) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
2. Att uppdrag till Länsstyrelsen om en ny räkning
-----
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2020-§ 80

Dnr: KS.2020.0430

Interpellation - integration gör samhället mer hållbart
Sammanfattning
Stefan Carlsson (V) har inkommit med en interpellation ställd till ansvarigt
kommunalråd angående att integration gör samhället mer hållbart
Hans frågeställningar är:
Hur väl integrerat är Finspång? Hur ser segregation ut i Finspång? Vilka möts,
vilka möts inte?
-

Delar kommunalrådet vår syn på vikten av att främja integration och
motverka segregation?

-

Delar kommunalrådet vår uppfattning att kommunen snarast bör söka
bidrag ur medel som Delegationen mot segregation utlyste 2020-03-23
för 2020 ”Att ta fram och utveckla kunskap om segregationens nuläge,
orsaker och insatser för att motverka den” för att beskriva och analysera
segregation i Finspång. www.delmos.se

Yttrande
I ärendet yttrar sig Stefan Carlsson (V).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges
nästkommande möte
-----
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2020-§ 81

Dnr: KS.2020.0431

Motion - integration gör samhället mer hållbart, uppdrag till
demokratiberedningen

Sammanfattning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att analysera,
utveckla och genomföra medborgardialog om integration i kommunen.
Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge
Demokratiberedningen i uppdrag:
-

Att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör
en analys av hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar
integration dels föreslår vad mer man kan göra för att öka möten mellan
människor för ökad samhörighet

-

Att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra
en medborgardialog med civilsamhället om integration

-

Att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande
uppdrag eller finner lämpligt

-

Att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige

Vänsterpartiet föreslår även i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att
ge kommunfullmäktige i uppdrag
-

Att fullmäktige för en djupare diskussion i anslutning till redovisningen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter
till kommunfullmäktige för beslut
-----
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2020-§ 82

Delgivningar
Sammanfattning
1. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01
2. Årsredovisning 2019 Finspångs Tekniska Verk AB
3. Årsredovisning 2019 Vallonbygden AB
4. Årsredovisning 2019 FFIA
5. Årsredovisning 2019 Finet AB

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anteckna ovanstående skrivelser till protokollet
-----
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