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ANSLAG/BEVIS – kommunfullmäktige 2018-04-25, §§ 58-77 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2018-05-03 

Datum när anslaget tas 

ner  2018-05-25 

 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, den 25 april 2018, kl. 16:00-19:00 

Beslutande: Berit Martinsson (S) 

Jonny Persson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Solvig Svensson (S) ersätter Anders Härnbro (S) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Birgit Svärd (S) 

Helena Berg (S) ersätter Mats Annerfeldt (S) 

Lena Lindberg (S) ersätter Rune Adamsson (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Senad Bosnjakovic (-) 

Frida Granath (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) ersätter Rune Haagel (S) 

Laila Ringqvist (S) ersätter Kristina Ström (S) 

Bill Johansson (S) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Magnus Andersson Lindwall (S) ersätter Khajroullah Karimi (S) §§ 62-77 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Ing-Marie Jeansson (S) 

Bengt Eriksson (S) 

Conny Lindgren (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Stefan Carlsson (V) §§ 58-63 

Leif Sundström (V) ersätter Nina Öberg (V) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

Ingrid Ahlström (MP) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Lilian Bressler (M) 

Christer Forsshéll (M) ersätter Stig Jansson (M) 

Ralph Kronholm (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Lennart Bodling (SD) 

Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) 
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Kristin Yderfors (C) ersätter Sune Horkeby (C) 

Christer Lundström (L) 

Marie Johansson (KD) 

 

Ersättare: Magnus Moberg (S) §§ 63-77 

Bert Egnell (M) 

 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Denny Lawrot, kommunrevisionens ordförande 

Per-Åke Andersson 

 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-05-02 kl. 16:00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Robin Levander 

 

Paragraf 

 

58 - 77 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Ralph Kronholm (M) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 58 

  

Information om verksamheten i regionen 2018-§ 59 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2018-§ 60 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2018-§ 61 

  

Allmänhetens frågestund 2018-§ 62 

  

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun 2018-§ 63 

  

Revisionsberättelse 2017 2018-§ 64 

  

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2017 2018-§ 65 

  

Politisk organisation 2018 2018-§ 66 

  

Integrationsstrategi för Finspångs kommun 2018-§ 67 

  

Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i Finspång 2018-§ 68 

  

Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten till valet 2018 2018-§ 69 

  

Svar på medborgarförslag - Skidspår längs gång- och 

cykelvägen från Sjöviksvägen 

2018-§ 70 

  

Samråd om detaljplan Coop Rejmyre 1:115 m.fl.  2018-§ 71 

  

Samråd om detaljplan för kv. Tättingen och kv. Blåduvan 2018-§ 72 

  

Förlängning av lärandeberedningens uppdrag - Att revidera 

arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars 

anställningsbarhet. 

2018-§ 73 

  

Valärende - entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 

samt bygg- och miljönämnden  

2018-§ 74 

  

Delgivningar 2018-§ 75 

  

Nytt e-förslag - Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln 2018-§ 76 
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Nytt medborgarförslag - Lotorps framtida utveckling: 

samordning av lokaler för förskola, skola och föreningsliv 

2018-§ 77 
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2018-§ 58 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 
 
19 a) Nytt e-förslag - Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln. 
19 b) Nytt medborgarförslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av lokaler 
för förskola, skola och föreningsliv 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 
- - - - - 
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2018-§ 59 
 

Information om verksamheten i regionen 

 
Ulrika Jeansson (S) rapporterar från regionen angående hemsändningsbidrag. 
Regionens representant har rapporterat om de nya riktlinjerna för 
hemsändningsbidrag. Skillnaden mellan regionens riktlinjer och de riktlinjer som 
Finspångs kommun själva beslutat om är att Finspångs kommun värnar butikerna 
på landsbygden medans det i regionens riktlinjer snarare är behovet från 
medborgare på landsbygden som styr. I Finspångs kommun har man rätt till 
hemsändningsbidrag om bor minst 1,5 km från butiken. I regionens riktlinjer har en 
person rätt till hemsändningsbidrag om man bor minst 2 mil alternativt har minst 20 
mintuter till närmste butik. I Finspångs kommun tillämpas hemsändningsbidrag i 
Igelfors och Hällestad. Kommunens riktlinjer kan komma att ändras något i 
framtiden.  
 
Yttrande 
Carl-Gustaf Mörner (M) yttrar sig i ärendet.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2018-§ 60 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

 
Ingrid Westlund (V) är ordförande i omsorgsberedningen där man jobbar med att ta 
fram en strategi för den kommunala hälso- och sjukvården. Beredningen håller på 
att sammanställa ett lättillgängligt underlag för den vägledande frågestund som 
kommer att hållas på kommunfullmäktige i maj. Beredningen kommer även att 
bifoga ett mer avancerat material för den som vill sätta sig in djupare angående 
patientsäkerhet. 
 
Ingrid Ahlström (MP) är ordförande i miljö- och samhällberedningen och 
informerar om beredningens pågående uppdrag att ta fram en översiktplan med sikte 
på 2030. Beredningen har genomfört ett antal medborgardialoger i kommunen. Ca 250 
personer har sammanlagt närvarat på mötena. Många är positiva till att man fått varit 
med och tycka till tidigt i processen. Beredningen har även arbetat klart med uppdraget 

att revidera det strategiska programmet för boendeplanering.  
 
Berit Martinsson (S) är ordförande i demokratiberedningen och berättar att 
beredningen nu är klara med mångfaldsuppdraget. Beredningen är även snart klara 
med uppdraget att revidera policyn för medborgardialog och dessutom börjar man 
bli klar med uppdraget att utveckla kommunfullmäktige. Återrapporteringen väntas 
bli i höst.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2018-§ 61 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

 
 
Senad Bosnjakovic (-) har en fråga till Stefan Carlsson (V): 

- Vad och hur mycket har uppföljningsgruppen "Utbildning och 
arbetsmarknad" följt upp senaste två år eller tidigare? Har 
uppföljningsgruppen fått särskilda uppdrag via kommunstyrelsen och vilka i 
så fall? 

 
Stefan Carlsson s(V) svar på Senad Bosnjakovic (-) fråga: 

- Nej, uppföljningsgruppen har inte fått något uppdrag från 
kommunstyrelsen. Under 2017 har inte uppföljningsgruppen följt upp 
något. I januari har uppföljningsgruppen följt upp ny organisation för 
utbildningssektorn. Under 2016 följde gruppen även upp kvalitetssystemet 
Qvalis, betyg för årskurs 9 samt IT i skolan.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2018-§ 62 
 

Allmänhetens frågestund 

 
Per-Åke Andersson har ett par frågor till Ulrika Jeansson (S): 

- Vi vet att Miljö- och samhällsberedningen jobbar bra med 
medborgardialoger men hur jobbar man med medborgardialog i de andra 
beredningarna? 
 

- Sjukfrånvaron når inte sina mål. Det vi jag kan se i jämförelse med 
föregående år är att männens sjukfrånvaro ökar. Vad gör kommunen för att 
komma tillrätta med problemen? 

 
Ulrika Jeanssons (S) svar på Per-Åke Anderssons frågor: 

- Miljö- och samhällsberedningen är ju framgångsrik i fråga om att arbeta med 
medborgardialog. I övrigt är vi inte så bra som vi vill vara. Vi ser också i 
kommunkompassen att vi inte är en av de bättre kommunerna i landet. 
  

- Långtidssjukskrivningarna har minskat och vi är bäst i länet även om vi inte 
är nöjda så är vi på rätt väg. Vi har inrättat en sjuk- och frisktjänst vilket 
möjliggör att vi kan följa upp exempelvis stress. Ett oroande problem är att 
sjukfrånvaron är så pass hög för dem under 30 år. 

 
Per-Åke Andersson har ett par frågor till Stefan Carlsson (V): 

- I årsredovisningen står det att antalet våldsbrott ökat. Är det antalet 
anmälda våldsbrott och har brotten lett till fällande dom? 
  

- Hur går det med arbetet med utsatta barn? 
 

 
Stefan Carlsson s(V) svar på Per-Åke Anderssons frågor: 

- Antalet våldbrott är enbart anmälda brott. Om brotten har lett till fällande 
dom vet jag inte.  
  

- I kommunen arbetar man med utsatta barn genom arbetsgrupper för att 
skapa samverkan mellan skola och socialtjänst.  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  

 
- - - - - 
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2018-§ 63   Dnr: KS.2018.0228 

 

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2017 ett överskott på 22,9 mkr. 
Resultatet är en positiv avvikelse mot budget med dryga 10 mkr. Tre av sex sektorer 
redovisar positiv budgetavvikelse. Årets balanskravsresultat uppgår till 20,4 kr.  

Kommunen har fortsatt stora kostnader för placeringar och gymnasieverksamhet. 
Utbetalning av försörjningsstöd har under året minskat med 2,2 mkr jämfört med 
föregående år. Inom grundskolan har kommunen under året haft ökade 
personalkostnader som beror på kostnader för assistans till elever med särskilt stöd, 
ökad personaltäthet samt höga sjukskrivningskostnader. Kostnaderna för barn och 
elever i extern verksamhet såsom enskild förskola och friskola i kommunen eller i 
annan kommun har också ökat under året. 

Kommungemensamma kostnader påverkar avvikelsen positivt med nästan 18 mkr. 
Här återfinns kommunens gemensamma medel som inte kan kopplas till en enskild 
sektor såsom nya avskrivningar, utvecklingsmedel, kommunens lokalpool samt 
buffert för volymförändringar. Den positiva avvikelsen beror bland annat på 
kvarvarande avskrivningsmedel till följd av fördröjningar av planerade 
investeringsprojekt. Av de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som 

kommunfullmäktige antagit uppfylls fyra av sex mål och även 2017 ökar kommunens 

soliditet inklusive pensionsförpliktelserna.  

I övrigt har måluppfyllelsen försämrats jämfört med 2016. I år bedöms enbart fyra 
mål vara helt uppfyllda och två av målen är satta på ej godkänt, mot inget alls 
föregående år.  En djupare analys kring detta återges i årsredovisningsdokumentet.  

 

 
Yttrande 
Ulrika Jeansson (S), Stefan Carlsson (V), Riitta Leiviskä Widlund (S), Herman 
Vinterhjärta (MP), Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD), Ann-Britt Wrenner 
Karlsson (S) och Carl-Gustaf Mörner (M) yttrar sig i ärendet.  
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med en 
ändring: 
 

- Att ändra ordet underskott till överskott i tabellen på sidan 31 i 
årsredovisningen. 
 

Riitta Leiviskä Widlund (S), Herman Vinterhjärta (MP) och Inge Jacobsson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Ulrika Jeanssons (S) 
ändringsyrkande.  
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Torgny Maurer (SD) yrkar på en återremiss med motiveringen: 

 

- Att en redovisning för migrationsrelaterade inkomster och utgifter saknas 
(ett så kallat mångkulturellt bokslut). 

 
Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) återremissyrkande.  
 
Beslutsgång  
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 
ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) återremissyrkande och om det faller 
ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Omröstning  
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) 
återremissyrkande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer hon 
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna årsredovisning 2017. 
 

- Att ändra ordet underskott till överskott i tabellen på sidan 31 i 
årsredovisningen. 

 
Reservation 
Torgny Maurer (SD) och Lennart Bodling (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) återremissyrkande.  
 
- - - - - 
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2018-§ 64   Dnr: KS.2018.0448 

 

Revisionsberättelse 2017 

Sammanfattning 
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder 

och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den 

verksamhet som bedrivits i kommunens företag.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs 

enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 

intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 

räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 

uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksam het och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 

har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 

Revisorernas granskning har biträtts av sakkunniga från PwC. Rapporter 

över genomförda granskningar har löpande under året överlämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Revisorerna bedömer dock sammantaget att styrelser, nämnder och 

beredningar i Finspångs kommun bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt 

och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt. 

 
Revisorerna bedömer att kommunens årsredovisning i allt väsentligt redogör 

för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska 

ställningen. Utifrån genomförd bokslutsgranskning konstaterar vi att: 

 
- Kommunen uppfyller balanskravet. Årets resultat efter 

balanskravsjustering upp går till 20,4 mnkr vilket överstiger 
budgeterat resultat, 12,5 mnkr 

- Måluppfyllelsen för de finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning bedöms som god, fem av de sex finansiella målen 

uppfylls. 

- Måluppfyllelsen i styrkortsuppföljningen visar god måluppfyllelse när 

det gäller området tillväxt och utveckling. När det gäller perspektivet 

verksamhet uppfylls alla målen helt eller delvis, förutom målet "hög 
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måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet". En 

motsvarande god måluppfyllelse, målen uppfylls helt eller delvis, 

redovisas när det gäller medarbetar- respektive ekonomiperspektivet. 

 
- Den sammanvägda bedömningen pekar på att måluppfyllelsen har 

försämrats i förhållande till utfallet år 2016. Fyra mål bedöms nu 

som helt uppfyllda jämfört med de 11 mål som år 2016 bedömdes 

som helt uppfyllda. 

 
- Vi bedömer måluppfyllelsen som objektivt genomförd och 

rättvisande. Vi instämmer också i den analys som ligger till grund för 

bedömningen och det generella behovet av systematiska analyser 

och ständiga förbättringar. 

- - Alla sektorer, utom två, redovisar negativa avvikelser i förhållande till 
budget. 

- Samlat uppvisas dock inom sektorsorganisationema ett överskott 

med 10,4 mnkr, vilket är ett lägre resultat jämfört med föregående år. 

De större budgetavvikelserna återfinns inom sektorerna social 

omsorg och kultur och bildning samt sektor barn och utbildning. 

Inom sektor Social omsorg handlar det framför allt om kostnader för 

extern vård och placeringar av såväl vuxna som barn- och ungdomar 

samt för köpta platser LSS och SoL. Inom sektor barn och 

utbildning återfinns budgetavvikelsen inom grundskolan, inklusive 

grundsärskolan, och fritidshem. 

- Budgetavvikelsen inom sektor kultur och bildning handlar om 

avvikelser inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan. 

 
- Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 
- Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas 

interna kontroll har varit tillräcklig. 

 
- Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i 

dessa organ. 

 
- Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 

årsredovisning för 2017. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna revisionsberättelse 2017. 

 
- - - - - 
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2018-§ 65   Dnr: KS.2018.0443 

 

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2017 

Sammanfattning 
Med hänvisning till revisionsberättelsen vill fullmäktige 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. 

 
- - - - - 
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2018-§ 66   Dnr: KS.2018.0320 

 

Politisk organisation 2018 

Sammanfattning 
På uppdrag av den politiska ledningsgruppen har ett förslag på revidering av den 
politiska organisationen tagits fram. Revideringen omfattar avsnittet om 
kommunstyrelsens arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och resultat, där 
vissa förtydliganden gjorts. 

 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut  
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa politisk organisation. 
  

- - - - - 
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2018-§ 67   Dnr: KS.2017.1109 

 

Integrationsstrategi för Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Integrationsstrategin beskriver Finspångs kommuns inriktning med 
integrationsarbetet och tydliggör vilka områden som skall prioriteras för att stärka 
integrationen mellan befintliga kommuninvånare och nya kommuninvånare. 
Integrationsstrategin beskriver hur Finspångs kommun skall förhålla sig till alla de 
olika begrepp som florerar inom ramen för integrationsarbetet, för att förenkla och 
förtydliga kommunens integrations arbete för framtiden.   
 
Strategin ska även verka för att stimulera kommunens tillväxt ur ett 
mångfaldsperspektiv samt ge vägledning och stöd vid beslut och prioritering av 
befintliga resurser. Integrationsfrågan ska vara hela den kommunala förvaltningens 
angelägenhet och inte ses som en enskild fråga för mottagande av nya 
kommuninvånare. 
 
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) och Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång  
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 
ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) avslagsyrkande och om det faller 
ställer hon proposition på kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Omröstning  
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer proposition på Torgny Maurers (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer hon 
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta Integrationsstrategi för Finspångs kommun med 
demokratiberedningens förslag på ändringar. 

 
 
 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 18 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Protokollsanteckning 
Torgny Maurer (SD) har begärt att införa en protokollsanteckning: 
 
Det här är ingen integrationsstrategi utan ett politiskt beställningsverk som enligt 
vår mening syftar till att diskriminera svenskar i sitt eget land. 
 
I stället borde den innehålla strategier för ett kommunalt asylstopp, dvs att 
kommunen skickar starka signaler till regering och riksdag att stoppa fortsatt 
framtida asylinvandring till kommunen! 
 
Den borde innehålla strategier för assimilering av invandrargrupper och inte som i 
detta dokument lägga tonvikten på att medborgarna ska uppfostras av politiker och 
tjänstemän att välkomna mångkultur! 
 
Strategin bör också vara att informera om svårigheterna för de asylsökande att 
etablera sig i samhället, samt även uppmuntra till återvandring. 
 
- - - - -  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 19 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 68   Dnr: KS.2017.1033 

 

Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i Finspång 

Sammanfattning 
2017-10-18 inkom Sverigedemokraterna i Finspång med en motion där man 
föreslagit kommunfullmäktige låta förvaltningen utreda förutsättningen för: 

 
– Att inrätta ett kommunalt återvandringskontor med storlek i paritet med 

asylmottagandet i kommunen, för att aktivt och snabbt kunna handlägga 
ärenden med målsättningen att asylsökande samt personer med 
uppehållstillstånd skall uppmuntras att återvandra till sina hemländer. 

– Att samarbeta och söka ekonomiskt stöd från migrationsverket för detta 
ändamål. 

– Att ekonomiska medel till denna verksamhet styrs över från exempelvis SFI, 
modersmålsundervisning och övriga migrationsrelaterade områden. 
 

Regeringen har förordat Migrationsverket som huvudansvariga för asylärenden samt 
dess utredanden delar. Migrationsverket får besluta om statligt bidrag till utlänningar 
som önskar lämna Sverige och bosätta sig i ett annat land.  
 
Migrationsverket kan på sin hemsida lämna mer information om detta samt hur 
ansökningsförfarandet går till, inklusive ansökningsblanketter. 
 
Lokala återvandringskontor finns idag framförallt i de större städerna, Stockholm, 
Göteborg och Malmö och samfinansieras via kommun, Migrationsverket och 
särskilda projektmedel.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att det inte föreligger ett sådant underlag i 
Finspångs kommun för upprättandet av ett kontor för frivillig återvandring, som i 
de enskilda fallen ofta är en lång process av enskilda överväganden och som kräver 
god kännedom om situationen i det tidigare hemlandet avseende t.ex. säkerhet, 
boende, försörjning, sjuk- och hälsovård m.m. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att den information som lämnas via 
Migrationsverkets hemsida eller som kan lämnas av t.ex. kommunen i frågor om 
frivillig återvandring är tillräcklig i nuläget och att det ej getts uttryck från 
kommuninvånare om ett prioriterat behov av särskild verksamhet för frivillig 
återvandring. 
 
 
 
 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Ulrika Jeansson (S), Ingrid Ahlström (MP), Riitta Leiviskä Widlund (S) och Ingrid 
Westlund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut samt avslag på 
Torgny Maurers (SD) yrkande. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 
ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 
Omröstning  
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
Torgny Maurers (SD) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till 
förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att avslå motionen. 
 

Reservation 
Torgny Maurer (SD) och Lennart Bodling (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
Torgny Maurer (SD) har begärt att införa en protokollsanteckning: 
 
Förvaltningen gör bedömningen att det inte föreligger ett sådant underlag för 
upprättande av ett kontor för återvandring. Men miljoner kan år efter år spenderas 
på asylboenden, coacher, SFI-lärare, HVB-hem, Extratjänster, 
integrationssamordnare, integrationsstrateger, integrationsråd etc. 
 
Sen har det antagligen varit ett medvetet val att misstolka motionen, Andemeningen 
är att informera om återvandring, Vilka möjligheter och bidrag som finna att söka. 
Informera om de svårigheter och problem som med stor sannolikhet kommer att 
uppstå i Sverige, både för den asylsökande och deras barn. Man kan tycka att det 
borde vara varenda kommunal tjänstemans plikt att hushålla med invånarnas 
skattemedel och även göra en konsekvensanalys över vad en ohämmad invandring 
kan komma att innebära för kommunens framtida ekonomi. 
 
- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 21 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 69   Dnr: KS.2017.1034 

 

Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten till valet 2018 

Sammanfattning 
Freddy Leijon (SD) har lämnat en motion där han föreslår följande: 
 

- Att ge valnämnden i uppdrag att organisera alla vallokaler enligt exemplet 
Hårstorps förskola för att stärka valhemligheten. 
 

- Att ge valnämnden i uppdrag att följa vallagen och ej använda lokaler som är 
kopplade till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag. 

 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till valnämnden för beredning och åter 
till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Valnämnden beslutade 2017-02-07 § 2 att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att anta förslaget till yttrande från valnämnden. 
 

2. Att anse motionen besvarad 
 
Valnämndens yttrande 
Valnämnden ser positivt på Freddy Leijons (SD) intention att förstärka val-
hemligheten. Valnämnden ställer sig positiv till förslaget att organisera alla vallokaler 
enligt Hårstorps förskola i den mån det är möjligt med hänsyn till lokalernas fysiska 
utformning. 
 
Valnämnden samlade bedömning är att man känner till problematiken med 
utformningen av vallokalen på Medley arena Grosvad och att man arbetar för att 
förändra den inför nästa val. Ordförande i varje vallokal ansvarar för vallokalernas 
utformning. Valnämnden kommer att använda Freddy Leijons (SD) skiss av 
vallokalen Hårstorps förskola som en del av utbildningsmaterialet när ordförandena 
för vallokalerna ska utbildas.  
 
Frågan som handlar om att följa vallagen och inte använda lokaler som är kopplade 
till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag. Valnämnden avser givetvis att 
följa vallagen men vallagen är mer komplex än vad den kanske först framstår:  
 

”Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 
som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. För varje valdistrikt 
ska det finnas en vallokal. 
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för än-
damålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte 
ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan 
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som 
kan påverka väljaren i samband med röstningen.” Vallag (2005:837) 4 kap. § 
20 

 
I lagen är det skillnad på ska och bör. Enligt Länsstyrelsen i Östergötland går den 
del av lagen som rör lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i 
fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande, före den del av lagen som 
handlar om att lokalen inte bör ha anknytning till en viss religiös sammanslutning 
eller till ett visst företag. Det står dock att vallokalen inte ska ha anknytning till en 
viss politisk sammanslutning.  
 
Det betyder i korthet att närhet, tillgänglighet och öppethållande anses viktigare än 
att inte använda lokaler med koppling religiösa sammanslutningar eller företag. 
Lokaler med koppling till politisk sammanslutning kommer inte att användas. Vid 
osäkerhet avser valnämnden att rådfråga Länsstyrelsen i Östergötland. 
 
Valnämnden kommer att titta på möjligheten att flytta vallokalen i Sonstorp från 
kyrkan till en av förskolorna i Sonstorp. Valnämnden kommer även att titta på 
möjligheten att flytta vallokalen missionskyrkan i Finspång till Högalidskolan. I 
Skedevi bedömer valnämnden att det är svårt att hitta en mer lämplig lokal som 
uppfyller kraven på lokalisering. 
 
 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på följande ändringar: 
 

- Att bifalla motionen. 
 

- Motionens syfte är att stärka valhemligheten i vallokalerna, lokalerna skall 
inte vara utformade så att andra röstande lätt kan se vilka valsedlar som den 
röstande plockar upp. 

 

- Att följa vallagen genom att ej använda lokaler som är kopplade till religiösa, 
politiska sammanslutningar eller företag. 

 
Ing-Marie Jeansson (S), Ulrika Jeansson (S) och Conny Lindgren (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång  
Ordförande Berit Martinsson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 
ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 23 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning  
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
Torgny Maurers (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen röstar till 
förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta förslaget till yttrande från valnämnden. 
  

2. Att anse motionen besvarad 

 
Reservation 
Torgny Maurer (SD) och Lennart Bodling (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.  
 
- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 24 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 70   Dnr: KS.2016.0236 

 

Svar på medborgarförslag - Skidspår längs gång- och 
cykelvägen från Sjöviksvägen 

Sammanfattning 
Yngve Gustafsson har under vintern 2016 lämnat in ett medborgarförslag om 
skidspår längs gång- och cykelvägen från Sjöviksvägen. Yngve skriver att motion ska 
uppmuntras och en relativt liten insats krävs för att skapa bättre motionsmöjligheter 
för många i området.  

Ärendet har diskuterats med tjänstemän och föreningsaktiva i Finspångs kommun 
och förvaltningen ser att detta kan vara möjligt vid snörika vintrar men att resurser 
för att sköta driften av skidspåret och vilka kostnader detta medför behöver utredas. 

Förvaltningen har pratat med Yngve Gustafsson som inte kompletterat sitt förslag 
utan snarare förstärkt det med ytterligare insikter kring hur detta skulle kunna 
genomföras. Yngve är positiv till förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
  

1. Att avslå medborgarförslaget. 
 

2. Att meddela Yngve Gustafsson beslutet. 
 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 25 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 71   Dnr: KS.2016.0079 

 

Samråd om detaljplan Coop Rejmyre 1:115 m.fl.  

Sammanfattning 
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 
näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra 
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa 
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden 
behöver tillskapas för att möjiggöra nya etableringar och exploateringar av såväl 
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av 
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya 
tillväxtmålen. 

Planens syfte är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära butiken 
på fastigheten Rejmyre 1:115 och därigenom möjliggöra tillbyggnation av Coop 
Nära butiken, samt att ändra ändamålet på fastigheten Rejmyre 1:110 från allmänt 
ändamål (A) till ett mer flexibelt ändamål med kombinerade planbestämmelser, 
flerbostadshus, centrum, och vård (BCD). 

I samband med detta är syftet även att anpassa bestämmelserna inom planområdet 
till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid 
bygglovsgivning och underlätta bygglovs prövning. 

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

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

Yttrande 
Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheten Coop Rejmyre 1 
m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 

 
- - - - - 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 72   Dnr: KS.2016.0819 

 

Samråd om Detaljplan för kv. Tättingen och kv. Blåduvan 

Sammanfattning 
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 
näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra 
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa 
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden 
behöver tillskapas för att möjiggöra nya etableringar och exploateringar av såväl 
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av 
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya 
tillväxtmålen. 

Syftet med detaljplanen för Blåduvan 1 och Tättingen 2-12 m.fl. är att pröva 
lämpligheten att utöka byggrätterna för fastigheterna i kvarteren Blåduvan och 
Tättingen. Detta genom att möjliggöra tillbyggnation i form av inglasade uterum 
genom att minska mark som inte får bebyggas inom befintlig tomtmark. 

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

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheterna Blåduvan 1 och 
Tättingen 2-12 m.fl. till Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- 
och bygglagen. 

 
- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 73   Dnr: KS.2018.0449 

 

Förlängning av lärandeberedningens uppdrag - Att revidera 
arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars 
anställningsbarhet. 

 
Sammanfattning 
Lärandeberedningen har tillsammans med kommunfullmäktiges presidium kommit 
överens om att förlänga uppdraget Att revidera arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att 
öka ungdomars anställningsbarhet KS.2017.0370, till och med oktober 2018. 

 

 
Yttrande 
Ingrid Westlund (V) yttrar sig i ärendet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att förlänga uppdraget Att revidera arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka 
ungdomars anställningsbarhet KS.2017.0370, till och med oktober 2018. 
 

- - - - - 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 28 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 74   Dnr: KS.2018.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 
samt bygg- och miljönämnden  

Sammanfattning 
Juha Kyllönen (S) begär att bli entledigad från samtliga uppdrag.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Juha Kyllönen (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
  

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning. 
 

3. Att entlediga Juha Kyllönen (S) från uppdraget som ledamot i Bygg- och 
miljönämnden.  
  

4. Att tacka Juha Kyllönen (S) för den tid han haft uppdragen 
 

 
- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 29 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 75 
 

Delgivningar 

 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-26 

  
2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-09 

 
3. Patientnämnden i Östergötland – Årsrapport 2017 

 
4. Samordningsförbundet Östra Östergötland – Revisionsredogörelse 

2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet. 
 
- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 30 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 76   Dnr: KS.2018.0475 

 

Nytt e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln 

Sammanfattning 
Hanna Setzman föreslår följande i sitt e-förslag: 

 

”När man har gått uppför stentrappan från Bruksgatan och ska korsa 
Vallonvägen mot Högbyvägen eller Hyttvägen är det skymd sikt både för 
de gångare som ska korsa vägen och de bilister som kommer från 
Gästgivarevägen i riktning mot Sjukhuset.  
 
För att göra övergången säkrare kan man t.ex. sätta upp en lampa som 
blinkar för att varna bilister när någon står på gång- och cykelbanan. Så som 
finns (eller har funnits) vid övergångstället på Östermalmsvägen i höjd med 
ST1-macken. I och med den skymda sikten är nog inte ett obevakat 
övergångställe tillräckligt som säkerhetsåtgärd. Ett alternativ är att göra en 
trottoar några meter längs med Vallonvägen och göra ett övergångställe där 
sikten är bättre.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning samt tillbaka till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 

- - - - - 

 
  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 31 (31)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 77   Dnr: KS.2018.0494 

 

Medborgarförslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av 
lokaler för förskola, skola och föreningsliv 

Sammanfattning 
Camilla Bauer föreslår följande i sitt medborgarförslag: 

 

”Lotorpsskolan måste renoveras och byggas ut för att möta de standarder 

kraven som finns idag, lokaler måste finnas för att bemöta ämnen som 

slöjd/musik, ventilationen måste förbättras, gymnastiksalen är under all 

kritik, väldigt liten med ingen toalett i omklädningsrummen. Man måste gå 

igenom det andra könets omklädningsrum för att ens komma in i det andra 

etc. Lokalerna ser likadana ut som när både mina föräldrar och jag gick där, 

pedagogiken och utvecklingen har utvecklats väsentligt och andra behov 

behövs idag. 

 
Sandensförskola ska byggas upp och även ut med flera 
avdelningar för att möta behovet.  
 
Föreningen Lotorps IF måste ha nya planer att spela fotboll på 
pga. av arsenikförgiftad mark. 

 
Använd skolans område, bygg om grundskolan enligt inlämnat förslag av 

rektor Magnus Stark, riv de stora växthusen som är en miljöfara samt skadar 

Lotorps första intryck, köp loss mark av bonden och bygg nya förskolan 

ihop med en arena med inomhushall (likt Billbäcks arena i Svärtinge/City 

Gross arena Lindö) och fotbollsplaner som alla tre verksamheter kan 

utnyttja. Få en säkrare parkering och på/-avstigning för skolbarnen.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning samt tillbaka till 
kommunfullmäktige för beslut.   
 

- - - - - 
 


