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Ks § 182
Kommunstyrelsens ärendelista
Kommunstyrelsen beslutar
Att fastställa utskickad ärendelista med följande ändringar:
1.

Att under ärende 11 Avvikelserapportering görs en muntlig föredragning om ekonomisk uppföljning – kvartalsrapport 1 2012.

2.

Att ärende 17 Färdig värme: Hällestadsskolan samt Viljan lyfts
över till beslutsärenden.

3.

Att Varsel övertalighet 2012 tas upp som ärende 18b, att Vistinge
6:4, del av, förvärv som 18c.

4.

Att val av styrgrupp till gymnasiet tas upp som ärende 26b.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår följande ändringar:
1.

Att under ärende 11 Avvikelserapportering görs en muntlig föredragning om ekonomisk uppföljning – kvartalsrapport 1 2012.

2.

Att ärende 17 Färdig värme: Hällestadsskolan samt Viljan lyfts
över till beslutsärenden.

3.

Att Varsel övertalighet 2012 läggs till som ärende 18b och att
Vistinge 6:4, del av, förvärv läggs till som ärende18c.

4.

Att val av styrgrupp till gymnasiet läggs till som ärende 26b.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0002.000

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 10c, 11 och 18.
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen:
Ärende 2:

Nivå på gatu- och vägunderhåll, Rickard Bardun informerar och svarar på frågor.

Ärende 5:

Utredning avvikelser, Kerstin Sjöberg-Axelsson informerar och svarar på frågor.

Ärende 6:

Verkställighet biståndsbeslut, Kerstin Sjöberg-Axelsson
informerar och svarar på frågor.

Ärende 7:

Försörjningsstöd, Monica Tuvberger informerar och
svarar på frågor.

Ärende 8:

Barnomsorgskö, Mikael Hultberg informerar och svarar
på frågor.

Ärende 9:

Placeringar, Mikael Hultberg informerar och svarar på
frågor.

Ärende 10a: Rapporter – Folkhälsorådet, Anders Härnbro (S)
informerar och svarar på frågor.
Ärende 10b: Rapporter – regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP),
Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor.
Ärende 10c: Rapporter – kommunaliseringen av hemsjukvården,
Conny Lindgren (V) informerar och svarar på frågor.
Ärende 18: Information i aktuella ärenden – samhällsbetalda resor,
Anders Axelsson informerar och svarar på frågor.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010.0023.350

Utredning – avlopp inom Bränntorps fritidsområde - redovisning
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-14.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-01 Ks § 119 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att utreda lämplig avloppslösning inom Bränntorps fritidsområde.
Sektorn lämnade uppdraget till Finspångs Tekniska Verk som efter
samverkan med representanter för Bränntorps fritidsområde, Sörmland vatten, Norrköping vatten och samhällsplaneringsenheten nu kan
redovisa resultatet av utredningen.
Fortsatt arbete
Finspångs Tekniska Verk och sektor samhällsbyggnad har träffat
”VA-gruppen” i Bränntorp och vid de tillfällena har framförts önskemål om att kommunen skall gå vidare med frågan. Från ”VAgruppen” framförs att man inte ser en lösning med en gemensamhetsanläggning utan anser att en utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp som det bästa alternativet.
Det har också genomförts ”studiebesök” hos Norrköping Vatten för att
studera och få information om hur man där löst VA-frågan i liknande
områden.
För att komma vidare behöver sektor samhällsbyggnad få i uppdrag att
fortsätta arbetet med att projektera en utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp till Bränntorps fritidsområde, samt förbereda bildande av
verksamhetsområde med särtaxa. Sektorn kommer att samverka med
Finspångs Tekniska Verk även i det fortsatta arbetet.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 184 (Utredning – avlopp inom Bränntorps…)
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att godkänna redovisad utredning.

2.

Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att gå vidare med projektering av utbyggnad med kommunalt vatten och avlopp till Bränntorps fritidsområde.

3.

Att förbereda bildande av verksamhetsområde med särtaxa.

4.

Att i det fall kommunen ej fullföljer bildandet av verksamhetsområde inom Bränntorps fritidsområde kompensera Finspångs Tekniska Verk AB för nedlagda kostnader.

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-19
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 76
Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-01 § 119
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-17
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0128.042

Åtagandebeskrivningar - årsredovisning 2011
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-14.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har färdigställt åtagandebeskrivningar - årsredovisning
2011 och den presenteras nu för kommunstyrelsen.
Beredande organ
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-26 § 130
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-28 § 71
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2012-05-02

Sida

7

Ks § 186
Ajournering
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att ajournera mötet klockan 14.35.

2.

Att sammanträdet återupptas klockan 14.50.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 15 minuter.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0211.042

Avvikelserapportering – ekonomisk uppföljning – kvartalsrapport 1 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att det vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 201205-14 presenteras en likviditetsrapport samt en prognos för likviditetsutvecklingen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen presenterar en preliminär uppföljning av kvartal 1 2012.
Yrkande
Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att det vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 2012-05-14 presenteras en likviditetsrapport
samt en prognos för likviditetsutvecklingen.
Propositionsordning
När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att
endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0004.040

Månadsrapport för pensionsportföljen – mars 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska
kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen.
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att
kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna
strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till
avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %.
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att
minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna
täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras.
Pensionsportföljens risknivå är för närvarande hög. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är inte
obefintlig med dagens portfölj. Aktuell konsolidering 2012-03-31,
det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade
pensionsskulden, var 98,3 %.
Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett
marknadsvärde på cirka 53,0 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner
kronor.
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-31
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 189

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-02

10

Dnr 2012.0206.809

Inrättande av ungdomscheck
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-14.

Beskrivning av ärendet
I kommunens ungdomspolitiska program framgår att Finspångs kommun ska vara en kommun som arbetar för och med ungdomar. I programmet framhålls vikten av en aktiv fritid och ungdomars möjlighet
till delaktighet som ska ge vinster i form av livskvalitet och öppenhet.
I Finspångs kommun ska alla ungdomar kunna uttrycka sin åsikt och
samtidigt bli lyssnad på.
Programmet är uppdelat i två sakområden, inflytande och verksamhet.
Det första området, inflytande, handlar om att det ska utvecklas mer
eller mindre bestående arenor där kommunens unga kan använda sin
rätt att höras, respekteras och inkluderas. Det andra området, verksamhet, handlar om att genom ett flexibelt system skapa förutsättningar för ungdomar att ta och genomföra egna verksamhetsinitiativ.
Som en följd av att fortsätta utveckla kommunens ungdomspolitiska
arbete har förvaltningen fått i uppdrag ta fram förslag på hur ungdomars engagemang kan stödjas genom att ge ungdomar möjligheten att
söka ungdomscheckar som finansiering för aktivitet och/eller arrangemang som riktar sig till målgruppen.
Ansökan om ungdomscheck föreslås omfatta arrangemang och/eller
aktivitet som påverkar fler än en enskild individ, alltså ingen sponsring av individuella intressen. Detta innebär att en ansökan enbart kan
göras av organisationer eller enskilda genom ett enkelt ansökningsförfarande i form av en enkel skrivelse eller genom muntlig kontakt.
Kommunen utser en kontaktperson för ändamålet. Ansökan bör dock
motiveras i någon form. Aktuella arrangemang/aktiviteter som kan få
stöd ska ta sin utgångspunkt i frågor som rör exempelvis demokrati,
integration, kultur, fritid eller upplevelser etc.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 189 (Inrättande av ungdomscheck)
Ett annat perspektiv kan vara aktiviteter som fokuserar på områden utifrån resultat i LUPP-undersökningen. Ytterligare utgångspunkter kan
finnas i det arbete som bedrevs inom ramen för Framtidsboxen sommaren 2011 liksom i kommande sommarjobb under 2012.
Ett viktigt krav är dock att arrangemang ska vara öppna för alla, där
målgruppen föreslås vara ungdomar i ålder 13-22 år. Detta gäller såväl
sökande som de som arrangemang riktar sig till. Varje ungdomscheck
uppgår till maximalt 10 000 kronor per ansökan och kan sökas löpande under året.
Finansiering förslås ske inom utvecklingspotten som är avsatt inom
kommungemensamma medel. Rambudget för ändamålet föreslås uppgå till 100 000 kronor.
Beslut föreslås ske av förvaltningen på delegation. Beslut ska fattas
med ovanstående riktlinjer som grund, men behöver också bedömas
utifrån en dialog med de sökande. Finns oklarheter förs ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att inrätta möjligheten att ansöka om ungdomscheck i enlighet
med ovanstående riktlinjer

2.

Att ungdomschecken omfattar maximalt 10 000 kronor per tillfälle

3.

Att rambudget sätts till 100 000 kronor per år

4.

Att finansiering sker inom ramen för utvecklingspotten i kommungemensamma medel

5.

Att delegera beslutsfattande om tilldelning av ungdomscheck till
kommundirektören

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-02
----Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0096.044

Ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-14.

Beskrivning av ärendet
Under 2010 beviljades Pingstförsamlingen startbidrag från Finspångs
kommun på totalt 200 000 kr för att driva socialverksamhet ”LPkontakt” för personer med bristande sociala kontakter och missbruksproblematik. Verksamheten skall vara ett komplement till kommunens
övriga verksamheter som riktar sig till målgruppen. Under 2011 beviljade kommunen ett driftbidrag till verksamheten på 50 000 kr per år
under tre år med start 2011.
I denna ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet går det att läsa att
LP-verksamheten ser ett ökat behov av deras insatser. Verksamheten
har påbörjat att skapa kontakter för att möjliggöra arbetsträningsplatser. Enligt telefonsamtal med föreståndaren har församlingsmedlemmar bjudits in till en träff där de som driver egna företag ställt sig positiva till att ta emot och skapa arbetsträningsmöjligheter för målgruppen. På längre sikt har LP-verksamheten även ambition att erbjuda
målgruppen boendestöd med ADL-träning (aktivitet i det dagliga livet).
I ansökan framgår att intäkterna minskar i verksamheten då LP-riks
startbidrag trappas ned. Föreståndaren för LP-verksamheten förklarar
att startbidraget 2011 från LP-riks på ca 50 000 kr minskar under en
treårsperiod i syfte att den lokala LP-verksamheten skall ”stå på egna
ben”. Under 2012 bidrar LP-riks med ca 30 000 och år tre minskar bidraget ytterligare. I ansökan om utökat stöd ingår även kostnad för
minibuss.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 190 (Ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet)
Att beakta inför beslutsfattande
Sektor social omsorg har vid tidigare ansökningar beskrivit LPverksamheten som ett gott komplement till kommunens egna verksamheter för målgruppen. Samverkan mellan LP-kontakten och vårt
kommunala Boendestöd sker och avtal kring utlån av Boendestödets
buss finns tecknat.
Att ge ytterligare bidrag till LP-verksamheten är förenat med fler
övervägande och det finns risker som behöver beaktas.
De insatser som LP-verksamheten vill utveckla är verksamhet som redan finns inom den kommunala regin. Boendestöd är en insats som
behovsprövas enligt SoL (Socialtjänstlagen) och ges som ett bistånd
på individnivå.
Om boendestöd skall utföras av LP-verksamheten utan biståndsbeslut
finns svårigheter i vem som avgör huruvida individen har behov eller
inte. Insatsen skulle utföras utan biståndsbeslut och kan då heller inte
följas upp på individnivå. Om den enskilde brukaren inte är nöjd med
insatsen finns heller ingen rättssäkerhet i att kunna överklaga sitt stöd.
Angående arbetsträningsplatser har kommun tillgång till flertalet ställen och det finns i dagsläget lediga platser inom samtliga tillgängliga
verksamheter. Det råder således ingen brist på arbetsträningsplatser.
Att utöka stödet till LP-verksamhetens växande organisation kan även
diskuteras utifrån en konkurrenssituation. Kommuner kan avtala eller
köpa insatser av externa utförare och gränsdragningar kring konkurrerande verksamhet är svår att avgöra. Den lokala LP-verksamheten
skulle kunna ses som en av flera möjliga utförare och då kan köp/avtal
göras på samma villkor som för övriga privata utförare. Skillnaden
idag är att den lokala LP-verksamheten inte är ett företag utan en ideell förening som till största delen drivs av ideella krafter och med bidrag från kommunen.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att avslå ansökan om utökat stöd till LP-verksamheten

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 190 (Ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet)
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-04
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0033.044

KRIS Finspång – ansökan om föreningsbidrag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-14.

Beskrivning av ärendet
Föreningen framhåller att bakgrunden till ansökan är en inriktning/önskan att bilda en lokal KRIS-avdelning i Finspång på årsstämman i mars 2012. Enligt KRIS stadgar skall det finnas en ”vuxenförening” på en ort för att det skall kunna finnas Unga KRIS. En interimsstyrelse, bestående av fem personer, har valts för att undersöka
möjligheterna att etablera KRIS i Finspång. KRIS är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare. Viktiga ledord för medlemmarna är hederlighet, drogfrihet, kamratskap, solidaritet m fl. värdeladdade ord som inte är ”floskler” utan verkligen har
substans och innehåll hos KRIS. KRIS vill erbjuda en gemenskap för
att stötta medmänniskor och olyckskamrater som vill leva ett hederligt
och drogfritt liv. I det förebyggande arbetet att förhindra ett framtida
utanförskap och kanske ett liv i misär, anser föreningen att Unga
KRIS är ovärderligt. Exempel på aktiviteter som idag genomförs är
föredrag/föreläsningar, kontaktmannaskap, nattvandringar, läger, kulturaktiviteter, ”muckhämtning”, personlighetsutveckling, social samvaro i lokalen m. m.
I vår kommun har KRIS, i form av Unga KRIS, funnits sedan 2007
som en filial till KRIS Norrköping. Föreningslokal finns på Kalkugnsvägen 8 och hyrs till en kostnad av ca 3 500 kronor/månad. Två lönebidragsanställda finns som svarar för den dagliga verksamheten (lokalen helstängd endast söndagar). Nettokostnad ca 5 500 kronor/månad.
Föreningen disponerar en äldre bil. Kostnaden för denna är ca 1 500
kronor/månad. Dessutom behövs ca 2 000 kronor/månad för olika
verksamheter/arrangemang. Föreningen önskar även ett upprustningsbidrag till föreningslokalen på 25 000 kronor.
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Forts Ks § 191 (KRIS Finspång – ansökan om föreningsbidrag)
Föreningen uppger att man 2012-02-22 hade 78 st betalande medlemmar i Finspång varav 72 st är i åldern 13-25 år. Målet är att
2012-12-31 ha 125 st betalande medlemmar.
Sektor utveckling och services kommentarer
KRIS ansökte 2007 om bidrag 152 000 kronor för en ev. etablering i
Finspång. Bidraget var tänkt att finansiera uppstart och löpande verksamhet. Kommunen såg bl. a möjligheter att knyta KRIS verksamhet
till kommunens satsningar på brottsförebyggande arbete och beviljade
2007-05-07 (Ks § 260) föreningen ett projektstöd om 152 000 kronor/år under 2007 och 2008. En uppföljning av KRIS verksamhet i
Finspång redovisades för kommunstyrelsen 2008-12-01 (Ks § 530) av
BRÅ-samordnaren.
Sektor utveckling och service bedömer att ansökan ligger utanför
kommunens regelverk för stöd till föreningar.
Sektor utveckling och service överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19
-----
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Dnr 2012.0021.044

Svar på återremiss – ansökan om anslag till samlingslokal - Borggårds Folkets Hus
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-14.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade 2012-02-13 § 69 ärendet med motiveringen att tydliggöra möjligheten för Borggårds Folkets hus att vara
lokaluthyrare och bedriva verksamhet.
Bakgrund
Borggårds Folkets Husförening hyr lokaler i Hällestads skola för sin
verksamhet. Föreningens tidigare lokaler i Borggård brann ned 1970
och efter många diskussioner så gjordes en överenskommelse med
kommunen att Borggårds Folkets Husförening blev delfinansiär vid
byggandet av nya lokaler i anslutning till Hällestads skola mot att de
får disponera lokalerna på kvällar och helger.
Samordningen mellan Finspångs kommun och Borggårds Folkets
Husförening möjliggjorde att även Boverket gick in som finansiär vid
byggnationen.
Borggårds Folkets Husförenings behov och önskemål
Initialt hade Borggårds Folkets Husförening tillgång till mer golvyta
än idag samt tillgång till köket. Efter ombyggnad av köket, samt förändringar i livsmedelslagen, så medger inte kostenheten att föreningen
har tillträde till köket längre. Dessutom har skolan tagit en del av
golvytan i anspråk och byggt två rum som bara skolan har tillträde till.
Detta har medfört att föreningens möjligheter att hyra ut lokaler försämrats. Alla bröllopsfester, 50-årsfester med mera kräver att det finns
tillgång till kök. Föreningen bedömer att de går miste om 5-10 uthyrningstillfällen per år á 1200 kr/tillfälle om lokalen hyrs en hel helg.
Det finns ett pentry att tillgå men det är alltför begränsat för att kunna
fungera vid den här typen av evenemang.
Forts
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Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 192 (Svar på återremiss – ansökan om anslag…)
Nuvarande lokalvårdsrutin missgynnar föreningens möjligheter att
hyra ut. Det är morgonstädning som råder i dessa lokaler vilket i praktiken innebär att föreningen måste städa innan den som hyrt lokalen
kommer samt att hyresgästen är ålagd att städa efter sig. Detta innebär
att lokalen städas två gånger vid varje uthyrningstillfälle.
Borggårds Folkets Husförening avser att expandera sin verksamhet
och har en person som är tänkt att med stöd från arbetsförmedlingen
arbeta med att utveckla verksamheten samt att fungera som föreståndare någon kväll per vecka för den fritidsgårdsverksamhet föreningen
planerar bedriva. För att detta ska fungera så behöver föreningen få
tillgång till ett av de två rum som byggts efter den ursprungliga överenskommelsen. Rummet är tänkt att användas till egna möten samt
hyras ut vid konferenser. Får föreningen tillgång till ett av rummen så
öppnas även möjligheten att hyra ut till flera samtidigt, alternativt att
föreningen kan ha egen verksamhet samtidigt som andra delar av lokalerna är uthyrda.
Borggårds Folkets Husförening vill:
 Ha tillgång till köket för att förbättra möjligheterna att hyra ut lokalerna.
 Ha ändrade lokalvårdsrutiner med samma krav på båda parter, det
vill säga att båda parter ansvarar för att det är städat innan överlämning.
 Ha tillgång till städskrubb och förrådsutrymme.
 Dela konferensutrymme med skolan
Kostenhetens synpunkter
Det måste finnas en kontroll på vad som tas in i köket, exempelvis så
är nötter och mandlar inte tillåtna på grund av risken för allergi. Det
kan även finnas problem med att ta in okontrollerat kött och andra varor i köket. När kostenheten bedriver sin verksamhet i köken så är
kraven höga på de livsmedlen som tas in i köken men vid uthyrning
måste den som hyr ansvara för att livsmedlen uppfyller kraven.
Det finns tidigare exempel på att det är svårt att få de som hyr att städa
och rengöra köket och köksutrustningen på ett korrekt sätt. Detta har
ibland medfört extraarbete för den ordinarie kökspersonalen innan köket kunnat tas i bruk för skolmatsproduktion igen. Dels uppstår det
tidsbrist för kökspersonalen när detta inträffar, dels uppstår det kostnader som är oklara vem som ska betala.
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Forts Ks § 192 (Svar på återremiss – ansökan om anslag…)
Tillsynsenhetens synpunkter när det gäller köket
Tillsynsenheten har inget principiellt emot att skolköken hyrs ut men
vill se att det finns fastställda rutiner som säkerställer att god hygien
uppnås och att livsmedelslagens krav uppfylls. Det finns dock ett krav
på att någon av personerna som nyttjar köket har grundläggande livsmedelsutbildning. Bästa lösningen brukar vara att någon ur kostenhetens ordinarie personal finns med när köken hyrs ut till externa. Dels
säkerställs att kraven uppfylls, dels vet man vilken utrustning som använts och att den använts på ett korrekt sätt.
Lokalvårdens synpunkter när det gäller städning
Morgonstädning av lokalerna är för närvarande enda alternativet på
grund av det inte finns någon personal tillgänglig på eftermiddagen.
Extra timmar blir en ökad kostnad som det inte finns finansiering för i
dagsläget.
Rektorns synpunkter när det gäller att dela konferenslokal
I dagsläget används den önskade lokalen dagligen till skolverksamhet,
konferenser samt som rektorns arbetsrum. Rektorn bedömer att det
blir svårt för skolan att avvara lokalen.
Diskussion
Frågan om föreningens tillgång till köket har diskuterats tidigare utan
att någon lösning kommit till stånd. Dåvarande förvaltningschefen för
serviceförvaltningen skrev 2008 fram ett ärende till dåvarande servicenämnd angående ett investeringsmedgivande (se bilaga). Förslaget
var att utveckla det befintliga pentryt så att det kan fungera tillfredsställande även för större sällskap. Kostnadskalkylen ger vid handen att
investeringskostnaden hamnar på storleksordningen 120 000 kr plus
ombyggnad på ungefär 40 000 kr.
Ärendet togs aldrig upp i servicenämnden på grund av att Borggårds
Folkets Husförening inte accepterade den ökade hyran som förslaget
skulle innebära. Detta eftersom de ökade kostnaderna beror på beslut
som kommunen fattat och som är avsteg från den ursprungliga överenskommelsen. Dessutom skulle en ombyggnad av pentryt minska
den tillgängliga ytan ytterligare vilket inte är önskvärt ur verksamhetsoch uthyrningssynpunkt.
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Forts Ks § 192 (Svar på återremiss – ansökan om anslag…)
Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag
till beslut.
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-11
Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-30 § 34
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 69
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-11
-----
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Dnr 2012.0208.022

Information i aktuella ärenden – varsel övertalighet 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-14.

Beskrivning av ärendet
Sektor bildning och kultur varslade 29 februari 2 personer om uppsägning på grund av arbetsbrist.
Vid tjänstefördelning inför kommande läsår står det klart att övertalighet kommer att råda. Inom gymnasieskolan är det tre lärare som
sägs upp helt och två lärare som ev. kan lösas med lägre sysselsättningsgrad. Om det senare inte går att lösa uppstår även där arbetsbrist.
Inom grundskolan är det en tjänst som elevassistent som kan bli tre
om inte omplaceringar lyckas. Inom personlig assistans sker ständigt
förändringar av sysselsättningsgrader som kan leda till uppsägning på
grund av arbetsbrist. Planeringstiden för dessa anställningar är ofta
väldigt begränsad varför ett exakt antal inte går att ange, men uppskattas till tre till sex personer för den period som varsel gäller. Sammantaget leder detta till att Finspångs kommun behöver varsla Arbetsförmedlingen att vi har flera än fem personer som behöver sägas upp på
grund av arbetsbrist.
Sektor utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist behöver ske
med upp till 15 personer.

2.

Att ge kommundirektören i uppdrag att verkställa detta beslut på
det sätt som lag och avtal föreskriver.

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-03
----Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0215.252

Information i aktuella ärenden – Vistinge 6:4, del av, förvärv
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-14.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen förvärvar del
av fastigheten Vistinge 6:4, den del som ingår i exploateringsområde enligt antagen detaljplan för Melby 3:3 m.fl. Säljare är Kerstin
Rogestam, lagfaren ägare till Vistinge 6:4. Överenskommen köpeskilling är 1 700 000 kronor.
Syftet med förvärvet är att säkerställa exploateringen enligt detaljplan samt att säkerställa genomförandet av gång- och cykelväg
Finspång – Kolstad, för vilken genomgående väg i planområdet är
en del.
Den del av exploateringsområdet som föreslås förvärvas omfattar
10 tomter för enbostadshus av totalt 38 tomter.
Trafikverket har antagit arbetsplan för väg 51, etapp 1, som omfattar omstigningspunkt för kollektivtrafik, planskild gång- och cykelväg m.m. Etapp 1 medger även att bygga anslutningsväg för området till Rv 51.
I den fortsatta processen tecknas exploateringsavtal mellan berörda
exploatörer som ligger till underlag för kommunens medelsanvisning för sin del av exploateringen. Ambitionen är att exploateringsåtgärder ska påbörjas under hösten 2012.
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Forts Ks § 194 (Information i aktuella ärenden – Vistinge 6:4…)
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att förvärva del av Vistinge 6:4 för 1 700 000 kronor enligt
upprättat köpekontrakt.
2. Att för förvärvet anvisa 1 700 000 kronor ur kommunens
rörelsekapital.
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-27
-----
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Dnr 2012.0186.372

Färdig värme: Hällestadsskolan samt Viljan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att godkänna avtalet om färdig värme för Hällestadsskolan samt
Viljan

Beskrivning av ärendet
Kommunen har sedan tidigare beslutat om att ingå avtal med extern
leverantör om leverans av färdig värme i kommunala fastigheter. Vallonbygden har nu inkommit med skrivelse om att fortsätta utvecklingen enligt samma koncept för två fastigheter i Hällestad. För mer information i ärendet hänvisas till bilagda dokument. Förvaltningen har
inget att invända mot förslaget. Enligt Vallonbygden är det dock angeläget att kunna påbörja projektet så snart som möjligt för att projekteringen ska kunna genomföras så smidigt som möjligt med hänsyn till
andra (jordbruks)verksamheter i området. Då avtalet, liksom tidigare
avtal, är på 15 år ska avtalet underställas fullmäktige för beslut. En
lösning för att tillgodose önskemålet om snabb projektering är annars
att kommunstyrelsen använder sig av möjligheten att i brådskande
ärenden fatta beslut i kommunfullmäktiges ställe (kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen, p 8).
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1.

Att godkänna avtalet om färdig värme för Hällestadsskolan samt
Viljan

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-18
Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt avslag till att ärendet förs vidare till kommunfullmäktige för beslut.
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Forts Ks § 195 (Färdig värme: Hällestadsskolan samt Viljan)
Anders Härnbro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt till Inge Jacobssons (M) yrkande.
Propositionsordning
När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att
endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
-----
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Dnr 2012.0167.214

Detaljplaneändring för Nyhem 3:4
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att ge samhällsplaneringsenheten i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för aktuellt område.

Beskrivning av ärendet
I kommunens översiktsplan behandlas frågan av en god tillgång till
bra utbildning för såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan. I
syfte att uppnå detta betonas vikten av arbetet med att utveckla förutsättningarna för utbildning i Finspång.
I en växande kommun förändras behoven av lokaler för skolverksamheten, varför det befintliga området för fastigheten Nyhem 3:4 behöver tas i anspråk för skolverksamhet/undervisningslokaler. För att
möjliggöra detta måste mark tas i anspråk som är detaljplanelagd för
bostadsändamål. Detta innebär att gällande detaljplan för området DP
108 Förslag till stadsplan för del av Nyhemsområdet i Finspångs Köping måste revideras för aktuellt område.
Vallonbygden önskar planändring som medger att befintliga lokaler i
rubricerade fastigheter får användas som undervisningslokaler/skolverksamhet då kommunen önskar hyra lokalerna för Resursskolan.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1.

Att ge samhällsplaneringsenheten i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för aktuellt område.

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-11
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Forts Ks § 196 (Detaljplaneändring för Nyhem 3:4)
Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar att beslutet skjuts till kommunstyrelsens
nästkommande sammanträde 2012-05-14.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer förvaltningens förslag till beslut mot Inge Jacobssons (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Inge Jacobssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen
röstar till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Christer Lundström
(FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M)
yrkande.
-----
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Dnr 2012.0187.007

Uppföljning av intern kontroll 2011
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt en uppföljning av 2011 års verksamhet kring intern kontroll. Denna presenteras nu för kommunstyrelsen.
Beredande organ
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-16 § 157
-----
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Dnr 2012.0106.040

Slutredovisning av investeringsprojekt från Vallonbygden
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att godkänna redovisningen av investeringsprojekten.

Beskrivning av ärendet
Vallonbygden har lämnat slutredovisning av två byggprojekt som avslutats under mars 2012.
1. Fasad och takrenovering, Lugnets Lusthus
Inom ramen för Vallonbygdens reinvesteringsmedel har en fasadrenovering genomförts. En genomgång av takplåten som följd av läckage
har även gjorts. Kostnaden var beräknad till 250.000 kronor.
Vallonbygden slutredovisar kostnader för projektet till 159.450 kronor. Fakturerat till kommunen är 159.455 kronor. Kapitalkostnaden
finansieras inom avsatta kommungemensamma medel, som överförs
till sektor utveckling och service.
2. Anpassning av f.d. Fasettens förskolelokaler, Hårstorpsvägen 13
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-26 §269 om att anvisa
350.000 kronor för lokalanpassning av f.d. Fasettens lokaler (Hårstorpsvägen 13) för ytterligare barnomsorg. Något beslut om finansiering av kapitalkostnaden togs inte.
Vallonbygden slutredovisar kostnader för projektet till 354.177 kronor. Kapitalkostnaden finansieras inom sektor barn och ungdoms ram.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att godkänna redovisningen av investeringsprojekten.

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-03
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-16 § 159
----Justerare
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Dnr 2011.0065.000

Resultat från lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Syftet med enkäten är att få ett brett kunskapsunderlag kring våra
ungdomars situation och resultatet ska kunna användas av politiker,
tjänstemän och ungdomar. För att kunna jämföra med 2009 års undersökning har samma områden som då, politik, samhälle och inflytande,
fritid och framtid, prioriterats i sammanställningen
Lupp har genomförts för andra gången i Finspång och vi har något att
jämföra med. Resultatet visar förbättringar inom flera områden men
också att vi har mycket kvar att arbeta vidare med. En vid spridning av
resultatet ger möjlighet att på olika nivåer fortsätta arbetet med att
skapa ett ännu bättre Finspång för våra ungdomar.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-28
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-16 § 160
-----
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Dnr 2011.0193.016

Tillämpning av tidigare beslut angående övre Kalkugnsvägen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att upphäva tidigare beslut 2012-01-16 Ks § 21.

2.

Att övre Kalkugnsvägen förblir gångfartsområde.

3.

Att tre parkeringsplatser och en parkeringsplatsplats för rörelsehindrade markeras.

4.

Att ny lokal trafikföreskrift förs in i den rikstäckande trafikdatabasen.

5.

Att meddela Roger Nilsson beslutet.

6.

Att fortsätta arbeta för att minska biltrafiken på övre Kalkugnsvägen och att förvaltningen återkommer med förslag under september 2012.

Beskrivning av ärendet
Roger Nilsson har tidigare skickat in ett medborgarförslag till
Finspångs kommun angående folklivet i Finspångs centrum. Nilssons
förslag är att göra delar av Kalkugnsvägen och Bergslagsvägen bilfria
under perioden maj till september. Nilsson menar att man genom detta
skapar mer liv och rörelse i Finspångs centrum vilket skulle främja företagandet samt besökares upplevelse.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-01-16 Ks § 21 att
bifalla delar av medborgarförslaget och förbjuda motortrafik på del av
Kalkugnsvägen mellan Bergslagsvägen och Vallonvägen under perioden maj - september, ett förbud som därefter skulle utvärderas.
I efterhand har det visat sig medföra svårigheter att genomföra beslutet, då det medför stora konsekvenser för boende, näringsidkare och
rörelsehindrade.
Kalkugnsvägen från Bergslagsvägen till Vallonvägen är i dag ett
gångfartsområde.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 200 (Tillämpning av tidigare beslut…)
I ett gångfartsområde är högsta tillåtna hastighet 7 km/tim och parkering får endast ske på markerade platser. I området finns i dag en markerad parkering för rörelsehindrade samt åtta markerade parkeringsplatser för korttidsparkering
Det beslut om förbjuden motortrafik som antogs medför att parkeringen för rörelsehindrade försvinner, att boende, näringsidkare och servicefordon måste ha dispens (tillstånd) för att köra in på Kalkugnsvägen. Besökare till boende med parkering i området kan inte komma in
utan att bryta mot regelverket. Dispens måste utfärdas för respektive
fordon. Idag finns ingen möjlighet att tillgodose alla som skulle behöva dessa tillstånd. Den skyltning med alla undantag som skulle behövas blir väldigt omfattande.
En ny parkering för rörelsehindrade skulle behöva iordningställas ute
på den del som i dag kan uppfattas som torg med ny skyltning och ny
markering i gatan, då resterande delar av Bergslagsvägen–
Kalkugnsvägen även i fortsättningen skall vara gångfartsområde.
Behåll gångfartsområdet.
Istället för tidigare beslut föreslås att gångfartsområdet behålls som
det ser ut i dag. För att förändra trafiksituationen på övre Kalkugnsvägen föreslås antalet parkeringsplatser reduceras från nuvarande åtta till
tre. Befintlig parkering för rörelsehindrade får vara kvar som i dag.
Parkeringsövervakningen bör intensifieras så att platserna endast används för korttidsparkering.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att upphäva tidigare beslut 2012-01-16 Ks § 21.

2.

Att övre Kalkugnsvägen förblir gångfartsområde.

3.

Att tre parkeringsplatser och en parkeringsplatsplats för rörelsehindrade markeras.

4.

Att ny lokal trafikföreskrift förs in i den rikstäckande trafikdatabasen.

5.

Att meddela Roger Nilsson beslutet.
Forts

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-02

33

Forts Ks § 200 (Tillämpning av tidigare beslut…)
Beredande organ
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-26 § 277
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2011-11-30
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-19 § 701
Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-16 § 21
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-26
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-16 § 163
Yrkande
Anders Härnbro (S), Carl-Gustaf Mörner (M), Christer Lundström
(FP) och Åsa Johansson (C) yrkar samtliga bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
beslut och yrkar bifall till kommunstyrelsens ursprungliga beslut
2012-01-16 § 21.
Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Han yrkar även att fortsätta arbeta för att minska biltrafiken på övre
Kalkugnsvägen och att förvaltningen återkommer med förslag under
september 2012.
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer förvaltningens förslag till beslut mot Herman Vinterhjärtas (MP) avslagsyrkande. Därefter ställer han proposition på Stefan Carlssons (V)
tilläggsyrkande.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Herman Vinterhjärtas (MP) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen röstar till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
Därefter ställer han proposition på Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 200 (Tillämpning av tidigare beslut…)
Reservation
Herman Vinterhjärta (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget avslagsyrkande.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0140.044

Bostadsanpassning möjlighet till flyttbidrag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att samhällsplaneringsenheten ges möjlighet att bevilja bidrag för
flytt istället för bostadsanpassningsbidrag vid speciella ärenden

Beskrivning av ärendet
Lagen om bostadsanpassningsbidrag medger inte bidrag för flytt till
annat boende. Med detta förslag vill kommunen ge möjlighet till bidrag i samband med flytt i de ärenden som beskrivs nedan.
Vid ärenden där om- och tillbyggnad av befintlig bostad är bidragsberättigande, funktionen för sökande kan uppfyllas, men boendemiljön i
övrigt inte blir bra, föreslås att kommunen istället kan erbjuda bidrag
för hjälp till flytt till ett bättre anpassat boende.
Kostnaden tas fram med hjälp av budgetpris, alternativt offertförfrågan till entreprenörer. Därefter bedöms flyttbidragets storlek utifrån de
förutsättningar som finns i ärendet.
Förslaget innebär att kommunen ger stöd till flytt istället för den anpassning i befintligt boende som personen är berättigad till enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den totala kostnaden för kommunen blir i och med detta lägre än det berättigade bostadsanpassningsbidraget.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1.

Att samhällsplaneringsenheten ges möjlighet att bevilja bidrag för
flytt istället för bostadsanpassningsbidrag vid speciella ärenden

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-21
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-16 § 164
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011.0420.214

Obligatorisk anslutning till fjärrvärme i avtal för småhustomter
på Lärkvägen (förslag till finansiering)
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att Finspångs kommun ersätter Finspångs Tekniska Verk med
32 000 kr för varje tomt som ej blir ansluten till fjärrvärme p.g.a.
tomtköparens val att bygga ett passivhus eller annan typ av energihus som stämmer överens med energimyndighetens kravspecifikation.

2.

Att den för projektet tillkommande kostnaden (idag oförutsägbar)
finansieras från medlen för tomtförsäljningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut den 14 december 2011 gett samhällsplaneringsenheten i uppdrag att ta fram ett finansieringsförslag
för de tomter där köparen väljer att bygga ett passivhus, eller annan
typ av energihus som stämmer överens med energimyndighetens kravspecifikation och blir befriade från den obligatoriska fjärrvärmeanslutningen i området.
Fjärrvärmeanslutningskostnaden i området har Finspångs Tekniska
Verk fastställt till 32 000 kr( exkl.växlare). Det medför att det uppkommer en kostnad på 32 000 kr/tomt som ej ansluts till fjärrvärme.
Denna kostnad blir en tillkommande kostnad som belastar projektet.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att Finspångs kommun ersätter Finspångs Tekniska Verk med
32 000 kr för varje tomt som ej blir ansluten till fjärrvärme p.g.a.
tomtköparens val att bygga ett passivhus eller annan typ av energihus som stämmer överens med energimyndighetens kravspecifikation.

2.

Att den för projektet tillkommande kostnaden (idag oförutsägbar)
finansieras från medlen för tomtförsäljningen.
Forts

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 202 (Obligatorisk anslutning till fjärrvärme…)
Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2011-09-09
Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-12 § 471
Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-10 § 535
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-07 § 616
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-12-14 § 323
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-21
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-16 § 165
Deltar inte i beslutet
Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Christer Lundström
(FP) deltar inte i beslutet.
Yrkande
Herman Vinterhjärta (MP), Anders Härnbro (S) och Åsa Johansson
(C) yrkar samtliga bifall till förvaltningens förslag till beslut.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0001.102

Valärende – Östsam K2, val av ersättare
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att välja Federico Winqvist (KD) till uppdraget som ersättare
Östsam K2.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen entledigade vid sitt sammanträde 2012-04-16 §
177 Sofie Drake Johansson (KD) från sitt uppdrag som ersättare i
Östsam K2. Nu föreslås Federico Winqvist (KD) väljas till uppdraget som ersättare i Östsam K2
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0001.102

Valärende – val av representanter till styrgrupp för gymnasiet
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att välja Anders Härnbro (S) till uppdraget som representant i
styrgrupp för gymnasiet.

2.

Att välja Fredrik Blomberg (C) till uppdraget som representant i
styrgrupp för gymnasiet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har att välja 3 representanter till den nyinrättade styrgruppen för gymnasiet. 2 av dessa väljs vid det här sammanträdet och den tredje vid kommande sammanträde.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0002.000

Övriga ärenden – Sofie Drake Johanssons (KD) fråga angående
kommunens deltagande i Finns i Finspång
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att Sofie Drake Johanssons (KD) fråga anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sofie Drake Johansson (KD) ställer frågan på vilket sätt kommunen är
involverad i Finns i Finspång. Anders Axelsson, kommundirektör svarar att kommunen är partner och arrangör.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ks § 206
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet:
1.

Ansökan om sponsring Torstorps IF 2012.

2.

Ansökan om sponsring Motorcross SM 2012.

3.

STAL-kören i Finspång – ansökan om bidrag till kulturarrangemang.

4.

Ansökan om sponsring Finspångs kanotklubb.

5.

Förändring av förvaltningsorganisation.

6.

Förordnande som vikarierande enhetschef samlat barn och ungdomsstöd, sektor barn och ungdom.

7.

Kommundirektörens vidaredelegation.

8.

Sammanträdesprotokoll arbetsgivardelegationen 2012-03-06

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ks § 207
Delgivningar
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet:
1.

SKL – cirkulär 2012:13 – SKL erbjuder startpaket för
jämställdhetsintegrering.

2.

Barn och elevombudet – beslut.

3.

Skolinspektionen – ansökan om godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB som huvudman för gymnasieskola i Norrköpings kommun.

4.

Länsstyrelsen Östergötland – inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i Finspångs kommun.

5.

Länsstyrelsen Östergötland – uppföljning av Finspångs
kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2011.

6.

Länsstyrelsen Östergötland – ansökan om LOVA-bidrag
till projektet ”VA-plan för Finspångs kommun”.

7.

Länsstyrelsen Östergötland – riksintressen för industriell
produktion.

8.

Länsstyrelsen Östergötland – angående ansökan om
statsbidrag inom ramen för satsningen Hus med historia,
för Grindstugan, Rejmyre 1:88, Rejmyre socken,
Finspångs kommun.

9.

Länsstyrelsen Östergötland – angåendeansökan om statsbidrag inom ramen för satsningen Hus med historia, för
Risinge hembygdsgård, Risinge 1:50, Risinge socken,
Finspångs kommun.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts 207 (Delgivningar)
10. Socialstyrelsen – beslut angående tillsyn av ungdomsboende enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2011:453).
11. Söderberg & Partners – riskkontrollrapport.
12. CKS – nyhetsbrev april 2012.
13. LSU Sveriges ungdomsorganisationer – kartläggning av
lokalt stöd till ungas organisering.
14. SKL – medlemsnytta genom SKL Kommentus.
15. Länsstyrelsen Östergötland – tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med Motordagen i Igelfors, Finspångs
kommun.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges
Kommuner och Landsting m.fl.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ks § 208
Kurser och konferenser
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående kurser och konferenser till protokollet:
1.

Malmö högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet – workshop om interkulturell kommunikation, myter
och missuppfattningar.

2.

Svenska stadskärnor – årskonferens.

3.

Destination Småland – hur kan vi lokalt utveckla besöksnäringen – en dag om strategi, varumärke och kvalitet.

4.

WSP environmental – kursutbud 2012.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar inkomna inbjudningar till kurser och konferenser.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande

