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Ks § 209
Kommunstyrelsens ärendelista
Kommunstyrelsen beslutar
Att fastställa utskickad ärendelista med följande ändringar:
1.

Att ärende 6 Teckningsrätt för bankgiro komplettering samt ärende 7 Friköp av tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326 lyfts över till
beslutsärenden.

2.

Att under ärende 11 Information i aktuella ärenden tas Åtgärder
för ekonomi i balans upp som ärende 11a samt Dopgåva till Estelle som ärende 11b.

3.

Att under ärende 21 Övriga ärenden tas Valärende till styrgrupp
för gymnasiet upp som ärende 20a samt en diskussion kring budgetprocessen för 2013 upp som ärende 20b.

4.

Att ärende 7 Friköp av tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326,
ärende 12 Årsredovisning 2011 samt ärende 20 Vistinge 6:4, del
av, förvärv blir föremål för omedelbar justering.

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

Att ärende 6 Teckningsrätt för bankgiro komplettering samt ärende 7 Friköp av tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326 lyfts över till
beslutsärenden.

2.

Att under ärende 11 Information i aktuella ärenden tas Åtgärder
för ekonomi i balans upp som ärende 11a samt Dopgåva till Estelle som ärende 11b.

3.

Att under ärende 21 Övriga ärenden tas Valärende till styrgrupp
för gymnasiet upp som ärende 20a samt en diskussion kring budgetprocessen för 2013 upp som ärende 20b.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 209 (Kommunstyrelsens ärendelista)
4.

Att ärende 7 Friköp av tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326,
ärende 12 Årsredovisning 2011 samt ärende 20 Vistinge 6:4, del
av, förvärv blir föremål för omedelbar justering.

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0002.000

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena 2, 3 och 11.
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen:
Ärende 2:

Rapporter –kommunaliseringen av hemsjukvård, Anders
Härnbro (S) och Conny Lindgren (V) informerar och
svarar på frågor.

Ärende 3:

Avvikelserapportering, utgår.

Ärende 11b: Information i aktuella ärenden –dopgåva till Estelle,
Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0211.042

Kvartalsrapport 1 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-28.

Beskrivning av ärendet
Anette Asklöf, ekonomichef inleder med att informera om kommunens likviditet i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2012-05-02 §
187.
Kommunstyrelsen har att godkänna kvartalsrapport 1 2012 för
Finspångs kommun.
Årets första prognos pekar på ett underskott med 17,7 miljoner kronor.
Sektorernas negativa avvikelser uppgår till sammantaget 41,2 miljoner
kronor. De största avvikelserna redovisas inom sektor barn och ungdom, sektor bildning och kultur samt inom sektor social omsorg. Skatteintäkterna är något högre än budgeterat då senaste skatteprognosen
visar på högre slutavräkning för 2011 och 2012. Under finansenheten
finns också kvarvarande medel från skattehöjningen avsatta.
De största avvikelserna kommenteras kortfattat nedan, för mer detaljerad information hänvisas till kvartalsrapporten.
i

Försörjningsstödet visar på ett förväntat underskott med 9,5 mkr,
vilket innebär 3 mkr i högre årskostnad än föregående år.

Gymnasieverksamheten omfattar Bergska skolan och interkommunala
ersättningar. Bergska skolan redovisar ett underskott med ca 2,2 miljoner kronor. En översyn av tjänstefördelningen har gjorts. Detta försvåras dock bland annat av ökningen inom IM-organisationen till hösten som medför ökat behov av personal. Prognosen för interkommunala ersättningar ligger i dagsläget på -3,6 mkr och baseras på samma
sökantal, 99 elever, som föregående år.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 211 (Kvartalsrapport 1 2012)
i

Barn och ungdom IFO består i princip av två stora områden:
Myndighetskontoret och placeringar av barn och ungdomar. När
det gäller myndighetskontoret så prognostiseras ett underskott på
723 tkr till följd av inhyrd personal. Placeringarna beräknas efter
första kvartalet att sluta på ett underskott med 11,7 mkr vilket är
samma nivå som utgången 2011. Inom sektorn beräknas även underskott (500 tkr) inom grundskola och fritidshem till följd av
ökat behov av personal för barn med särskilda behov.

i

De äldre blir fler och trenden från 2011 ser ut att hålla i sig
med att hemtjänsten ökar kraftigt. Enligt hemtjänstens bedömning
beräknas volymen öka med 23 % vilket motsvarar ungefär 4,1
mkr. Sektor social omsorg prognostiserar sammantaget med ett
underskott på 13,9 mkr för året. Även inom IFO vuxna prognostiseras ett underskott till följd av ökat antal placeringar av vuxna (1,5 mkr). Inom särskild omsorg beräknas just nu ett överskott
med detsamma (1,5 mkr) men situationen kan snabbt ändras då
förändringar inom ett enskilt fall kan innebära miljonbelopp för
verksamheten.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att godkänna kvartalsrapport 1 –2012

2.

Att en ekonomisk rapport ska tas fram per den 31 maj för redovisning i kommunstyrelsen den 11 juni

3.

Att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska
underskottet

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-07
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0207.009

Verkställighet av beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-28.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med internkontrollplanen för 2012 ska verkställighet av beslut följas upp två gånger per år. Dessutom kan framhållas att revisorerna vid ett flertal tillfällen pekat på behovet av att kommunstyrelsen
mer aktivt följer upp beslut som inte automatiskt följs upp vid ordinarie kvartals- och årsrapporter. Uppföljningen fokuserar denna gång på
åren 2007-2011, då det är första gången en samlad uppföljning
genomförs. Framöver kommer dock redovisningen omfatta innevarande budgetår. Sedan tidigare har det också konstaterats att frånvaron
av ett modernt ärende- och dokumenthanteringssystem gör det svårt
att på ett enkelt sätt följa upp aktuella ärenden. I dagsläget används
därför det webbaserade verktyget Cockpit Communicator för uppföljning av vissa beslut. Arbetet sker manuellt, vilket kan innebära svagheter i materialet.
Som ett led i uppföljningen har förvaltningen gått igenom samtliga
kommunstyrelseprotokoll från 2007 för att identifiera ärenden som
bedömts som särskilt viktiga att följa upp och som inte omfattas av
ordinarie uppföljning i samband med kvartals- och delårsrapporter eller i årsredovisningen. Uppföljningen omfattar dock inte ärenden där
risken för utebliven verkställighet bedöms som låg.
I listan som presenterats för kommunstyrelsen finns således en
genomgång av ärenden som vid något tillfälle har behandlats politiskt
i kommunstyrelsen eller i fullmäktige och där förvaltningen efter beslut fått i uppdrag att verkställa besluten. Listan omfattar 60 ärenden/uppdrag. I bland är dessa inbakade som deluppdrag i andra frågor
vilket delvis försvårar möjligheten att få en bra överblick över aktuella
frågor. Som framgår av listan är en del beslut verkställda, andra är pågående, medan några redovisas som kommande.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 212 (Verkställighet av beslut)
De sistnämnda är inte sällan följden av medborgarförslag där verkställighet inte är möjligt med mindre än att samverkan med andra aktörer
kan ske. Det främsta exemplet på sådana grupper av ärenden utgör
önskemål om insatser i Engelska parken, ett område som kommunen
inte har full rådighet över. Några är också satta som avbrutna, men har
aktiverats igen under 2012.
I detta sammanhang är det inte heller möjligt att kommentera varje enskilt ärende. Inom parentes finns dock det datum då ärendet behandlats varför den som är intresserad av mer information hänvisas till protokoll från respektive sammanträde.
Ur ett internkontrollperspektiv kan det alltså konstateras att avvikelser
i verkställigheten föreligger. Av olika skäl tenderar vissa ärenden att
nedprioriteras till förmån för andra. Förvaltningen vill dock framhålla
att det i dag pågår ett mer proaktivt arbete med att följa upp verkställigheten av politiska beslut och att detta är en prioriterat fråga i bl.a.
kommundirektörens ledningsgrupp samt i andra uppföljningsmöten.
Ambitionen är naturligtvis att ytterligare fortsätta att utveckla förvaltningens arbete med denna uppföljning.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att fastställa uppföljning av verkställighet av beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ks § 213

Dnr 2012.0017.016

Medborgarförslag –en fasadtext på Kulturhuset med texten
Musikskolan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-28.

Beskrivning av ärendet
Roland Carpvik har skickat in ett medborgarförslag angående en fasadskylt med texten Musikskolan. Skylten skall vara i storlek och stil
som de övriga skyltarna på fasaden, och sitta till höger om de andra
skyltarna vid Musikskolans egen ingång. Den blir då synlig för alla på
Örebrovägen och Bergslagsvägen.
Förslagsställaren anser det vara en viktig marknadsförings-, framtidsoch ordningsfråga, och en fråga om respekt för verksamheten.
Projektedningen för Kulturhuset i samråd med arkitekt och de större
verksamheterna i huset diskuterade och prövade olika skyltvarianter
för Kulturhuset, innan beslut fattades.
Många olika varianter prövades och man blev överens om att ha ett
mycket begränsat antal skyltar på fasaden, av estetiska och informativa skäl. Man blev även överens om, att begreppet Kulturhuset skulle
täcka ett brett perspektiv av verksamheter i huset t ex Musikskola,
Dans, Teater, Bio, utställningsverksamhet men även Konferensverksamhet. De enda övriga skyltarna på framsidan skulle vara Turist samt
restaurangens namn. Den senare skulle bekostas av krögaren.
Ytterligare kommentarer gällande den nuvarande skyltningen:
-

Skyltningen skulle vara så beständig som möjligt över tid. Musikskolan kunde t ex utvecklas till en Kulturskola. Det behöver i så fall ej
påverka fasadskyltningen.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 213 (Medborgarförslag –en fasadtext på Kulturhuset… )
-

Musikskolan planerades få en egen skylt på ”sitt plan”väl synligt vid
entrén. Musikskolan har ingen egen ingång, utan utnyttjar den gemensamma stora entrén. Den i medborgarförslaget omtalade ingången är en personalingång.
Den gamla Musikskoleskylten vid Majorsvillan har i början av feb
2012 monterats ned och pryder nu en väl synlig plats i Kulturhusets
entré. Denna skylt kommer även att förses med belysning.
Fritidsverksamheten Hörnan har också, i samråd med kommunens informationsavdelning och Hörnans personal, fått en egen skylt med
kommunlogga vid sin entré ”på hörnet”.
Vad som ryms i begreppet Kulturhuset är en informations och marknadsföringsfråga som ansvariga för Kulturhuset återkommande måste
hantera.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att medborgarförslaget därmed skall anses besvarat

2.

Att delge förslagsställaren ovanstående skrivning

Beredande organ
Kommunfullmäktiges beslut 2012-01-25 § 29
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-22
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011.0509.016

Motion –skapa en samlad strategi för Kulturhuset i Finspång
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att ärendet återremitteras med motiveringen att komplettera handlingen med motionen samt ”kulturpolitiska mål och riktlinjer”och
”mål och handlingsprogram för allmänkulturen”eller en sammanfattning av dessa alternativt en länk till dessa dokument.

Beskrivning av ärendet
Sofie Drake Johansson (KD) har lämnat in en motion angående verksamheten i Kulturhuset, hon anför bl a följande:
Sedan i september förra året kan vi glädja oss åt att vi äntligen har ett
Kulturhus i Finspång. Men mycket återstår för att det ska fungera på
ett tillfredsställande sätt. Det räcker inte med att huset fungerar och
hyrs ut enligt hyrestaxa till den som har behov av en lokal.
Förslagsställaren citerar den Regionala kulturplanen för Östergötlands
län. Hon beskriver att där finns en lång lista på intressanta kvaliteter
som Östsam vill med Östergötlands kultur. De vill bl a skapa mötesplatser för teater, dans, musik, arbeta för att öka jämlikheten för barn
och ungdomar att få tillgång till kultur.
Kristdemokraternas förslag är att det utarbetas en strategisk plan för
Kulturhuset. Planen blir då en tydlig signal till föreningar, studieförbund och tjänstemän att Kulturhuset har ett syfte som är större än att
bara rymma fritt vald grupp på avsatt tid till avsatt pris. Planen skall
ha en budget och tydliga, kvantitativa och kvalitativa mål som följs
upp.
Lägesbeskrivning - Kulturhuset
För att kunna skapa en framåtriktad strategi för Kulturhuset är det
sannolikt bra att få en samlad bild av nuvarande läge för Kulturhuset.
Kulturhuset har fått en bra start och möter mycket uppskattning från
besökande och hyresgäster, men ett antal frågor behöver förtydligas
och utredas.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 214 (Motion –skapa en samlad strategi för Kulturhuset… )
Den första tiden sedan invigningen har inneburit en del verksamhetsexperimenterande, för att utröna vad Finspångsborna, föreningar och
näringsliv önskar, samt som en följd av detta - hur bör huset organiseras och utrustas för att kunna erbjuda detta. Experimenterandet har
inte skett planlöst utan rört sig inom de ramar och de principer som
legat i uppdraget för Kulturhuset, samt i de mera övergripande kulturpolitiska målen för Finspångs kommun.
Ett antal utdrag ur politiska viljeinriktningar gällande Kulturhuset:
2009-03-16 Beslutar kommunfullmäktige att anta det förslag som i utredningen kallas nr 2 och som i stora drag innebar:
Finspångs kommun avser att verka för ett kulturens hus med följande
verksamheter som grund; musikskola, bildning, publika kulturarrangemang, replokaler, föreningstillvändhet, ungdomsverksamhet och
café utifrån nuvarande förutsättningar upprustas och anpassas för att
överensstämma med kulturverksamheter av den karaktär som ingår i
förslaget.
2010-04-07
Föreslagna funktioner i Kulturens hus:
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Musikskola
Café med cateringfunktion(senare en Restaurang)
Bio/Teater
Dans/Musik/Fest
Konferenser
Utställningar
Hörnan/ungdomsinriktad verksamhet
Kulturadministration
Övrig kulturverksamhet
Turistinformation

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 214 (Motion –skapa en samlad strategi för Kulturhuset… )
Samt .
Viktiga idéer och påståenden att ta med i processen:
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Skapa ett flöde av människor, en mötesplats.
Ett möjligheternas hus
Flexibilitet
Lås i begränsad omfattning lokaler med permanenta hyresgäster
Bevara teatersalongen, men renovera, fräscha upp och se över
teknik
Musikskolans lokaler skall kunna samutnyttjas av annan verksamhet
En caféverksamhet(senare restaurang) är ett viktigt nav i huset
Köksavdelningen i källarplanet avvecklas, ersätts med en servicedisk
Skapa utecafé(restaurang)möjligheter
Skapa kontakt med yttervärlden, anslut till gatuplanet
Möjlighet till utbyggnad om behov uppstår

Kf beslutade 2010-06-30 (Kf § 179) om Grundprinciper för Kulturhuset. Kommunens insats i huset är framförallt:
i
i
i
i
i

Att tillhandahålla uthyrningsbara lokaler för kulturverksamhet i
gott skick till ett rimligt pris
Att vara sammanhållande faktor för totala verksamheten i huset
Att garantera ett brett utbud med god kvalité
Att endast i begränsad omfattning vara kulturarrangör
Att stimulera externa arrangörer till initiativtagande

Övrig princip:
i

Att husets lokaler endast i begränsad omfattning skall upplåtas
för kommersiell försäljning

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 214 (Motion –skapa en samlad strategi för Kultur… )
Principerna har fungerat som ledstjärnor och i stora drag är alla ovanstående uppdrag samt tilläggsdirektiv från styrgruppen för projektet
utförda. Några punkter kvarstår t ex en digitalisering av bioverksamheten samt tillskapandet av en utomhusservering. Huset kommer dock
aldrig bli färdigt utan ständigt utvecklas och anpassas till en förändrad
situation och nya uppdrag.
Huset är beroende av en fungerande restaurang. Mycket av verksamheten i huset sker som ett samarbete mellan kommunen och restaurangen. Restauratören har önskemål och planer för en utomhusservering på husets baksida, samt en uppfräschning i ungdomlig stil av
den Nedre Salongen (danssalongen)
All verksamhetsplanering sker utifrån de mål och principer som framgår ovan samt utifrån de tankar och idéer som framkom vid diskussioner i styrgruppen (projektgruppen).
Här finns ett utrymme för mera detaljerad strategi, även om Kulturhuset måste ha rätt att skapa och testa inom ett ganska stort friutrymme.
Verksamheten styrs även av dessa politiska beslut:
i

Kulturpolitiska mål och riktlinjer för Finspångs kommun Kf
2008-08-27§ 186

i

Mål och handlingsprogram för allmänkulturen, antaget av Humanistiska nämnden 2006-09-20

Ekonomi och organisation
Till ambitionerna för Kulturhuset bör kopplas en relevant finansiering
av verksamhet och drift, vilket hittills ej har skett.
Vallonbygden har just tagit över driftsansvaret för huskroppen dvs
framförallt el, fjärrvärme, teknisk support, större reparationer och satt
ett pris för detta.
Organisationen vid Kulturhuset håller på att formellt sjösättas.
Kulturhuset har, efter politiskt beslut (Ks 2011 § 365), inrättat en servicegrupp, som sköter det mesta av den dagliga driften dvs lokalvård,
snöröjning, konferensservice och smärre reparationer.
Forts
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Forts Ks § 214 (Motion –skapa en samlad strategi för Kulturhuset… )
Den består av två handledare/vårdare som coachar upp till 6 personer,
som har problem att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och
som behöver arbetsträning i skarp miljö. Servicegruppen har varit en
mycket lyckad lösning för de som jobbat i servicegruppen, samt även
för driften av huset. Regelverket kring vilka som kan rekryteras till
denna grupp behöver dock revideras. Tillflödet till gruppen måste utvecklas och garanteras.
En prislista för uthyrning av lokaler har, efter undersökning av vad
marknaden är beredd att betala, sakta formats och tillämpas nu på
prov, som en grundprincip. Prislistan finns på Kulturhusets hemsida,
men är ej politiskt fastställd. Strategin har varit, att det är bättre att
marknadsföra en prislista, som kan diskuteras och göras rimlig, än att
ha en fastställd prislista, som kunderna ej är villiga att betala. Den nu
utlagda prislistan känns mogen för politisk behandling.
Här finns dock en del att diskutera:
Vad skall t ex kommunal verksamhet betala för tillfällig hyra av lokal,
när man är van vid att en lokal för ett möte i t ex kommunhuset är helt
gratis? Hur skall då kommunal verksamhet i Kulturhuset prioriteras i
förhållande till andra intressen? Det är dock viktigt att även kommunal
verksamhet känner huset som sitt och förlägger verksamhet i huset.
Andra gånger hyr en ideell förening för en aktivitet som leds av helt
ideella krafter, för kommuninnevånares bästa, och önskar låna en lokal hyresfritt eller till en symbolisk hyra. Det kan t ex vara en större
dansaktivitet för funktionshindrade eller en sk LAN-övning eller en
större ungdomstävling som Blixtlåset.
Fastställande av priser för olika evenemang hör till Kulturhusets lednings vardag. Varje evenemang är en enskild förhandling, där man
kommer överens om gage, biljettpris, vem som står för ljud och ljus
samt vilken support som skall finnas kring arrangemanget ända ned
till vad som skall finnas i en loge.
Varje evenemang får efter förhandling en egen unik lösning, där lokalhyran dock oftast utgör en grund enligt prislistan.
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Forts Ks § 214 (Motion –skapa en samlad strategi för Kulturhuset… )
Utökat uppdrag
Under beredningen av detta ärende har Östsam kontaktat kommunen
för en diskussion om en framtida kulturstrategi för Finspångs kommun. Östsams resonemang bygger på att det finns behov av att på ett
tydligare sätt samordna utvecklingen i det nya Kulturhuset med utvecklingen i framför allt Rejmyre, men också med det planerade nya
biblioteket samt andra kulturaktiviteter i kommunen.
Östsam erbjuder därför ett kunskaps- och processtöd för att bistå
kommunen med att ta fram en samlad kulturstrategi för Finspång. För
medverkan i detta arbete bör dock arbetet omfatta alla kulturverksamheter, inte enbart någon av verksamheterna. Förvaltningen föreslår
därför att motionärens ambition om en samlad strategi för Kulturhuset
utvidgas till att omfatta all kulturverksamhet där Kulturhuset utgör en
del av strategin. Då kulturfrågorna är en viktig beståndsdel i ortens attraktivitet och samtidigt utgör en allt viktigare politisk fråga föreslås
arbetet bedrivas i samspel mellan politik och förvaltning, exempelvis
genom en politisk styrgrupp alternativt i en politisk beredning.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
1. Att bifalla motionen i de delar som rör Kulturhuset.
2. Att samtidigt ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en
samlad kulturstrategi för Finspångs kommun som omfattar det
samlade kulturarbetet inom kommunen.
Beredande organ
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-23 § 305
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-28
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen
att komplettera handlingen med motionen samt ”kulturpolitiska mål
och riktlinjer”och ”mål och handlingsprogram för allmänkulturen”eller en sammanfattning av dessa alternativt en länk till dessa dokument.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 214 (Motion –skapa en samlad strategi för Kulturhuset… )
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på Stefan Carlssons (V) yrkande om återremiss. Om yrkandet
avslås ställer han därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på Stefan Carlssons (V) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.0014.700

Förslag till handlingsplan för den kommunala psykiatrin
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

2.

Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-28.

3.

Att handlingsplanen för den kommunala psykiatrin bifogas till beslutsmötet.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för social omsorg har tagit fram en handlingsplan för den
kommunala psykiatrin. Enligt överenskommelse mellan de politiska
partierna skall kommunstyrelsens yttrande fokusera på om beredningarnas förslag kan få juridiska eller ekonomiska konsekvenser. I övrigt
skall förslaget lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Handlingsplanen ska ange inriktning för det framtida arbetet inom den
kommunala psykiatrin och utgöra grund för planeringsperioden 20122016
Vad gäller förslaget till handlingsplan för den kommunala psykiatrin
har förvaltningen följande synpunkter utifrån juridisk och ekonomisk
karaktär. Synpunkter till underlaget har inhämtats från respektive sektor.
Juridiska och ekonomiska konsekvenser för förvaltningen
Förslaget till handlingsplan för den kommunala psykiatrin behandlar
följande områden; information, förebyggande arbete och anhörigstöd,
boende och stöd i det egna hemmet, arbete och sysselsättning, personalkompetens och personalförsörjning, kvalitetsarbete.
Information
Handlingsplanen stämmer överens med de åtaganden som förvaltningen redan åtagit sig att verkställa enligt Strategisk plan 2012-2014
Förebyggande arbete och anhörigstöd
Organiseringen av elevstödet möjliggör att arbeta förebyggande utifrån föreslagen plan.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 215 (Förslag till handlingsplan för den kommunala psykiatrin)
I planen omnämns mötesplatser och träffpunkter som utvecklingsområden. I dag saknas mötesplatser i kommunal regi riktat mot målgruppen unga/ung vuxna med psykiskohälsa. En utveckling av detta kan
medföra ekonomiska konsekvenser.
Utveckling av anhörigstöd stämmer överens med tidigare antagen i
äldreomsorgsplan och i förvaltningens åtagande 2012-2014. En utveckling av befintligt anhörigstöd ger ekonomiska konsekvenser.
Boende och stöd i det egna hemmet
Förvaltningen ser ökade ekonomiska konsekvenser angående anpassning av tre boendeenheter som tyvärr inte uppfyller dagens lagstadgade krav. Volymökningen inom boendestödet ger likaså ekonomiska
konsekvenser.
Handlingsplanens ansats kring organisering av boende är att hänsyn
tas till olika åldersgrupper. Ur ett juridiskt perspektiv är det omöjligt
att flytta en person från ett boende till ett annat utan samtycke. Att
verkställa boendebeslut utifrån åldersindelning kan ge mindre resurseffektivitet, då platser kan komma att stå tomma. I de kommunala
bondeenheterna är det idag blandade åldrar. Nationellt påvisas att den
psykiska ohälsan ökar bland äldre, vilket kan få ekonomiska konsekvenser.
Framtida beslut och avgränsningar angående hemsjukvården kan få juridiska och ekonomiska konsekvenser.
Arbete sysselsättning
Handlingsplanen är överensstämmande med antagen Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 och Strategiskplan 20122014.
Som utvecklingsområde nämns bl.a. Översyn av möjligheten till individanpassade anställningsformer inom de kommunala verksamheterna. Översynen i sig ger inga ekonomiska eller juridiks konsekvenser.
Individanpassade anställningsformer kan dock ge både ekonomiska
och arbetsrättsliga konsekvenser.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 215 (Förslag till handlingsplan för den kommunala psykiatrin)
Personalkompetens och personalförsörjning
Handlingsplanen stämmer överens med Strategiskplan 2012-2014.
Kompetensutvecklingen inom verksamheterna har dock ekonomiska
konsekvenser.
Resultatet av översynen kring behov av specialpedagogisk kompetens
i boendeenheterna kan leda till en framtida ökad kostnad.
Kvalitetsarbetet
Arbete pågår med att ta fram kvalitet och ledningssystem som passar
respektive verksamhetsområde. Val av kvalitetsmodell kan få ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att fastställa förslag till handlingsplan för den kommunala psykiatrin.

2.

Att beakta ovanstående juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Beredande organ
Kommunfullmäktiges beslut 2012-01-25 §19
Beredningen för social omsorgs skrivelse 2012-04-18
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-18
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar att handlingsplanen för den kommunala
psykiatrin bifogas till beslutsmötet.
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 2012.0225.040

Information i aktuella ärenden - åtgärder för ekonomi i balans
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anlita SKL´s analysgrupp för en genomlysning av kommunens ekonomi.

2.

Att finansieringen tas från kontot för oförutsedda händelser.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvartalsrapport pekar återigen på stor underskott inom
flera verksamheter. De nyckeltalsjämförelser som gjorts visar att verksamheterna bör ha tillräckliga resurser utifrån standardkostnad och
jämförelse med andra kommuner.
Som ett led i arbetet med att få balans i ekonomin föreslår förvaltningen att kommunen ska ta hjälp av SKL´s analysgrupp för att kartlägga
och analysera grunden till problemen och få hjälp med förslag att
komma vidare.
Analysgruppen erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv
analys av kommunens samlade ekonomi, verksamheternas kostnader
och framtidsprognoser. Analysen dokumenteras och presenteras tillsammans med slutsatser och förslag till en framtida ekonomisk strategi för kommunen.
Syftet är att som extern rådgivare ge hjälp till självhjälp för kommuner
att komma igång med det arbete som erfordras för att förbättra kommunens ekonomi. Ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga
till grund för en samsyn i kommunen av vilka ekonomiska ramar som
måste styra kommunens verksamheter i framtiden.
Förutsättningar för uppdraget
Uppdraget skall komma från kommunstyrelsen och ska således vara
formellt förankrat i den politiska ledningen.
Under uppdragstiden förutsätts att en kontinuerlig dialog ska kunna
ske med kommunens ledande politiker och tjänstemän.
Forts
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Forts Ks § 216 (Information i aktuella ärenden - åtgärder för ekonomi i balans)
Uppdraget genomförs inom cirka 1,5 månader från det att uppdraget
påbörjats.
Standardpaketet erbjuds kommunen till ett fast pris på 75 000 kronor
inklusive omkostnader som resor m.m.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att anlita SKL´s analysgrupp för en genomlysning av kommunens ekonomi

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-09
Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet beslutas vid dagens sammanträde
samt att finansieringen tas från kontot för oförutsedda händelser.
Propositionsordning
När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att
endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
-----

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ks § 217
Ajournering
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att ajournera mötet klockan 13.50.

2.

Att sammanträdet återupptas klockan 14.10.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.
-----

Justerare
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Dnr 2012.0199.002

Teckningsrätt för bankgiro komplettering
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att utse Susanne Wastesson, att tillsvidare med kontrasignation
av tidigare beslutade attestanter signera och skicka betalningar vis
internetbanken från kommunens bankgiro 5237-9005.

2.

Att återkalla fullmakten för Ann-Christin Ahl Vallgren, Kerstin
Sjöberg Axelsson och Pierre Lindvall

Beskrivning av ärendet
Inför semestern behöver myndighetskontoret komplettera med ytterligare personer som ska signera och skicka betalningar. Fullmakten avser endast utbetalningar via internetbanken från kommunens bankgiro
5237-9005.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att komplettera tidigare beslut om teckningsrätt enligt följande
1.

Att utse Susanne Wastesson, att tillsvidare med kontrasignation
av tidigare beslutade attestanter signera och skicka betalningar vis
internetbanken från kommunens bankgiro 5237-9005.

2.

Att återkalla fullmakten för Ann-Christin Ahl Vallgren, Kerstin
Sjöberg Axelsson och Pierre Lindvall

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-17
-----

Justerare
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Dnr 2012.0202.253

Friköp av tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att sälja tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326 till Scandinavian
Property Development Sweden AB för 250 000:-.

2.

Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta för köpets genomförande erforderliga handlingar.

Kommunstyrelsen beslutar
3.

Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Scandinavian Property Development Sweden AB org.nr.556760-8145
(nedan kallat SPD) är ny ägare till tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326
(se bilaga 1 och 2).
SPD har för avsikt att på fastigheten Hårstorp 3:326 uppföra en byggnad för detaljhandel. Detta är ett projekt som pågått under en längre
tidsperiod och som Finspångs kommun haft en stor aktiv del i.
SPD har nu framfört ett önskemål att friköpa tomträttsfastigheten och
anser att den köpeskilling på 450 000:- ( 40:-/ kvm) som är normalpris
som gäller i området bör reduceras p.g.a. de förseningar och merkostnader kommunens hantering av ärendet har medfört.
Samhällsplaneringsenhetens hantering av förhandsbesked, bygglov
och efterföljande detaljplanerändring har inte hanterats på ett tillfredställande sätt och därför föreslår samhällsplaneringsenheten att SPD
erbjuds köpa tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326 för 250 000:-.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
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Forts Ks § 219 (Friköp av tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326)
1.

Att sälja tomträttsfastigheten Hårstorp 3:326 till Scandinavian
Property Development Sweden AB för 250 000:-.

2.

Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta för köpets genomförande erforderliga handlingar.

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-24
Yrkande
Anders Härnbro (S) yrkar att ärendet blir föremål för omedelbar justering.
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer proposition
på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget
till propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Ordförande
…………………………
Anders Härnbro (S)

Justerare
.…… ..… … ……… … … … ……

Christer Lundström (FP)

-----

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 220

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-14

27

Dnr 2012.0128.042

Årsredovisning 2011
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna Årsredovisning 2011.
Kommunstyrelsen beslutar
2.

Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har färdigställt årsredovisningen för 2011.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-25 § 102 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med följande motiveringar:
i

Föra in de mål som fanns i Strategiska planen 2011-13 i den
kolumn som heter mål.

i

Ställa de röd/gröna mätarna tydligare relaterat till vilken grad
målet faktiskt är uppnått

i

De punkter som är beskrivning av måluppfyllelsen eller bristen
på densamma skrivs om för ökad klarhet och relevans.

Detta har nu åtgärdats och redovisas nu för kommunstyrelsen.
Beredande organ
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 56
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 130
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-16 § 171
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-25 § 102
Yrkande
Anders Härnbro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt att ärendet blir föremål för omedelbar justering.
Forts
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Forts Ks § 220 (Årsredovisning 2011)
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer proposition
på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget
till propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Ordförande
…………………………
Anders Härnbro (S)

Justerare
.…… ..… … ……… … … … ……

Christer Lundström (FP)

-----

Justerare
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Dnr 2010.0023.350

Utredning –avlopp inom Bränntorps fritidsområde - redovisning
Kommunstyrelsen beslutar
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.

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.
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Forts Ks § 221 (Utredning –avlopp inom Bränntorps… )
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.
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
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02 § 184
-----
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Dnr 2012.0128.042

Åtagandebeskrivningar - årsredovisning 2011
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att anteckna informationen till protokollet.

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
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02 § 185
Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar att anteckna informationen till protokollet.
Anders Härnbro (S) yrkar bifall 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 2012.0206.809

Inrättande av ungdomscheck
Kommunstyrelsen beslutar
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.

6.

Att kravet på drogfria arrangemang arbetas in i riktlinjerna för
ungdomscheck.

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
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Forts Ks § 223 (Inrättande av ungdomscheck)
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.
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

Justerare

1.

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

2.

Att ungdomschecken omfattar maximalt 10 000 kronor per tillfälle
Forts
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Forts Ks § 223 (Inrättande av ungdomscheck)
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
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02 § 189
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar att kravet på drogfria arrangemang arbetas
in i riktlinjerna för ungdomscheck.
Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet bordläggs till augusti med anledning av kommunens ekonomiska situation.
Fredrik Blomberg (C) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss. Om yrkandet avslås ställer han proposition på förvaltningens förslag till beslut tillsammans med Ulrika Jeanssons (S) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på Inge Jacobssons
(M) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Därefter ställer han proposition på förvaltningens förslag till
beslut tillsammans med Ulrika Jeanssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut tillsammans med Ulrika Jeanssons (S) tilläggsyrkande.
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Forts Ks § 223 (Inrättande av ungdomscheck)
Reservation
Inge Jacobsson (M), Ralph Kronholm (M), Fredrik Blomberg (C) och
Christer Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Inge Jacobssons (M) yrkande om bordläggning.
-----
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Dnr 2012.0096.044

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

Att avslå ansökan om utökat stöd till LP-verksamheten

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 ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet (bilaga 1) 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.
Att beakta inför beslutsfattande
Sektor social omsorg har vid tidigare ansökningar beskrivit LPverksamheten som ett gott komplement till kommunens egna verksamheter för målgruppen.
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Forts Ks § 224 (Ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet)
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 gränsdragningen 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.
Komplettering till ansökan
LP-rådet vill ytterligare redogöra för verksamhetens strategi i arbetet
med målgruppen.
I en kompletterande ansökan förtydligas att ansökan inte avser anordnande av boendestöd, vilket innebär att ställningstagande i boendestödsfrågan är överflödig i beslutsfattandet.
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Forts Ks § 224 (Ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet)
I den kompletterande ansökan vill LP-rådet tydligare beskriva arbetsträning som en integrerad del i ett ”vårdpaket”för personer inom den
aktuella målgruppen. LP-verksamheten ser sig som ett komplement
till den verksamhet som kommunen driver.
I ansökan beskriver LP-rådet ett vad verksamheten kallar ”vårdpaket”.
Vårdpaketet bygger på att kommunen beviljar behandling på LP-riks
behandlingshem i kombination med eftervård i Finspång, där LPverksamheten lokalt står för eftervården. I ansökan beskrivs behandlingsprocessen som en helhet där arbetsträning integreras som en del i
eftervården och ses som en del i den personliga utvecklingen. LPrådet beskriver att om tiden på behandlingshemmet skall ge ett bestående resultat är det av största vikt att LP-verksamheten genom utökat
bidrag ges möjlighet att fullfölja strategin med lokal eftervård inom
LP-verksamheten.
Enligt LP-rådet finns två huvudsakliga anledningar till att de redan
tillgängliga platserna inom den kommunala regin inte fungerar, se bilaga 2. Arbetsträningen integreras inte med LP:s behandlingsprogram
”vägen till livet”och det finns enligt LP-rådet även en större risk att
återfall i missbruk inom den kommunala verksamheten pga. att fler
har samma problembild.
Enligt LP-riks hemsida (www.lp-verksamheten.se, 2012-05-03,) står
behandlingsprogrammet ”vägen till livet”för:
Insikt- att stanna upp, samtala om följderna av missbruket, väcka hopp
och längtan som uppmuntrar till förändring. Sanning- att visa att jag
har ett ansvar för mina handlingar, leva så att jag kan stå för det jag är
och gör. Vilja- att kunna se att jag behöver bli villig att ta emot hjälp.
Tro- att presentera den kristna tron samt möjliggöra bearbetning av
existentiella frågor. Förlåtelse- att få syn på att det är i bekännelsen
och förlåtelsen som det nya livet kan börja. Växa- ge verktyg för förbättrad självkänsla, självförtroende och insikter som kan leda till en
trygg identitet samt att påbörja ett arbete med att förbättra sina relationer. Kroppen- att få kunskap om kroppens funktioner och behov.
LP-rådet lyfter även fram andra lokala LP-verksamheter som goda exempel och ser inget problem med att kommunen ger bidrag istället för
att avtala eller köpa tjänsten.
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Forts Ks § 224 (Ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet)
Kommentar kring komplettering
Verksamhetsansvarig på arbetsmarknadscentrum beskriver fungerande
arbetsträning med personlig utveckling enligt följande.
Arbetsträningen är individanpassad, utifrån en kartläggning som
genomförs när individen kommer till oss. (sker på samma sätt oavsett
om man uppbär ekonomiskt bistånd eller är i FAS 3).
Varje individ får ett samtal med studie- och yrkesvägledare/coach och
kan boka fler samtal vid behov.
Varje individ tillhör en arbetsgrupp, där arbetsledare och anställda
(OSA/lönebidrag) finns som handledare i den aktuella arbetsträningen.
Arbetsgruppen har sina egna arbetsplatsträffar.
Arbetsledningen har ett tydligt uppdrag att stärka individernas självkänsla och motivera för praktik/arbete eller studier. Vi har praktiksamordnare som har som huvuduppgift att hitta lämpliga praktikplatser ute i samhället och framgångsrika med att finna platser.
AMC (Arbetsmarknadscentrum) samverkar med myndighetskontoret,
boendestödet, behandlingsteamet, vuxenutbildningen, Vallonbygden,
AF (Arbetsförmedlingen) och Koop-tjänst (projekt orangeriet) m. fl.
Alla deltagare som kommer till arbetet och är påverkade av droger
skickas endera hem (efter Alkotest) eller till behandlingsteamet för
provtagning. Visar det sig att deltagaren återfallit i missbruk upprättas
”åtgärdsplan”tillsammans med berörda. Alla chaufförer genomgår alkotest varje morgon.
Verksamhetsansvarig på AMC beskriver även att arbetsträningen under 2011 varit en framgångsfaktor i rehabiliteringen för tre deltagare i
samverkan med andra aktörer.
Det råder ingen brist på arbetsträningsplatser men de platser som erbjuds utifrån den kommunala regin har av förklarlig anledning inte
samma inriktning som LP-verksamhetens integrerade behandlingsprogram ”vägen till livet”.
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Forts Ks § 224 (Ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet)
Kommunen arbetar idag i första hand med att ge stöd och behandling
till personer med missbruk på hemmaplan i den kommunala öppenvården. Varje enskild individ har möjlighet att ansöka om placering på
behandlingshem och varje enskilt ärende prövas individuellt. Utgångspunkten är dock att våra egna resurser på hemmaplan skall vara
prövade och uttömda innan placering sker. Beviljas medel för utökat
stöd till LP-verksamheten ges även signalen att förvaltningen ska köpa
hela ”vårdpaket”, inklusive både vård på behandlingshem och eftervård, från extern utförare.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Att avslå ansökan om utökat stöd till LP-verksamheten

Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-04
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02 § 190
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Fredrik Blomberg (C) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att klargöra vilken juridisk person som ansöker. Handlar ansökan om befintlig verksamhet eller platser för arbetsträning? Är eventuellt bidrag kopplat till genomförd arbetsträning?
Anders Härnbro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på Fredrik Blombergs (C) yrkande om återremiss. Om yrkandet
avslås ställer han proposition på förvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning.
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Forts Ks § 224 (Ansökan om utökat stöd till LP-verksamhet)
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på Fredrik Blombergs (C) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Därefter ställer han proposition på förvaltningens förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Reservation
Fredrik Blomberg (C) Inge Jacobsson (M), Ralph Kronholm (M), och
Christer Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Blomberg (C) yrkande om återremiss.
Protokollsanteckning
Sofie Drake Johansson (KD) meddelar att hon bifaller Fredrik Blombergs (C) yrkande om återremiss.
-----
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Dnr 2012.0033.044

KRIS Finspång –ansökan om föreningsbidrag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att avslå KRIS ansökan om föreningsbidrag.

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 § 225 (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
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02 § 191
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar att avslå KRIS ansökan om föreningsbidrag.
Riitta Leiviskä Widlund (S) och Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) yrkande.
Ajournering
Mötet ajourneras klockan 14.35 och återupptas klockan 14.40.
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Forts Ks § 225 (KRIS Finspång –ansökan om föreningsbidrag)
Propositionsordning
När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att
endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
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Dnr 2012.0021.044

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

Att ej utöka samlingslokalbidrag men att uppmuntra för att vid
särskilda arrangemang söka tillfälliga bidrag.

2.

Att uppdra till förvaltningen att ta fram ett avtal med rutiner för
användande av kök och andra lokaler samt hur överlämnandet
mellan skola , besökare och föreningen ska gå till.

3.

Att förvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen senast i
oktober 2012 om utfallet av avtalet.

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.
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Forts Ks § 226 (Svar på återremiss –ansökan om anslag… )
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.
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:
i Ha tillgång till köket för att förbättra möjligheterna att hyra ut lokalerna.
i Ha ändrade lokalvårdsrutiner med samma krav på båda parter, det
vill säga att båda parter ansvarar för att det är städat innan överlämning.
i Ha tillgång till städskrubb och förrådsutrymme.
i 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.
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Forts Ks § 226 (Svar på återremiss –ansökan om anslag… )
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.
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.
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Forts Ks § 226 (Svar på återremiss –ansökan om anslag… )
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 verksamhets- och uthyrningssynpunkt.
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
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02 § 192
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar att ej utöka samlingslokalbidrag men att
uppmuntra för att vid särskilda arrangemang söka tillfälliga bidrag.
Han yrkar även att uppdra till förvaltningen att ta fram ett avtal med
rutiner för användande av kök och andra lokaler samt hur överlämnandet mellan skola, besökare och föreningen ska gå till.
Avslutningsvis yrkar Stefan Carlsson (V) att förvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen senast i oktober 2012 om utfallet av avtalet.
Fredrik Blomberg (C), Christer Lundström (FP) och Inge Jacobsson
(M) yrkar samtliga bifall till Stefan Carlssons (V) yrkanden.
Propositionsordning
När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att
endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
-----
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Dnr 2012.0208.022

Varsel övertalighet 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att ärendet återremitteras med motiveringen att återkomma med
ett tydligare underlag.

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 personalig 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
Kommunstyrelsens protokoll 2012-50-02 § 193
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Forts Ks § 227 (Varsel övertalighet 2012)
Yrkande
Anders Härnbro (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen
att återkomma med ett tydligare underlag.
Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Anders Härnbro (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på sitt eget yrkande och om det avslås ställer han proposition på
förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen bifaller förslaget
till propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på sitt eget yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
-----
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Dnr 2012.0215.252

Vistinge 6:4, del av, förvärv
Kommunstyrelsen beslutar 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.

3.

Att ambitionen skall vara att vidareförsälja tomterna till extern
exploatör.

Kommunstyrelsen beslutar
4.

Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

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 arebtsplan 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.
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Forts Ks § 228 (Vistinge 6:4, del av, förvärv)
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.
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
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02 § 194
Yrkande
Anders Härnbro (S) yrkar att ärendet blir föremål för omedelbar justering.
Stefan Carlsson (V) yrkar att ambitionen skall vara att vidareförsälja
tomterna till extern exploatör.
Fredrik Blomberg (C), Inge Jacobsson (M), Ralph Kronholm (M) och
Christer Lundström (FP) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på sitt eget yrkande. Därefter ställer han proposition på Stefan
Carlssons (V) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till
propositionsordning.
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Forts Ks § 228 (Vistinge 6:4, del av, förvärv)
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Därefter ställer
han proposition på Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Ordförande

Justerare

…………………………
Anders Härnbro (S)

.…… ..… … ……… … … … ……

Christer Lundström (FP)

-----
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Dnr 2012.0001.102

Övriga ärenden - valärende –val av representant till styrgrupp
för gymnasiet
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att välja Ulrika Jeansson (S) till uppdraget som representant i
styrgrupp för gymnasiet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har att välja tre representanter till den nyinrättade styrgruppen för gymnasiet. Två av dessa valdes vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-02 § 204 och nu väljs den
tredje.
-----
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Dnr 2012.0002.000

Övriga ärenden –tillfälligt förändrad budgetprocess
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Att kommunstyrelsens presidium får uppdraget att hantera de tillfälliga förändringarna av budgetprocessen.

Beskrivning av ärendet
Det föreligger behov av ytterligare information för att kunna fatta beslut om budget för 2013. Därför föreslås nu att budgetbeslutet senareläggs och att kommunstyrelsens presidium får uppdraget att hantera de
tillfälliga förändringarna i budgetprocessen.
-----
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Ks § 231
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet:
1.

Flaggning med anledning av Finspångs Arbetarekommuns
1:majmöte.

2.

Ansökan från Aktiva gymnasiet i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Finspångs kommun.

3.

Ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Finspångs kommun.

4.

Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Norrköpings kommun.

5.

Yttrande angående ansökan från Plusgymnasiet AB som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

6.

Finspångs kommuns synpunkter på regionala riktlinjer för likvärdig introduktion för nyanlända barn och ungdomar.

7.

Ansökan om sponsring Skogsröjet 2012.

8.

Kraftloppet 2012 –ansökan om sponsorstöd.

9.

FAIK friidrottssektion –ansökan om bidrag till Kanonspelen.

10. FAIK friidrottssektion –ansökan om bidrag till Götalandsserien.
11. FAIK friidrottssektion –ansökan om bidrag till Grosvadskampen.
12. FAIK friidrottssektion –ansökan om bidrag till Skololympiaden.
13. Simskolor sommaren 2012 –ansökan om bidrag.
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Forts Ks § 231 (Delegationsbeslut)
14. Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013 –BRIS region Öst
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.
-----
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Ks § 232
Delgivningar
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet:
1.

SKL –cirkulär 2012:14 –Vårproposition för år 2012.

2.

SKL –cirkulär 2012:15 –Budgetförutsättningar för åren
2012-2016.

3.

SKL –cirkulär 2012:16 –Feriejobb sommaren 2012.

4.

Trafikverket –Fastställelse av arbetsplan för väg 51,
Norrköping –Finspång, etapp 1 av delen Kolstad –
Finspång, Finspångs kommun, Östergötlands län.

5.

Energimarknadsinspektionen –beslut avseende E.ON
Elnät Sverige AB:s ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för område.

6.

Socialstyrelsen –Beslut att avsluta ärendet kring Storängsgården.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges
Kommuner och Landsting m.fl.
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Ks § 233
Kurser och konferenser
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående kurser och konferenser till protokollet:
1.

Länsstyrelsen i Östergötland m.fl –seminariedag 4 juni i
Linköping kring planering som verktyg för energismart
samhälle.

2.

Kommunakuten –kommunal juridik för tjänstemän och
förtroendevalda.

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