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Ks § 70
Kommunstyrelsens ärendelista
Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande
ändringar i ärendelistan:
1.

Att ärende 4 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd och utbildningsansvar utgår.

2.

Att ärende 8 Fastigheten Finspång Hårstorp 2:48 – försäljning
och tomträttsupplåtelse görs om till ett beslutsärende.

3.

Att ärende 9 Fastigheten Finspång Hårstorp 2:74 – försäljning
och tomträttsupplåtelse görs om till ett beslutsärende.

4.

Att ärende 10 Detaljplan för del av fastigheten Högby 1:2,
Finspångs kommun görs om till ett beslutsärende.

Kommunstyrelsen beslutar
Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändringar:
1.

Att ärende 4 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd och utbildningsansvar utgår.

2.

Att ärende 8 Fastigheten Finspång Hårstorp 2:48 – försäljning och
tomträttsupplåtelse görs om till ett beslutsärende.

3.

Att ärende 9 Fastigheten Finspång Hårstorp 2:74 – försäljning och
tomträttsupplåtelse görs om till ett beslutsärende.

4.

Att ärende 10 Detaljplan för del av fastigheten Högby 1:2,
Finspångs kommun görs om till ett beslutsärende.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0002.000

Preliminärt bokslut 2009
Preliminärt resultat för 2009 blev 3 miljoner kronor varav 2 är reavinster från försäljning av mark, dessa ska vid avstämning mot balanskravet elimineras. Verksamhetens intäkter blev 14 miljoner kronor
högre än budgeterat och kostnaderna blev 10 miljoner kronor högre än
budgeterat. Avskrivningarna blev 5 miljoner kronor lägre än budgeterat, detta på grund av investeringar som inte genomförts samt försenade projekt. Skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning blev
10,5 miljoner kronor lägre än budgeterat, finansnettot blev 3 miljoner
kronor bättre än budgeterat.
Prognoserna har förändrats mycket under året, från ett underskott på
29 miljoner kronor i april till ett preliminärt överskott på 3 miljoner
kronor. Detta förklaras huvudsakligen i förändringar i exogena faktorer, det vill säga sådant som kommunen inte kan påverka. Det handlar
exempelvis om sänkt premie på avtalsförsäkring på 9,5 miljoner kronor samt förändrade skatteintäkter på 7 miljoner kronor.
Yttrande
Anders Axelsson kommundirektör, Ulrika Jeansson (S), Larseric
Ramlöv (FP) och Berit Martinsson (S) yttrar sig i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0002.000

Information om utbyte av personaladministrativt system
Personalchef Stig Karlsson informerar i ärendet.
Aditro, som är kommunens leverantör av personalsystem, har meddelat att de förlänger support-tiden ytterligare ett år för kommunens nuvarande system. Detta för att många ännu inte hunnit uppgradera till
ett nyare system.
Finspångs kommun samarbetar med Mjölby och Vadstena när det
gäller anskaffandet och implementering av det nya systemet. Samarbetet förväntas medföra lägre konsultkostnader än vad som annars
skulle ha blivit fallet. Investeringskostnaden bedöms hamna på 1,3
miljoner kronor och driften av systemet kommer sannolikt att hanteras
inom kommunkoncernen.
Yttrande
Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0079.023

Information angående Ung +
Enhetschef Anders Bengtsson och personalsekreterare Helén Wallman
informerar i ärendet.
Projektet handlar om att anställa ungdomar i kommunen. Målgruppen
är ungdomar med försörjningsstöd som står långt från arbetsmarknaden.
En preliminär kalkyl visar att nettokostnaden för kommunen blir tämligen låg om man anställer 16 eller 20 personer under 11 månader. De
aktuella personerna har antingen lönebidrag eller nystartsjobb. Kommunen erhåller även ett anordnarbidrag för dessa personer.
Aktuella arbetsuppgifter för dessa kan exempelvis vara att någon, eller
några, blir projektledare. Vissa arbetar praktiskt med vissa upprustningsåtgärder. Turism och kultur kan bli aktuellt. Räddningstjänsten,
Vallonbygden och Finspångs Tekniska Verk har tillfrågats om de har
arbetsuppgifter som kan utföras av dessa ungdomar.
Beredande organ
Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-18 § 14
Yttrande
Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson kommundirektör, Conny Lindgren (V), Inge Jacobsson (M), Sofie Drake Johansson (KD) och Lars
Johansson (S) yttrar sig i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0065.140

Näringslivsprogram Finspångs kommun 2010-2012
Finspång måste kunna visa att det finns en strategi som handlar om
framtiden, om jobben och om företagsutveckling. Vi behöver visa att
man har en spännande syn på näringslivet som bottnar i ortens egen
innovationskraft och lust att möta framtiden med öppna armar
Strategins syften:






Strategin skall bidra till att skapa långsiktig och hållbar tillväxt
för ökad sysselsättning och välfärd
Strategin skall bidra till att prioritera strategiska och långsiktiga
insatser i avsikt att främja näringslivets konkurrenskraft och ortens attraktionskraft
Strategin ska underlätta och utveckla samspelet mellan Finspångs
kommuns förtroendevalda, tjänstemän och näringslivet i Finspång
Strategin skall vara åtgärdsinriktad och utgå från företagens behov
Strategin tar sin utgångspunkt i tydliga målsättningar för kommunens näringslivsarbete med fokus på dialog och partnerskap

Strategins inriktning:






Utveckla insikt och förhållningssätt till näringslivet
Stimulera dialog och mötesplatser
Stimulera partnerskap och gemenskap
Öka kommunens engagemang när det gäller företagens framtidsfrågor kring kompetensbehov, innovationer, entreprenörskap, infrastruktur och expansion
Bejaka Finspångs roll för regionens utveckling

Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
1.

Att anta Näringslivsprogram Finspångs kommun 2010-2012.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 74 (Näringslivsprogram Finspångs kommun 2010-2012)
Beredande organ
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-01 § 47
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-02-11
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-03-01.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2008.0148.016

Martin Nybergs (MP) motion angående sänkt rösträttsålder
Martin Nyberg (MP) har lämnat in en motion angående kommunal
försöksverksamhet för rösträtt och valbarhet vid 16 års ålder. Motionären framhåller följande:
- Ungdomar är intresserade av samhällsfrågor, och är ofta mer engagerade i politiska frågor än exempelvis unga vuxna. Det är viktigt att
tillvarata unga människors engagemang, men även om flera undersökningar visar att ungdomar har ett stort samhällsengagemang visar de
sig också hysa ett lågt förtroende för de politiska partierna. För att
råda bot på detta är tiden inne för att pröva att sänka rösträttsåldern till
16 år.
Martin Nyberg (MP) föreslår kommunfullmäktige:
Att hemställa hos regeringen att Finspång i valet till kommunfullmäktige 2010, som en del av en riksomfattande försöksverksamhet, blir
försökskommun för rösträtt från 16 års ålder.
Att samtidigt hemställa hos regeringen att Finspång, i samband med
försöksverksamheten som avses i beslutsförslaget ovan, även blir försökskommun för åldersgränsen 16 år för valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag.
Att uppmana regeringen att verka för förslag till lagändringar som försöksverksamheten kommer att kräva.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till demokratiberedningen för beredning.
Demokratiberedningens yttrande
En enig om än inte fulltalig beredning har till sektorn stöd och service
framfört sina rekommendationer om avslag till beslutet. Flera ledamöter fann förslaget överlag intressant och i linje med kommunens arbete
med att öka inflytande för ungdomar. Emellertid framkom flera tvivel
om gångbarhet, effekt och verkan. Några partier visade sig också helt
ta avstånd till frågan om sänkt rösträttsålder som en metod för ökat inflytande.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 75 (Martin Nybergs (MP) motion angående sänkt …. )
Gångbarhet enligt lag
Idag tillåter inte vallagen personer under arton år att rösta vare sig i
val till kommunfullmäktige eller till riksdag. I en motion, 2009/
10:K300, inkommen till riksdagen föreslår Lage Rahm (MP) med flera, förändringar i grundlagen som tillåter personer från sexton år att
rösta. Motionärerna anför vidare att om riksdagen skulle motsätta sig
dessa förslag, skulle riksdagen besluta möjliggöra för kommuner att
sänka åldern för rösträtt i kommunval. Konstitutionsutskottet, KU behandlar för närvarande de förslagen tillsammans med andra förslag
om ändringar av grundlagen. KU väntas bli färdiga med det arbetet
först under april eller maj. I dagsläget finns alltså inte möjlighet för
kommuner att utöva sådan försöksverksamhet som föreslås i Martin
Nybergs (MP) motion.
Effekt och arbete med ungdomars inflytande
Finspångs kommun har genom att anta Program för ungdomars inflytande och verksamhet tagit ställning för att utveckla former för ungas
inflytande i boendekommunen Finspång. Det arbetet pågår och är under utveckling. Under 2009 genomfördes som ett led i det utvecklingsarbetet Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Genom
Lupp har ungdomar mellan tretton och nitton år getts mycket goda
möjligheter till inflytande genom att dels bidra med en beskrivning av
hur det är att leva i Finspångs kommun som ung, och dels om hur man
vill att det ska vara. Lupp bidrar med ett gediget material med hög
svarsfrekvens och ger en god uppfattning om vad som ur ett ungdomsperspektiv är viktiga frågor för kommunen att jobba vidare med.
I en utredning från Ungdomsstyrelsen om erfarenheter från Tyskland
där åldern för rösträtt sänkts till sexton år framkommer några slutsatser. Bland annat så kunde man se att röstdeltagandet bland sexton- och
sjuttonåringar var högre än i den traditionella förstagångsväljargruppen. Man kunde också se att åldergruppens röstbeteende liknade de
andra väljarnas. Partierna tog åldersgruppen på större allvar efter att
de tilldelats rösträtt, men man kunde också konstatera att rösträtt inte
ensamt kunde bidra till ett reellt inflytande utan behövde kompletteras
med andra former som släppte fram ungas åsikter i samhällsdebatten.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 75 (Martin Nybergs (MP) motion angående sänkt ….)
Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att avslå motionen om sänkt ålder för rösträtt i sin helhet.

Beredande organ
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-28 § 137
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-02-03
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-03-01.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0023.350

Utredning – avlopp inom Bränntorps fritidsområde
Miljöenheten har under hösten 2008 genomfört en VA-inventering
inom Bränntorps fritidsområde. Inventeringen innebar att de enskilda
avloppsanläggningarna besiktigades och de enskilda vattentäkternas
antal och placering dokumenterades. Inventeringen genomfördes dels
genom enkätinventering, dels genom studier av handlingar som finns
hos miljöenheten och dels genom kontroll av avloppsanläggningar
och inmätning av vattentäkter på plats på fastigheterna inom Bränntorps fritidsområde.
Inventeringen visade att merparten av avloppsanläggningarna inte
fungerar tillfredsställande. De uppfyller inte skäliga krav på rening.
Förbud av utsläpp eller förelägganden om åtgärder kan ställas med
stöd av miljöbalken.
Det krävs åtgärder för att bibehålla nuvarande standard inom området
och för att öppna möjligheter till utveckling av området samt minska
risken för förorening av grundvatten och dricksvattenbrunnar och
undvika negativ påverkan på vattenkvalitén i sjön Stora Gryten.
Bränntorp ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Det kan idag betraktas som ett så kallat ”omvandlingsområde” eftersom många människor valt att bosätta sig där permanent.
Idag är ca 60 st fastigheter nyttjade för permanentboende.
VA-frågorna i ”omvandlingsområden” är hårt reglerade i lagstiftningen. Miljöbalken är tydlig i sina krav utifrån ett miljöskydds- och hälsoskyddsperspektiv. Utgångspunkten för Vattentjänstlagen är att det i
första hand är en uppgift för det allmänna att tillhandahålla vatten- och
avloppsförsörjning i situationer då det behövs samlade VA-lösningar.
VA-lagstiftningen skall inte bara tillgodose hälsoskyddet utan även
bidra till en hållbar utveckling och god resurshushållning.
Kommunen kan bidra till en hållbar utveckling inom Bränntorps fritidsområde genom att utreda förutsättningarna för att hitta en bra och
fungerande VA-lösning. Avgifterna för en sådan kan sedan ske som
en del i en samfällighet eller genom avgifter för allmänna vattentjänster enligt vattentjänstlagen.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 76 (Utredning – avlopp inom Bränntorps fritidsområde)
I det senare fallet kan det vara nödvändigt för VA-huvudmannen att ta
ut högre avgifter vid anslutning än vad som i övrigt tillämpas inom
verksamhetsområdet. Vattentjänstlagen ger stöd för en sådan så kallad
särtaxa och det finns flera exempel på kommuner som tillämpar detta.
Finspångs Tekniska Verk är positiv till att utreda möjligheterna till
VA-lösning inom Bränntorps fritidsområde. Till en kostnad av 60.000
kronor är de beredda att klargöra vilka tekniska lösningar som är
lämpliga i det aktuella området.
Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att sektorn samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda lämplig avloppslösning inom Bränntorps fritidsområde.

2.

Att bevilja medel med 60.000 kronor för utredningen.

3.

Att finansiering sker ur medel för oförutsedda behov.

Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-01-19
Yttrande
Inge Jacobsson (M), Rune Haagel (S), Christer Lundström (FP), Anders Härnbro (S), Ulrika Jeansson (S), Lars Johansson (S), Denny
Lawrot (C) och Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-03-01.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0002.000

Information i aktuella ärenden
Ordförande Denny Lawrot (C) meddelar att det inte finns någon information i aktuella ärenden att behandla vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att lämna punkten.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0052.253

Fastigheten Finspång Hårstorp 2:48 – försäljning och tomträttsupplåtelse
Vallonbygden AB genomför efter principbeslut i kommunstyrelsen
2009-08-03 § 314, med hjälp av fastighetsmäklare försäljning av fastigheten Finspång Hårstorp 2:48. I principbeslutet fastställdes att fastigheten ska upplåtas med tomträtt likt övriga fastigheter inom Tegelbruksområdets samfällighetsområde.
Ett köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling av 670 000
kronor är upprättat. Mot samma personer upprättar kommunen ett
tomträttskontrakt för fastigheten. Tomträttsavgälden är 3 225 kronor
per år och övriga villkor lika med för området tidigare gjorda tomträttsupplåtelser.
Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att upplåta fastigheten Finspång Hårstorp 2:48 med tomträtt i enlighet med upprättat kontrakt.

2.

Att i enlighet med upprättat köpekontrakt försälja det hus som
finns på fastigheten till en överenskommen köpeskilling av
670 000 kronor.

Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-01-21
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att upplåta fastigheten Finspång Hårstorp 2:48 med tomträtt i enlighet med upprättat kontrakt.

2.

Att i enlighet med upprättat köpekontrakt försälja det hus som
finns på fastigheten till en överenskommen köpeskilling av
670 000 kronor.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0053.253

Fastigheten Finspång Hårstorp 2:74 – försäljning och tomträttsupplåtelse
Vallonbygden AB genomför efter principbeslut i kommunstyrelsen
2009-08-03 § 314, med hjälp av fastighetsmäklare försäljning av fastigheten Finspång Hårstorp 2:74. I principbeslutet fastställdes att fastigheten ska upplåtas med tomträtt likt övriga fastigheter inom Tegelbruksområdets samfällighetsområde.
Ett köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling av 860 000
kronor är upprättat. Mot samma person upprättar kommunen ett tomträttskontrakt för fastigheten. Tomträttsavgälden är 3 225 kronor per år
och övriga villkor lika med för området tidigare gjorda tomträttsupplåtelser.
Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att upplåta fastigheten Finspång Hårstorp 2:74 med tomträtt i enlighet med upprättat kontrakt.

2.

Att i enlighet med upprättat köpekontrakt försälja det hus som
finns på fastigheten till en överenskommen köpeskilling av
860 000 kronor.

Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-01-21
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att upplåta fastigheten Finspång Hårstorp 2:74 med tomträtt i enlighet med upprättat kontrakt.

2.

Att i enlighet med upprättat köpekontrakt försälja det hus som
finns på fastigheten till en överenskommen köpeskilling av
860 000 kronor.

-----
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Dnr 2009.0162.214

Detaljplan för del av fastigheten Högby 1:2, Finspångs kommun
Norra Östergötlands Konsumtionsförening ek. för. (NÖK) har framfört behov av att utöka antalet parkeringsplatser vid Bergslagshallen
och vill förvärva denna del av Högby 1:2. (Dnr 2008.0276.315).
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-11 § 474, att kommunen ska
genomföra och bekosta detaljplaneändring för att möjliggöra för NÖK
att förvärva del av Högby 1:2. Planområdet ligger öster om Bergslagshallen och begränsas av vägarna Hyttvägen och Bergslagsvägen
(rv 51).
I samband med ombyggnad av riksväg 51 med tillhörande anslutningsvägar har ett ca 1400 m2 stort markområde (del av Högby 1:2)
som i gällande detaljplan är utlagt som vägområde visat sig obehövligt
för ändamålet. NÖK (Norra Östergötlands Konsumtionsförening),
ägare till intilliggande fastighet, har framfört önskemål om att förvärva del av aktuellt område (ca 800 m2). Syftet är att markområdet slås
samman med NÖKs fastighet. Avsikten med markförvärvet är att möjliggöra utökning av antalet parkeringsplatser med ca 25 platser. Resterande del av markområdet kommer även fortsättningsvis användas
som anlagd park.
Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 7 december 2009 till 11 januari 2010. Remissinstanserna har inga invändningar mot detaljplaneförslaget.
Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
1.

Att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § PBL.

Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-02-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § PBL.

----Justerare
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Dnr 2010.0050.100

Medborgarenkät 2010
Medborgarenkäter har genomförts 2006 och 2008 och ska nu genomföras under 2010. Enkäten genomförs av SCB och kostar 68 000 kronor plus tillägg för eventuella egna frågor som ska ingå i enkäten.
Kostnaden för egna frågor bedöms uppgå till 22 000 kronor.
Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att anslå 90 000 kronor till Medborgarenkät 2010.

2.

Att finansieringen sker ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.

Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-02-04
Yttrande
Anders Härnbro (S) och Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anslå 90 000 kronor till Medborgarenkät 2010.

2.

Att finansieringen sker ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.

-----

Justerare
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Dnr 2009.0244.610
Dnr 2009.0245.610

Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur 2010 - 2017
Kommunen vill sträva efter ett optimalt nyttjande av personal och lokaler, utan att ge avkall på goda pedagogiska förutsättningar att nå de
nationella målen. Ursprunglig tidsplan var, att strukturen skulle påbörjas inför höstterminen 2011, men under utredningstiden har det visat
sig att det redan från höstterminen 2010 går att göra förändringar med
ekonomiska effekter som följd.
Grundskoleutredningen ska leda till förtätad skolstruktur där nytänkande kring pedagogiska metoder befrämjas för bättre möjligheter till
ökad måluppfyllelse. Strukturen ska, om möjligt, utgå från de tre centralorterna Rejmyre, Hällestad och centrala Finspång. I uppdraget ingår också att se på möjligheten att skapa en gemensam högstadieskola.
Förslaget till förändrad skolstruktur ska medföra betydande kostnadsminskningar för grundskolan.
Utredningen baseras på uppgifter kring:
-

Pedagogiska utgångspunkter
Måluppfyllelse
Elevutvecklingen/befolkningsprognos
Budget/kostnader
Beskrivning av skolorna och lokalernas förutsättningar att bedriva
pedagogisk verksamhet,
Fastigheternas status utifrån nuvarande och framtida investerings/underhållskostnader

I syfte att ta del av föräldrars och elevers tankar kring förändringar av
skolstrukturen, har projektledarna träffat representanter från kommunens samtliga skolors lokala styrelser/skolråd. Många tankar och idéer
har förts fram, men de flesta föräldrarna är nöjda med sina barns skolsituation, vill bevara det som finns idag och tycker det är svårt att se
andra alternativ som bättre.
Rektorerna har fortlöpande på chefsträffar informerats kring utredningen och delgett utredaren sina synpunkter.
Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Pedagogiska utgångspunkter
Det viktigaste i organisering av grundskolans verksamhet är, att se till
varje enskild elevs möjligheter och rätt till en bra utbildning i ett perspektiv över alla skolåren F - 9.
Skolans verksamhet styrs av lagar och förordningar som skollag, timplaner, skolformsförordning, läroplaner, kursplaner och betygskriterier. På kommunal nivå är det främst skolplanen och kommunens strategiska plan som reglerar verksamheten. Kommuns strategiska plan
för grundskolan 2011 anger ökad måluppfyllelse som ett prioriterat
område.
Andelen behöriga elever till gymnasieskolan under perioden 20062009 var för Finspång i snitt 3 procentenheter under rikets genomsnitt.
Den preliminära intagningen till 2010 visar en markant ökad andel behöriga elever till nationella program.
För att förbättra och behålla en hög måluppfyllelse finns forskning
kring framgångsrika faktorer, som skolan kan utgå från i sitt fortsatta
utvecklingsarbete.
För en god måluppfyllelse har läraren stor betydelse. Eleverna måste
ges möjlighet att delta i lärandesituationer tillsammans med andra elever och med lärare som skapar varierande och stimulerande utmaningar som utvecklar elevens kunskaper och sociala förmågor.
Vikten av bärkraftiga lärarlag
En läroplansstyrd pedagogisk verksamhet kräver bärkraft för att vara
väl fungerande. Det innebär att den har en volym som ger utrymme
för samarbete, stöd, utveckling och professionalitet. Skolor med tillräckligt antal elever, får större möjlighet att ha lärarlag med bredare
ämnesbehörighet vilket i sin tur ger ökad möjlighet till pedagogiskt
utmanande samtal för utveckling.
Lokaler och undervisning
Lokalernas utformning och standard för att bedriva pedagogisk verksamhet i ser olika ut inom Finspångs kommun.
Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Det finns bland annat skillnader mellan skolenheterna främst när det
handlar om tillgång till rum för praktiskt estetiska ämnen. Lokaler och
hjälpmedel anpassade för olika verksamheter och arbetssätt är viktiga för
lärarens möjlighet att skapa utmanande och attraktiva lärandesituationer.
Vallonbygden har till utredningen lämnat en beskrivning av fastigheterna och en utifrån erfarenhet uppskattad kostnad av underhåll/ investering under kommande 5 års period. (Bilaga 1 som hör till ärendet.)
Nya skolförfattningar
Inför läsåret 2011 kommer förändringar i skollagar, som ställer delvis
andra men även högre krav på grundskolan och gymnasiet.
Bland annat flyttas kunskapsmålen från skolår 5 till skolår 6.
Kraven för elever att bli godkända till ett nationellt program kommer
att öka från godkänt inom matematik, svenska och engelska till minst
8 godkända ämnen för studier i ett yrkesinriktat program och för de
studieförberedande programmen minst 12 godkända ämnen.
Ett nytt betygssystem med en femgradig skala föreslås.
Tydligare ämnesplaner som ersätter dagens kursplaner införs.
Ansvaret för undervisning av elever som inte klarat målen i grundskolan t.o.m. skolår 9, flyttas från gymnasieskolan till grundskolan.
Måluppfyllelse
Lärarens förmåga att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling är nödvändig både för elevens förståelse av vad som förväntas av dem men också för utvecklingen av framgångsrika undervisningsmetoder.
I rapporten presenteras per skolenhet tillgängliga mätresultat från
2008 och 2009 i skolår 2, 5 och 9. Resultaten jämförs med genomsnittliga värden för riket eller kommungenomsnittet. Elevgrupper med
färre barn än 10 redovisas inte, vilket innebär svårigheter att jämföra
små skolors resultat.
Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Elevutveckling
Sedan år 2000 har antalet grundskoleelever i kommunen minskat med
598 barn. Enligt befolkningsprognos från SCB beräknas totala underlaget minska med ytterligare 80 elever t.o.m. läsåret 2017/2018, från
2 213 till 2 133. Det är på landsbygden elevantalet minskar. I tätorten
förväntas antalet elever öka från 1 775 till 1 790 samma period. Kommunen har skollokaler för 2 550 elever, vilket är ca 350 platser fler än
nuvarande antal elever.
Lärartäthet
2008 hade Finspångs grundskolor 8,7 lärare per 100 elever jämfört
med snittet 8,5 för landets samtliga skolor. Variationen mellan kommunens skolor är stor, från 5,6 till 20,0.
Kostnader
Kommunens totala kostnad för grundskolan beräknas till ca 184 miljoner för 2009.
Sektor barn och unga har en budget för grundskola, förskola och samlat barn- och ungdomsstöd på 248 miljoner kronor där 148 miljoner
avser grundskolan med skolbarnomsorg.17 miljoner avser samlat
barn- och ungdomsstöd, som riktar sin verksamhet till såväl förskola,
grundskola och gymnasieskolan. En uppskattad andel för grundskolan
är 5,2 miljoner, exkluderat övergripande kostnader för ledningsorganisation, administration och elevassistenter.
Kost/skolmåltider, lokalvård och skolskjutsar tillhör sektor samhällsbyggnad och omfattas av deras budget.
Skolstruktur
Kommunen har sex rektorsområden, två på landsbygden och fyra i
tätorten. Totalt arbetar åtta rektorer i grundskolan. I rapporten ges en
presentation av varje skolenhet.
Utredningens alternativa scenarier utgår från projektbeskrivningen och
dess uppdrag.
Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Utredarna har sett till möjligheterna att förtäta skolstrukturen genom
att optimalt använda utrymmet i skolbyggnaderna och på så sätt skapa
betydande kostnadsminskningar, effektivare ekonomi och pedagogiska villkor.
Elevantalet ökar i tätorten, men minskar i landsbygden. Flera av
landsbygdens skolor har redan idag få elever, vilket gör dem dyra att
driva. Undervisningen bedrivs i klasser som spänner över flera åldersgrupper, vilket ger svåra förutsättningar att skapa en god lärsituation.
Det innebär också, att eleverna har få kamrater i den egna åldern.
Förslag till ny struktur
I rapporten presenteras två alternativa förslag.
Utredningen visar att det finns alternativ som möjliggör nedläggning
av de små enheterna Brenäs, Ekesjö och Björke skola. Eleverna kan
erbjudas undervisning i andra skolor inom kommunen - Brenäs till
Rejmyre (förslag 1 och 2), Björke till Lotop (förslag 1) eller annan
kommun - Ekesjö till Vingåker (förslag 1 och 2). Effekterna av åtgärderna är till viss del ekonomiskt fördelaktiga, men största värdet är att
kunna ge eleverna en bra undervisningssituation.
I Hällestads rektorsområde har Grytgöl ett mindre elevunderlag, men
det totala antalet elever ryms inte på Hällestads skola.
Situationen i tätorten är, att några skolor har eller kommer att få för
många elever medan andra har möjlighet att ta emot fler. Oavsett förslag 1 eller 2 blir gällande, måste nuvarande upptagningsområden och
fördelningsmodeller av elever ses över och omfatta hela tätorten inklusive Lotorp.
Den struktur som föreslås för västra tätorten i båda alternativen innebär att Viggestorps, Svälthagens och Nyhems skolor har oförändrad
inriktning vad gäller skolår. Elever från Björke/Igelfors som idag går
till Nyhem i år 7 föreslås gå till Grosvad. Det innebär att Nyhem enhetligt får tillflöde från andra skolor i år 7.
Förslaget innebär att hela särskolans verksamhet förläggs på Nyhemsskolan.
Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
För östra tätorten innebär förslag 1 att Lillängsskolan förändras från
skola för år F-5 till F-3, Storängsskolan förändras från F-6 till F-5.
Skolan tar emot Lillängens elever i år 4. Lotorps skola förändras från
F-6 till F-5. Skolan tar emot elever från Björke skola. Elever i år 6 går
till Grosvad, som förändras från en skola för år 7-9 till 6-9.
Utredningens förslag 2 innebär att Lillängsskolan läggs ner. Storängsskolan blir en skola för år F-4. Lotorp förblir skola för år F-6, utan
elever från Björke skola. Grosvad blir en skola för år 5-9 där inflödet
av elever kommer att ske dels i år 5 från Storängen, dels i år 7 från
Lotorp.
Tanken att skapa en högstadieskola är inte relevant, då ingen av de
nuvarande skolorna har plats att inrymma en högstadieskola under den
aktuella perioden.
Utvecklingsområden
Under utredningens arbete har några områden identifierats där ett fortsatt utvecklingsarbete bör bedrivas. I vissa fall är det redan påbörjat
medan det i andra fall finns anledning att starta arbeten.
Språkundervisningen är ett sådant område. De flesta kommuner bedriver språkundervisning från årskurs 6 medan Finspång har det i årskurs
7.
Dokumentationen av resultat och måluppfyllelse är ett område där
man kan utveckla möjligheterna att få bättre överblick från centralt
håll.
Externa intressenter har visat intresse för att etablera friskolor i kommunen, det kan innebära att frågan om en högstadieskola kan bli föremål för framtida utredning.
Då utredningen föreslår att erbjuda elever både skola och skolbarnomsorg i annan kommundel eller annan kommun behöver reglerna för
skolskjutsar ses över för att underlätta resor även till och från skolbarnomsorg.

Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Under utredningens genomförande har det varit svårt att få en samlad
bild över kostnader för grundskolan då ekonomi och budget är fördelat
på olika ansvarsområden. Det finns anledning att anta, att det också
kan vara svårt för skolcheferna att överblicka och analysera sina kostnader. Ett utvecklingsområde kan vara att skapa bättre möjligheter till
detta.
Sammanfattning förskoleutredningen
Syftet med utredningen är att utveckla en förskola som ger goda pedagogiska förutsättningar att nå de nationella målen, förutsättningar för
en ekonomiskt hållbar förskolestruktur över tid och underlätta för alternativa driftsformer. I uppdraget har ingått att utarbeta en plan för
förskolan med enheter som inte är mindre än två avdelningar, skapa en
struktur som befrämjar nytänkande avseende pedagogiska metoder.
Strukturen ska underlätta ett effektivt resursutnyttjande av lokaler och
personal.
Strukturen skall om möjligt utgå från de tre centralorterna Rejmyre,
Hällestad och centrala Finspång. Förslaget skall medföra betydande
kostnadsminskningar för förskolan.
Utredningen utgår från följande delar:
-

-

nulägesrapport, antal barn och personal
fastighetsstatus utifrån nuvarande och framtida investerings- och
underhållskostnader samt verksamhetens förutsättning utifrån lokalerna
antal barn i behov av förskoleverksamhet 2009 – 2017
kostnader per enhet och schematimme

I dialoger med utredaren har föräldrar haft möjlighet att bidra med
synpunkter. Många synpunkter har förts fram och presenteras i rapporten, närhet mellan förskola och hemmet är en av de viktigaste faktorerna som framförts.
Förskolan i Finspång
Förskolan arbetar utifrån sina styrdokument; läroplanen, skolplanen
samt kommunens styrkort.
Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
För att nå en ökad måluppfyllelse har förskolan i kommunen utvecklat
en tydligare kvalitetsredovisning som gör målen mätbara. Med hjälp
av detta instrument kan verksamheten kontinuerligt förbättras.
Finspångs kommuns förskolor skall enligt styrkorten arbeta för alternativa pedagogiska inriktningar. För att tillmötesgå detta har personalen inspirerats att delta i föreläsningar och workshops vad gäller Reggio Emilia- och utomhuspedagogik. Förskolorna har även organiserat
sina barngrupper på olika sätt för att möta det enskilda barnets behov.
Kostnader
Den totala budgeten för grundskola och förskola är 248 miljoner fördelat på 148 miljoner till grundskolan, 83 miljoner till förskoleverksamheten och 17 miljoner till Samlat Barn och Ungdomsstöd. I kostnaderna ingår inte måltider eller övergripande kostnader för sektorn
barn och ungdom.
Måltiderna utgjorde under 2008 en kostnad på 5 084 000 kronor. Kost
och måltidsverksamheten tillhör sektorn samhällsbyggnad och omfattas av deras budget.
Inom rektorsområdena Rejmyre och Hällestad utgör förskoleverksamheten något under 50% av verksamheternas totala budget. Vid fördelning av medel utdelas extra strukturpengar. Till Hällestad går 10 000
kronor till administration, material och resor och till Rejmyre rektorsområde 700 000 kronor där 650 000 avser bemanning och 50 000 avser omkostnader för administration, material och resor.
Nuvarande struktur
I rapporten presenteras varje förskolenhet. Inom Hällestads och Rejmyres rektorsområden finns både grundskola och förskoleverksamhet.
I tätorten är förskolorna inte kopplade till rektorsområdena utan de är
istället organiserade i tre förskoleområden. I Hällestad och Rejmyre
arbetar två rektorer, i tätorten arbetar tre förskolchefer.
Utredningens alternativa förslag utgår från projektbeskrivningen och
uppdraget.
Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Utredarna har sett till möjligheterna att förtäta strukturen genom att
nyttja kommunens lokaler optimalt eller hitta alternativa lösningar för
att minska kostnaderna. Andra aspekter har varit att se möjligheter till
effektivare nyttjande av personalen och samtidigt skapa förutsättningar att bedriva kvalitativ pedagogisk verksamhet.
I tätorten ökar behovet av förskoleplatser, i Hällestads rektorsområde
minskar behovet. Inom Rejmyre rektorsområde är tre enheter samordnade med skolan och strukturen i dessa områden påverkas av skolans
utveckling.
Förslag till ny struktur
I rapporten presenteras två alternativa förslag, förslagen utgår från
grundskoleutredningens förslag.
I Rejmyre rektorsområde är verksamheterna i Brenäs, Björke och Ekesjö beroende av hur skolans struktur ser ut och det skulle medföra en
högre kostnad om endast förskolan ska vara kvar i nuvarande lokaler.
Enligt förslag 1 och 2 föreslås en nedläggning av Ekesjö. Förskoleplats kommer att erbjudas i Vingåker. I alternativ 1 föreslås att Blåklinten läggs ned och att pedagogisk omsorg ska erbjudas i området. I
alternativ 2 föreslås Blåklinten vara oförändrad. Förskoleverksamheten i Brenäs bör utredas vidare.
Inom Hällestads rektorsområde finns det ett minskat behov av platser.
Grundskolan har ett minskande elevunderlag, vilket gör det möjligt att
nyttja skolans lokaler mer optimalt och samtidigt minska antalet platser totalt i rektorsområdet. Förslaget är att flytta en enhet, Skogsgläntan, till Hällestad skola och att till en börja minska antalet platser i
Ljusfallshammar för att sedan lägga ner enheten 2014.
I tätorten finns behov av nuvarande platser och behovet beräknas öka
på västra sidan av Finspång. På västra sidan föreslås att en tillbyggnad
sker vid Tallbacken med en liten utökning av platser på Viggestorps
förskola.
På östra sidan föreslås i alternativ 1 att Grynet läggs ned och ersätts
med en tillbyggnad på Hårstorp. I alternativ 2 föreslås att Grynet och
Tegelbruket läggs ned och att Lillängsskolan byggs om till förskola.
Forts.
Justerare
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
På Hårstorp bereds plats för ombyggnad till nattomsorg om möjlighet
finns att flytta denna.
Frågor att se över vidare gällande förskoleverksamhet:
-

Grundskolan förslag 1
Område
Skolår
idag
Ekesjö
F-6
Brenäs
F-6
Björke
F-6

möjligheter att samverka mer med närliggande kommuner
fördelningsmodell, 190 timmar, utvärdering och eventuell översyn
finns möjlighet till flexiblare öppettider?
reglerna kring skolskjuts för skolbarnomsorg

Förslag

Åtgärder

Läggs ner
Läggs ner
Läggs ner

Elever till Vingåker
Elever till Rejmyre
Åk 6 till Grosvad
F-5 till Lotorp
Brenäs elever
F-6 tillkommer
Del blir förskola

Rejmyre

F-6

F-6

Hällestad
Grytgöl
Nyhem

F-6
F-6
F-9

F-6
F-6
F-9

Viggestorp
Svälthagen
Storängen

F-6
F-3
F-6

F-6
F-3
F-5

Grosvad

7-9

6-9

Lillängsskolan
Lotorp

F-5
F-6

F-3
F-5

Genomförs
läsår
10/11
12/13
11/12
12/13
12/13

Hela särskolan
Regna/Igelfors 7-9 går
till Grosvad
Särskolan till Nyhem

10/11
11/12

Åk 6 går till Grosvad,
Lillängen åk 4-5 tillkommer
Tillkommer åk 6 från
Storängen, Lotorp,
Björke
År 4-5 till Storängen
Elever från Björke F-5

11/12

10/11

11/12

11/12
12/13

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Förskolan förslag 1
Område
Skolår
idag
Ekesjö
Förskola
Brenäs
Förskola

Förslag

Åtgärder

Läggs ner
Fortsatt
utredning
Dagbarnvårdare
även skolbarnomsorg
Del blir förskola

Barn till Vingåker

Björke

Förskola

Hällestad

Skola

Sonstorp

Förskola

Ljusfall

Förskola

Tallbacken

Förskola

Skogsgläntan läggs
ner Björkhagen
kvar
Minskat antal platser
nedläggning
Utökning

Hårstorp

Förskola

Flytt av Grynet

Genomförs
år
2010

2012
Ombyggnad, barn
från Skogsgläntan
Ombyggnad Hällestad
skola flytt av modul

2012
2012

2010
2014
2012/
2013
2010

Flytt av modul från
Skogsgläntan
Ombyggnad 2 avd

Besparingar tkr förslag 1
Grundskolan/år
Ekesjö till Vingåker

"10/11

"11/12

"12/13

"13/14

"14/15

"15/16

"16/17

"17/18

45

89

116

114

52

25

23

36

518

516

513

657

703

701

1951

1950

1948

1946

1945

1943

Brenäs till Rejmyre
Björke skola
Total

Förskolan/år
Ekesjö till Vingåker

45

89

2584

2579

2512

2628

2670

2680

"10/11

"11/12

"12/13

"13/14

"14/15

"15/16

"16/17

"17/18

280

121

121

121

40

40

40

38

138

132

131

131

130

130

272

272

272

272

272

272

1808

1808

1808

1808

Blåklinten pedagogisk omsorg
Ljusfallshammar, färre platser

272

272

Ljusfallshammar nedläggning
Hällestad ombyggnad, besparing
Skogsgläntan
Tallbacken utbyggnad
Grynet till Hårstorp

375

378

380

383

385

388

-532

-1563

-1556

-1550

-1554

-1547

-188

-176

-164

-152

-140

-128

-116

-103

Total

364

217

210

-812

935

956

965

986

Totalt grundskola och förskola

409

306

2794

1767

3447

3584

Justerare

Utdragsbestyrkande

3635
3666
Forts.
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Grundskolan förslag 2
Område
Skolår
idag
Ekesjö
F-6
Brenäs
F-6
Björke
F-6
Rejmyre
F-6

Förslag

Åtgärder

Läggs ner
Läggs ner
F-6
F-6

Elever till Vingåker
Elever till Rejmyre

Hällestad
Grytgöl
Nyhem
Viggestorp
Svälthagen
Storängen

F-6
F-6
F-9
F-6
F-3
F-6

F-6
F-6
F-9
F-6
F-3
F-4

Grosvad

7-9

5-9

Lillängsskolan
Lotorp

F-5
F-6

Läggs ner
F-6

Förskolan förslag 2
Område
Skolår
idag
Ekesjö
Förskola
Brenäs
Förskola
Björke
Hällestad

Förskola
Skola

Sonstorp

Förskola

Ljusfall

Förskola

Tallbacken

Förskola

Hårstorp

Förskola

Tegelbruket
Grynet

Förskola
Förskola

Genomförs
läsår
10/11
12/13

Brenäs elever
F-6 tillkommer
Del blir förskola

12/13

Hela särskolan
Särskolan till Nyhem

10/11
10/11

Åk 5-6 går till Grosvad,
Lillängen tillkommer
Tillkommer åk 5-6 från
Storängen, åk 7 från Lotorp,
Elever till Storängen

11/12

Förslag

Åtgärder

Läggs ner
Fortsatt
utredning
Oförändrat
Del blir förskola

Barn till Vingåker

Skogsgläntan läggs
ner Björkhagen
kvar
Minskat antal platser
nedläggning
Utökning
Ombyggnad 1 avd
och flytt av Fasetten
Flytt till Lillängsskolan
Flytt till Lillängsskolan

Ombyggnad, barn
från Skogsgläntan
Ombyggnad Hällestad
skola flytt av modul

Flytt av modul från
Skogsgläntan
Fortsatt utredning
Ombyggnad Lillängen
Ombyggnad Lillängen

11/12
11/12

Genomförs
år
2010

2012
2012

2010
2014
2012/
2013

2011
2011

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Besparingar tkr förslag 2
Grundskolan/år
Ekesjö till Vingåker

"10/11

"11/12

"12/13

"13/14

"14/15

"15/16

"16/17

"17/18

45

89

116

114

52

25

23

36

670

670

670

670

670

670

670

518

516

513

657

703

701

Lillängen till Storängen
Brenäs till Rejmyre
Total

45

759

1304

1300

1235

1352

1396

1407

"10/11

"11/12

"12/13

"13/14

"14/15

"15/16

"16/17

"17/18

Ekesjö till Vingåker

280

121

121

121

40

40

40

38

Ljusfallshammar, färre platser

272

272

272

272

272

272

272

272

1808

1808

1808

1808

Förskolan/år

Ljusfallshammar nedläggning
Hällestad ombyggnad, besparing
Skogsgläntan

375

378

380

383

385

388

-532

-1563

-1556

-1550

-1554

-1547

201

200

200

199

199

199

198

-565

-550

-536

-521

-506

-491

-477

-462

-13

44

-100

-1113

637

661

673

695

32

803

1204

187

1872

2013

2069

2102

Tallbacken utbyggnad
Grynet och Tegelbruket till Lillängen
Fasetten till Hårstorp
Total
Totalt grundskola och förskola

Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
1.

Att besluta enligt förvaltningens förslag 1.

2.

Att i god tid meddela Skedevi församling att kommunen går ur
skollokalerna i Brenäs 2012-07-31 och att nyttjanderättsavtalet
därmed upphör.

3.

Att uppdra till Vallonbygden att avveckla fastigheterna i Ekesjö
respektive Björke skola.

4.

Att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med föreslagna
utvecklingsområden:
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-15
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)


Språkundervisningen från årskurs 6.



Utveckla dokumentationen av resultat och måluppfyllelsen.



Möjlighet att skapa en högstadieskola i det fall externa intressenter visar fortsatt intresse för att etablera friskolor i kommunen.



Översyn av regler för skolskjutsar för att möjliggöra resor även
till och från skolbarnomsorg.



Skapa bättre möjligheter att få en samlad bild över kostnader för
grundskolan.



Möjlighet att samverka mer med närliggande kommuner.



Utvärdering och eventuell översyn av förskolans fördelningsmodell.



Möjlighet till flexiblare öppettider inom förskolan.

Beredande organ
Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-21 §380
Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-21 §381
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-01-29
Yttrande
Inge Jacobsson (M), Conny Lindgren (V), Fredrik Blomberg (C), Anders Härnbro (S), Denny Lawrot (C), Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson kommundirektör, Birgit Svärd (S), Larseric Ramlöv (FP), Stig
Jansson (M) och Christer Lundström (FP) yttrar sig i ärendet.
Utdrag ur Cesamprotokoll 2010-02-08
SKTF meddelar att de fortsätter ärendet i samverkan men om det blir
konsekvenser för deras medlemmar vill de förhandla enligt MBL.
SKTFs ordförande påtalar att det är synd att de inte fått vara med och
samverka i frågan.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Kommunal meddelar att man tycker att arbetsgivaren gjort rätt som tittat
på verksamheterna i helhetsperspektiv och vad man kan samordna och
effektivisera. Kommunals åsikt är att det är bra om man kan spara pengar
med så få negativa effekter som möjligt och man stödjer arbetsgivarens
förslag 1 som enligt rapporten inte ger några negativa effekter för undervisning och pedagogik. När det gäller siffrorna årsarbetare och anställda
personer ställer sig Kommunal frågande till om siffrorna är korrekta på
alla områden då det inom något område var i stort sett lika många anställda som årsarbetare trots deltidsanställningar.
LR har inget mer att tillägga utifrån det som redan sagts.
Separat skrivelse från Lärarförbundet:
Med anledning av utredningarna av grundskole- och förskolestruktur i
Finspångs kommun är vår ståndpunkt som följer: Vi uppskattar arbetsgivarens initiativ till en utredning av skolstrukturen i Finspång och
intentionen att hitta hållbara lösningar. Lärarförbundet poängterar vikten av att varje barn ska ha rätt till en bra utbildningsmiljö med utbildade lärare oberoende av vilken skola/förskola man går på. Lärarnas
arbetsmiljö och arbetsbelastning och tryggheten i sin anställning är en
annan faktor som man bör beakta vid eventuella strukturförändringar.
Vi efterfrågar konsekvensbeskrivning.
Ajournering av mötet
Anders Härnbro (S) föreslår ajournering av mötet i 30 minuter. Ordförande Denny Lawrot (C) ställer frågan till kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet ajourneras klockan 14.25
och att sammanträdet återupptas klockan 14.55.
Yrkanden
Conny Lindgren (V) yrkar ”att avslå de tre inledande att-satserna i förvaltningens förslag till beslut.


Att Lillängsskolan blir en F-3 skola.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)


Att bifalla förslag till fjärde att-satsen.



Att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ta fram förslag till
princip rörande skolenheternas storlek och återkomma med förslag till beslut senast 31 mars 2010.”

Anders Härnbro (S) yrkar ”att avslå de tre inledande att-satserna i förvaltningens förslag. Att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet
med föreslagna utvecklingsområden:


Språkundervisning från skolår 6.



Utveckla dokumentation av resultat och måluppfyllelse.



Skapa bättre möjligheter att få en samlad bild över kostnader för
grund- och förskolan.



Utvärdering och eventuell översyn av förskolans fördelningsmodell.



Möjlighet till flexiblare öppettider inom förskolan.



Översyn av upptagningsområdena inom tätort för att justera elevflöden.



Översyn för att justera lärartätheten mellan samtliga Finspångs
skolor.



Framtagande av framgångsfaktorer för att ge ökad måluppfyllelse
för Finspångs skolor.”

Propositionsordning
Ordförande Denny Lawrot (C) meddelar att han avser att ställa Conny
Lindgrens (V) förslag mot Anders Härnbros (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen godkänner förslaget till propositionsordning.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Omröstning
Ordförande Denny Lawrot (C) ställer Conny Lindgrens (V) förslag
mot Anders Härnbros (S) förslag och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för Conny Lindgrens (V) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att uppdra till förvaltningen, att fortsätta arbetet med föreslagna
utvecklingsområden:


Språkundervisningen från årskurs 6.



Utveckla dokumentationen av resultat och måluppfyllelsen.



Möjlighet att skapa en högstadieskola i det fall externa intressenter visar fortsatt intresse för att etablera friskolor i kommunen.



Översyn av regler för skolskjutsar för att möjliggöra resor även
till och från skolbarnomsorg.



Skapa bättre möjligheter att få en samlad bild över kostnader
för grundskolan.



Möjlighet att samverka mer med närliggande kommuner.



Utvärdering och eventuell översyn av förskolans fördelningsmodell.



Möjlighet till flexiblare öppettider inom förskolan.

2.

Att Lillängsskolan blir en F-3 skola.

3.

Att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ta fram förslag till
princip rörande skolenheternas storlek och återkomma med förslag till beslut senast 31 mars 2010.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 82 (Förslag till ny grundskole- och förskolestruktur…)
Reservation
Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Rune Haagel (S), Ulrika Jeansson (S) och Berit Martinsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Härnbros (S) förslag.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.0449.252

Grytgöl 2:47 – försäljning av småhustomt
Intresseanmälan har inkommit från Benny och Susanne Svensson om
att få förvärva småhustomten Grytgöl 2:47 med en areal av 979 m2
och reglera den till fastigheten Grytgöl 2:46, vilken ägs av Benny och
Susanne Svensson.
Fastigheten Grytgöl 2:47 ingår bland de småhustomter som kommunfullmäktige beslutade 2009-08-26 § 212 att sälja för 1 000 kronor per
tomt exklusive VA-anslutningsavgift, som erlägges i samband med
tomtköpet.
Regeln som gäller för en 1 000-kronorstomt är att byggnationen ska
vara påbörjad inom två år och färdigställd inom fem år med en byggnad avsedd för bostadsändamål, vilket är samma regel som gäller för
exempelvis byggnation på Östra Hårstorp.
Benny och Susanne Svensson har tidigare arrenderat tomtmarken för
odlingsändamål och nu anmält sig till kommunens tomtkö för att få
förvärva tomten. Någon ytterligare intresseanmälan för fastigheten
Grytgöl 2:47 har inte inkommit.
Makarna Svensson önskar förvärva fastigheten utan krav på byggnation och att den regleras till makarnas fastighet Grytgöl 2:46.
Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Justerare

1.

Att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2009-08-26 § 212 vad
gäller småhustomten Grytgöl 2:47 och sälja den till Benny och
Susanne Svensson utan krav på byggnation.

2.

Att försälja fastigheten Grytgöl 2:47 för en köpeskilling om
29 400 kronor (30 kr/m2) och att tomten genom fastighetsreglering föres till makarnas fastighet Grytgöl 2:46.

3.

Att köparen betalar alla med lantmäteriförrättningen förenade
kostnader samt en tillkommande tomtyteavgift för VA (979 m2)
med 18:75/m2 tomtyta som debiteras av Finspångs Tekniska Verk
AB.
Forts.
Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 83 (Grytgöl 2:47 – försäljning av småhustomt)
Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-01-15
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-01 § 50
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2009-08-26 § 212 vad
gäller småhustomten Grytgöl 2:47 (2009-08-26, § 212) och sälja
den till Benny och Susanne Svensson utan krav på byggnation.

2.

Att försälja fastigheten Grytgöl 2:47 för en köpeskilling om
29 400 kronor (30 kr/m2) och att tomten genom fastighetsreglering föres till makarnas fastighet Grytgöl 2:46.

3.

Att köparen betalar alla med lantmäteriförrättningen förenade
kostnader samt en tillkommande tomtyteavgift för VA (979 m2)
med 18:75/m2 tomtyta som debiteras av Finspångs Tekniska Verk
AB.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.0116.214

Detaljplan för Butbro 2:137 och del av Butbro 2:44 Finspångs
kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av fastigheten
Butbro 2:137 med ytterligare cirka 300 kvadratmeter. Den föreslagna
utökningen av tomten är i sin helhet belägen inom strandskyddet för
sjön Gron. För att kunna anta detaljplanen krävs att Länsstyrelsen
upphäver strandskyddet inom tomttillägget.
Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2008-08-29 till
2008-10-03 samt varit utställd för granskning under tiden 2009-02-06
till 2009-03-06.
Länsstyrelsen har i yttrande framfört att i det fall kommunen önskar få
prövat huruvida strandskyddet kan upphävas ska en särskild begäran
om upphävande med angivande av de särskilda skäl som åberopas göras till Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-20 § 171 att begära hos Länsstyrelsen att Länsstyrelsen upphäver strandskyddet.
Länsstyrelsen beslutade 2009-09-22 med stöd av 7 kap 15 § miljöbalken att upphäva strandskyddet inom på till ärendet hörande karta markerat område för kvartersmark märkt B (bostad).
Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
1.

Att anta detaljplanen enligt PBL 5:29.

Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-01-11
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-01 § 51
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att anta detaljplanen enligt PBL 5:29.

----Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007.0062.214

Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m.fl, Finspångs kommun
Planförslaget är beläget mellan riksväg 51 och sjön Glans strand. Avståndet till Finspångs centrum är ca 6 km och till Svärtinge i Norrköpings kommun ca 4 km.
Samhällsplaneringsenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner
upprättade handlingar och beslutar om genomförande av utställning.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder. I planförslaget ingår 25 nya och 5 befintliga tomter på Melby 3:3 samt 10 nya
tomter på Vistinge 6:4.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under våren 2009.
Inkomna yttranden finns sammanställda i särskild samrådsredogörelse. Utställningshandlingar har därefter upprättats där hänsyn tagits till
inkomna yttranden och synpunkter.
Till detaljplanen hör följande handlingar:







Detaljplanekarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att godkänna samrådsredogörelsen och att planförslaget ändras
utifrån inkomna synpunkter.

2.

Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av utställning under en tid av minst tre veckor.

Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 85 (Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m fl … )
3.

Att delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplanen.
.

Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-01-14
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-01 § 52
Yrkande
Ordförande Denny Lawrot (C) yrkar att att-sats 1 ändras till att godkänna samrådsredogörelsen och att planförslaget tar hänsyn till inkomna synpunkter.
Omröstning
Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt eget förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att godkänna samrådsredogörelsen och att planförslaget tar hänsyn till inkomna synpunkter.

2.

Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av utställning under en tid av minst tre veckor.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
3.

Att delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-02-15

Ks § 86

41

Dnr 2010.0002.000

Information angående skadade hus på Tegelbruket
Projektchef Rolf Grenestam informerar i ärendet.
Två fastigheter på Tegelbruksområdet ska säljas alternativt rivas. Den
ena fastigheten lutar och måste rivas ur till grunden för att kunna rätas
upp och ställas på pålar. Fastigheten kommer förmodligen, efter åtgärd, att säljas i avskalat skick.
Den andra fastigheten är behäftad med hussvamp och kommer sannolikt rivas.
Yttrande
Christer Lundström (FP) och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-15

Sida
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Ks § 87
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet:
1. Förköps- och förvärvstillståndsärenden:
-

Rejmyre 1:117 i Skedevi församling
Lämmetorp 1:6 i Risinge församling
Lotorp 4:148 i Risinge församling

2.

Justering av budgetramar 2010

3.

Risinge-Erstorp 3:14 – markupplåtelse för endurotävling

4.

Lokalbidrag 2009

5.

Bidrag till vuxenföreningar av särskild vikt 2010

6.

Ramjustering fastighetsinvesteringar 2009

7.

Ramjustering sänkt personalomkostnadspåslag 2010

8.

Förteckning beslutade ärenden – färdtjänst och parkeringstillstånd rörelsehindrade

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-15

Sida
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Ks § 88
Delgivningar
Kommunstyrelsekontoret redovisar inkomna cirkulär och skrivelser
från Sveriges Kommuner och Landsting m fl.
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet:
1.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 10: 6 – Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB)

2.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 10: 7 – Traktamentsbelopp 2010

3.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 10:8 – Överenskommelse om indexering av försäkringsförmåner år 2010

4.

Länsstyrelsen Östergötland, Kultur och Samhällsbyggnadsenheten – Samråd om förstudie för väg 51 Finspång-Örebro, delen
korsningen med Lv 1135 i Hällestad, Finspångs kommun

5.

Länsstyrelsen Östergötland, Kultur- och samhällsbyggnadsenheten – Riksintressen för industriell produktion

6.

Länsstyrelsen Östergötland, Miljöskyddsenheten – Beslut,
Bidrag för huvudstudie av Finspångs Centraltvätt, Finspångs
kommun

7.

Energimyndigheten – Statligt stöd till energieffektivisering i
kommuner och landsting

8.

Linköpings universitet – Rapport ”Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?”

9.

Handikappföreningarna Finspång – Skrivelse angående fullföljande av åtaganden vid snöröjning m m

10

Regionförbundet Östsam – Protokoll förbundsstyrelsen 18
december 2009
----Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-15

Sida
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Ks § 89
Kurser och konferenser
Kommunstyrelsekontoret redovisar inkomna kurser och konferenser.
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna inkomna kurser och konferenser till protokollet:
1.

Miljöstyrningsrådet – Konferens, Grön Upphandling, 17
mars 2010 i Stockholm

2.

Regionförbundet Östsam m fl – Östergötlands årliga Biogasdag, Tema: Hur blir man en biogaskommun? 16 april
2010 i Motala

3.

Västernorrlands Energikontor m fl – Vågar världen välja
väg, Behovet av globalt perspektiv i den lokala planeringen,
17 mars 2010 i Stockholm

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande

