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2019-§ 158

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att ärende nummer 11, Prioriterat uppdrag
2018 – Hur mottagandet i kommunhuset kan göras mer välkomnande och
integritetskapande, lyfts ur dagordningen.
Vidare föreslår ordföranden att ett nytt ärende tillkommer; Valärende – omval av
ledamot till KPR (Kommunala Pensionärsrådet).
Kommunstyrelsens beslut
1. Att ärende ” Prioriterat uppdrag 2018 – Hur mottagandet i kommunhuset
kan göras mer välkomnande och integritetskapande” lyfts ur dagordningen
2. Att ärende ”Valärende - omval av ledamot till KPR (Kommunala
Pensionärsrådet) tillkommer dagordningen
3. Att föredragningslistan godkänns
-----
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2019-§ 159

Dnr: KS.2019.0016

Likvidrapport mars 2019
Sammanfattning
I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten
rapporteras månadsvis till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller
kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att
de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå för
kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Mars månad
Likviditetsrapporten för mars 2019 visar på fortsatt god likviditet, nivån har minskat
något jämfört med februari och ligger nu på ca 87%. Nivån innebär att den
finansiella beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har
kommunen checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar
kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har netto minskat med 5 mkr. Under perioden minskar
kortfristiga fordringar, som utgör en del av omsättningstillgångarna. Den största
posten avser återbetalning av det borgensåtagande som bostadsrättsföreningen
Majelden haft hos kommunen. Kommunen har betalat in till Pensionsvalet
avseende individuell del 2018 (ca 28 mkr), kostnaden var känd sedan tidigare och
har minskat kortfristiga skulder.
Vallonbygden har under mars erhållit 20 mkr i utökad låneram i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om finansiering av fastighetsinvesteringar. Då
kommunen har så pass god likviditet har ingen nyupplåning föranletts. För
kommunen innebär detta även ökade ränteintäkter i Internbanken.
En av de större posterna som kommer att påverka likviditeten kommande månader
avser utbetalning av nya löner, flertalet löneavtal är klara och börjar gälla from 1
april.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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2019-§ 160

Dnr: KS.2019.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar mars 2019
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen.
Händelser under mars månad:
Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under mars. I jämförelse med
föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 163,1% (160,7%). Max andel
aktier kan nu som mest uppgå till 30% (27 % föregående månad) för att inte
äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90 % av
förvaltningens högsta månadsvärde.
Värdet på pensionsportföljen har stigit med 0,3% under mars och värdet på skulden
har sjunkit med 1,2%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Vid månadsskiftet mars/april genomfördes ett byte av värdepapper för att kunna
öka andelen aktier. Försäljningen genomfördes under mars medan köpet blev klart i
april.

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag. Andelen aktier uppgick till 17% vilket
förändrades i början av april när köpet av mer aktier genomfördes.

.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (70)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-06

Kommunstyrelsens beslut
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2019-§ 161

Dnr: KS.2019.0007

Skuldförvaltarrapport mars 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga kostnader
som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den finansiella
verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika risker som
exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska följas upp.
Händelser under mars månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för mars 2019. Den genomsnittliga
räntan har sjunkit under månaden till 1,82% (1,98%) jämfört med föregående
månad.
Under perioden har två lån till fast ränta förfallit om totalt 220 mkr, dessa har
förnyats men till bättre räntevillkor. Både kapitalbindningstiden och snitträntan i
portföljen har förbättrats. Kommunen har passat på att amortera 0,5 mkr i samband
med förfallet.
Under mars månad har även omfördelning skett i internbanken. Vallonbygden har
ökat sin låneram med 20 mkr och har nu krediter om 475 mkr. Kommunfullmäktige
har beviljat Vallonbygden en ökad låneram upp till 500 mkr. Då kommunens
likviditet är fortsatt god har inga nya krediter upptagits hos Kommuninvest utan
kommunen har istället lånat ut av egna medel.
Internbanken har krediter om 536 mkr med rörlig ränta av totalt 1 037 mdr i
internbanken. Kommunen har under förra året erhållit minusränta på flera lån men
nu har räntorna börjat att stiga vilket påverkat snitträntan under första kvartalet.
Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider
föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom
att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att
reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För
att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar.
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Ett mått för ränterisk är att mäta är andel ränteförfall inom 1 år. Per den siste mars
uppgår andel fasta lån med ränteförfall inom 1 år till 18,8%, vilket ligger inom
fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%). Högst 50% av totala
skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 19%.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att
reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen.
Vid slutet av mars uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 26%. Finansieringsrisken
ligger inom angivet mått enligt finanspolicyn (I den närmaste 12-månadersperioden
kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte
bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden är måttet 3,04 år, vilket är en klar
förbättring mot föregående månad då måttet var 2,17 år vilket är konsekvensen av
att kommunen har förnyat de två lån som förföll i slutet av mars och därmed
förlängt ut kapitalbindningen.
Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden. Den bör
vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av mars uppgår värdet till 3,14 år (2,33
år) vilket också innebär en förbättring.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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2019-§ 162

Dnr: KS.2019.0060

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider barn
och unga 2019 sektor social omsorg
Sammanfattning
Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1-2§.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader
(122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda skäl
för att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid. Formellt
förlängningsbeslut ska då finnas i den enskildes akt. Utredningar som grundar sig på
en ansökan har inte samma lagkrav att vara slutförd senast inom fyra månader. I
statistiken särskiljs inte vad som är ansökan eller anmälan.
Här redovisas antal avslutade utredningar (grundade på ansökningar eller
anmälningar) för barn och unga per kvartal och fördelningen av hur många som är
122 dagar eller kortare och hur många som enligt verksamhetssystemet överstiger
utredningstiden om 122 dagar. Vidare redovisas hur många av de utredningar som
överstiger 122 dagar, som har ett formellt förlängningsbeslut. Till sist redovisas
antal dagar den kortaste respektive längsta utredningen pågick.
Bedömningen görs att uppskattningsvis en tredjedel av de utredningar som enligt
verksamhetssystemet pågått mer än 122 dagar, egentligen är slutförda inom 122
dagar. När det infaller en väntetid mellan beslut om insats och verkställighet
behöver ofta dokumentation föras i systemet. Verksamhetssystemets sökverktyg
skiljer inte på när utredning är klar och väntetid fram till verkställighet, vilket leder
till att utredningen ser ut att ha pågått längre tid än vad den faktiskt har gjort.
Manuell genomgång av ärenden för mer specifik rapportering skulle ta en ansenlig
tid i anspråk. Planering för översyn av eventuella alternativa verksamhetssystem
pågår.
Implementering av riskbedömningsmodellen Signs of safety pågår, vilket förväntas
leda till mer fokuserade utredningar och därigenom förväntas även
utredningstiderna kortas. Utredarnas arbetsbelastning är och var under kvartal 1 hög
på grund av högt inflöde och vakanta tjänster. Inflödet av anmälningar och
ansökningar ökade med över 100% under februari. Antalet slutförda utredningar
under kvartal 1 2019 är högt i jämförelse med 2018.
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Kvartal 1 2019 avser period 1 januari - 31 mars 2019
Avslutade utredningar
under perioden
Utredningar som pågått
upp till 122 dagar

Barn och unga 0-15 år: 56 st
Ungdomar 16-20 år: 17 st
Totalt: 73 st
41 st
56%

Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

32 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

2 st

Variation i utredningstid

1 – 328 dagar

44%

Kvartal 4 2018 avser period 1 oktober - 31 december 2018
Avslutade utredningar
under perioden
Utredningar som pågått
upp till 122 dagar

Barn och unga 0-15 år: 31 st
Ungdomar 16-20 år: 9 st
Totalt: 40 st
28 st
70%

Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

12 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

8 – 234 dagar

30%

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan
-----
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2019-§ 163

Dnr: KS.2019.0061

Rapportering enligt internkontrollplan – antal placerade barn
och unga kvartal 1 2019 sektor social omsorg
Sammanfattning
Antal placeringar och unika individer barn och unga som är placerade i någon form.
Antal placeringar innefattar även byte av lagrum (tex från vård enligt
socialtjänstlagen, SoL, till vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU) och byte av vårdform/vårdgivare. Vid färre än 5 placeringar redovisas
inte antalet på grund av sekretess.
Antal aktuella vårdnadsöverflyttningar redovisas i separat tabell.
Under perioden har flera väldigt korta placeringar varit aktuella och flera byten av
lagrum har skett. Vidare har några ungdomar fått svenskt medborgarskap och har
då gått från statistiken för ensamkommande till statistiken för barn och unga
exklusive ensamkommande.
Perioden avser 2019-01-01 – 2019-03-31
Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2019
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2019 (Q1) 2019 (Q2) 2019(Q3)
2019(Q4)
HVB

-

(offentlig huvudman/ SiS)
HVB

10

(enskild huvudman/privat)
Konsulentstött familjehem

8

Släktinghem

10

Familjehem

26

Beredskap/ jourplaceringar

-

Stödboende

-

Summa placeringar

64

Summa unika individer

52
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Antal vårdnadsöverflyttningar, barn och unga
2019
2018
2017
Antal Q1

21

14

16

Antal Q2

14

15

Antal Q3

16

15

Antal Q4

20

15

Avslut av vårdnadsöverflytt kan ske bland annat på grund av avslut av gymnasium
och den unga är därmed omkring 20 år.
Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2019
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2019(Q1)
2019(Q2)
2019(Q3)
2019(Q4)
HVB

-

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB

-

(enskild huvudman/privat)
Konsulentstött familjehem

-

Familjehem

-

Släktinghem

-

Beredskap/ jourplacering

-

Stödboende

16

Summa placeringar

22

Summa unika individer

20
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Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2018
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2018 (Q1) 2018 (Q2) 2018(Q3)
2018(Q4)
HVB

7

6

5

-

11

18

12

8

Konsulentstött familjehem

8

10

7

5

Släktinghem

7

5

-

7

Familjehem

30

26

27

24

Beredskap/ jourplaceringar

-

6

-

-

Summa placeringar

66

72

58

48

Summa unika individer

58

55

50

45

(offentlig huvudman/ SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2018
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2018(Q1)
2018(Q2)
2018(Q3)
2018(Q4)
HVB

29

22

15

7

6

-

-

-

Konsulentstött familjehem

-

-

-

-

Familjehem

10

7

8

-

Släktinghem

-

-

-

-

Beredskap/ jourplacering

-

-

-

-

Stödboende

-

-

-

10

Summa placeringar

50

36

29

25

Summa unika individer

44

34

27

24

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/privat)
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1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 164

Dnr: KS.2019.0436

17 (70)

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte
verkställs inom lagstadgad tid 2019 sektor social omsorg
Sammanfattning
Icke verkställda biståndsbeslut
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande
biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO.
Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden
och till kommunfullmäktige.
Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker:
uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga,
resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt
med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den
enskilde vill vara ledig under en tid.
Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 1 2019.

Insatskategori
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
SoL
Bostad för barn och
ungdomar LSS

Justerandes signatur

Nuläge

Man

Kvinna

Ej verkställt
Ej verkställt

1
1

Ej verkställt
Ej verkställt

Antal dagar
sedan beslut/
avbrott
499
672
1

1

675
522

Ej verkställt

1

267

Ej verkställt

1

181

Ej verkställt

1

186

Ej verkställt

1

198

Ej verkställt

1

455

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-06

1
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Daglig verksamhet

Avvaktar

Kontaktperson

Ej verkställt

1

339

Kontaktperson

Ej verkställt

1

140

Kontaktperson

Ej verkställt

Kontaktperson

Ej verkställt

1

158

Kontaktperson

Ej verkställt

1

135

Kontaktperson

Ej verkställt

1

266

Kontaktperson

Ej verkställt

1

100

Kontaktperson

Ej verkställt

1

164

Socialt kontrakt

Ej verkställt

1

195

1

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att ta informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

251

205

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-06

2019-§ 165

Dnr: KS.2019.0101

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut
äldreomsorg kvartal 1 2019
Sammanfattning
Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.6 h § skyldighet att till
kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §,
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av redovisningen ska
framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor
respektive män.
Under första kvartalet 2019 fanns13 beslut som inte kunnat verkställas inom tre
månader inom sektor Vård och omsorg.
Ärende

Antal dagar

Man/Kvinna Kommentar

59

111

K

Platsbrist, verkställt 190104

61

194

M

Platsbrist

63

145

K

Platsbrist, verkställt 190304

67

152

K

Platsbrist, verkställt 190402

68

153

M

Platsbrist, verkställt 190211

70

195

K

Platsbrist, har tackat nej till ett
erbjudande, verkställt 190325

72

122

M

Platsbrist, verkställt 190222

73

126

M

Platsbrist

75

145

K

Platsbrist

76

150

K

Platsbrist

79

111

K

Platsbrist

80

118

M

Platsbrist

82

103

K

Platsbrist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2.

Att ta informationen till protokollet

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 166

Dnr: KS.2018.0635

Nya Riktlinjer för upphandling och inköp
Sammanfattning
Styrdokument för upphandling och inköp består dels av en policy som anger ton
och riktning, och dels av riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas
i praktiken. Kommunfullmäktige fattade 2019-04-24 § 57 beslut om Policy för
upphandling och inköp. Utifrån den beslutade policyn ska nu kommunstyrelsen
besluta om riktlinjer för upphandling och inköp.
Tidigare fastställt styrdokument för upphandling som benämndes Riktlinjer för
upphandling beslutades av kommunfullmäktige 2006-06-21 § 143 och ska upphävas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa riktlinjer för upphandling och inköp, KS.2018.0635-2, från och
med 2019-06-01 under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver
tidigare beslutade riktlinjer 2006-06-21 § 143
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att upphäva tidigare beslut om Riktlinjer för upphandling och inköp 200606-21 § 143
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 167

Dnr: KS.2019.0185

Remissyttrande SOU 2018:74 Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Sammanfattning
Förslag på remissvar från Finspångs kommun:
Finspångs kommun tillstyrker i huvudsak förslaget.
Finspångs kommun ville anföra följande invändningar mot förslaget:
Det finns fortsatt en stor möjlighet att påverka utfallet i IFO-modellen. Tidigare har
det varit variabeln Andel av kommunens befolkning med ekonomiskt bistånd längre tid än sex
månader som varit kritiserad då den ger ett negativt incitament att minska antalet
individer med ekonomiskt bistånd. Den variabel som föreslås istället, Andel av
kommunens befolkning med ekonomiskt bistånd längre tid än sex månader, avser familjer med
låga inkomster eller som erhållit ekonomiskt bistånd någon från under året. Den är
mer påverkbar än den tidigare variabeln. Detta strider mot de vägledande
principerna för kostnadsutjämningen.
En brist som lyfts upp är frånvaron av socioekonomisk profil i utjämningen för de
pedagogiska verksamheterna. På grund av det riktade statsbidraget Statligt stöd för
stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling väljer utredaren att inte lägga något förslag om
socialekonomisk profil i grundskolan då det skulle leda till dubbelkompensation.
Finspångs kommun anser att det vore bättre att slopa det riktade statsbidraget och
lägga in en kompensation i kostnadsutjämningen baserat på socioekonomiskt index
per hemkommun.
Finspångs kommun vill också lyfta att det är viktigt att modellen följs upp
kontinuerligt och att olika prislappar i modellen räknas upp.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att lämna remissvar enligt förslag ovan
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-05-06

2019-§ 168

Dnr: KS.2019.0431

Marknadsföring O-ringen
Sammanfattning
Mot bakgrund av framtaget beslut för deltagande som arrangör under O-Ringen
2019 där Finspångs kommun står som etappvärd för två etapper i juli månad står i
det avtal som upprättats mellan O-Ringen AB och Finspångs kommun att
kommunen ska:
•
•
•
•
•
•
•

Profilera etapperna som Finspångsetapperna – kommunen ska svara för
priser till ett totalt värde av ca 50 000 kr (25 000 kr per etapp).
Svara för underhållning i samband med prisutdelning till de två etapperna.
Tillverka två skyltar med Finspångs kommun med namn och logotype som
välkomnar till Arenan.
Reklamblad i deltagarpåsen (delas ut till alla deltagare).
Reklaminslag i O-Ringenradion.
Marknadsföring på O-Ringentorget, på arenan under Finspångsetapperna
och i Eastsweden tältet (på Himmelstalundsfältet).
Finspångs och Norrköpings kommunen har ett samarbete med NT,
Folkbladet och Corren där man tillsammans ska tillverka en extra bilaga som
går ut till alla prenumeranter veckan före o-ringen.

Vidare planeras viss utsmyckning av Arena Grosvad, vägen från O-Ringenparkeringen till Arena Grosvad, pikétröjor till feriearbetare/personal som ska arbeta
under veckan, utsmyckning av tält/marknadsföringsmontrar och giveaways.
Kostnaden för alla insatser enligt ovan beräknas till ca 300 000 kronor, baserad på
offerter och förfrågningar.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att tilldela 300 000 kronor i marknadsföringsmedel i samband med ORingen.
2. Att finansiering sker med 300 000 kronor ur kommungemensamma
utvecklingsmedel
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2019-05-06

2019-§ 169

Dnr: KS.2016.0961

Rapportering Destination Rejmyre 2017-2018
Sammanfattning
Finspångs kommun har under tiden 161101 – 181031 bedrivit projektet Destination
Rejmyre 2017 – 2018 där Länsstyrelsen Östergötland varit delfinansiär.
Projektets mål var att öka antalet besök till platsen Rejmyre, stödja lokala företag till
ökad omsättning, bidra till en nyetablering av ett kommersiellt företag,
marknadsföra platsen samt efterlämna en samverkansmodell för lokala
besöksnäringsföretag.
Ökat besöksantal uppnåddes 2017 men inte 2018. Minskningen 2018 var som störst
under sommarmånaderna maj-aug där besöken ökade på kanotuthyrning och
minskade vid glasbruks- och museimiljön vid hantverksbyn. Besökstalen ökade
sedan sep-nov i hantverksbyn men kom inte upp till föregående års besökssiffror på
årsbasis. Besöksstatistiken mäts via butiksräknare i Hantverksbyn där samma sätt att
räkna data historiskt finns dokumenterat. Utöver butiksräknare har evenemang
utvärderats löpande kring biljettköp och/eller parkerade bilar för att sedan föras in i
en samlad bedömning tillsammans med aktörerna.
2016 var hantverksbyns samlade besökstal ca 24000 och är projektets ingångsvärde,
2017 ökade besökstalen till ca 29200 för att sedan sjunka till ca 20100 personer 2018
i miljön runt hantverksbyn.
Ökad omsättning för lokala besöksnäringsföretag har en tydlig koppling till
besökstalen, det går se att försäljningen av produkter och tjänster följer
besöksstatistiken med undantag för ett fåtal produkter.
Målet kring nyetablering av ett kommersiellt företag har uppnåtts då fyra nya
aktörer har blivit hyrestagare i hantverksbyns lokaler. Ett av dessa företag har
lämnat under projekttiden. Parallellt med dessa har en flytt skett av glasmuseet från
glasbruksbyggnaden till gemensamma lokaler med den kommunala turistbyrån inne
i hantverksbyn.
Antalet artiklar i media kring Rejmyres besöksverksamhet har varit höga. Under
projekttiden har 81 artiklar skrivits i lokala tidningar med positiva budskap, 10 av
dem har belyst projekt Destination Rejmyre. Utöver kontakter med medier har även
Destination Rejmyre deltagit i gemensamma annonsutskick och exponering av
program inför evenemang.
Som samverkansmodell byggdes en mötesstruktur med tillhörande dagordningar för
årets månader (årshjul) upp under projekttiden i hantverksbyn. Denna modell
fortlöper efter projektettidens slut. Fyra utmaningar eller utvecklingsområden har
identifierats i samråd med de verksamma på området. Dessa utvärderas i särskild
ordning efter avslutad högsäsong.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-06

Under projekttiden har projektledaren undersökt förutsättningarna för Rejmyres
besöksnäringsverksamhet. Enkelt uttryckt är förutsättningarna begränsade till
endast öppethållande av mindre butiker eller upplevelseaktiviteter av mindre
karaktär. Inom radien av 15 minuter med bil är invånarantalet, det vill säga det
potentiella kundunderlaget, lågt. När en upplevelse eller aktivitet kan motsvara
förväntningarna på 35-45 minuters enkel väg är däremot förutsättningarna bra då
invånartalet ligger på ett högre snitt än övriga Östergötland. Alltså behöver
verksamheterna samarbeta och bygga på varandra kring gemensamma arrangemang
för att tillsammans förhöja den samlade besöksupplevelsen och på så sätt öka
lönsamheten och besökstalen. Det går även att se att större arrangemang går riktigt
bra i Rejmyre, exempelvis Skogsröjet och Rejmyre Marken.
De flesta besökarna kommer förutom från den egna kommunen även från
kranskommunerna öster och norr om Rejmyre. Platsvarumärket, det vill säga hur
besökarna ser på Rejmyre och vad de har med sig för bild av platsen, uppfattas olika
utifrån vilken kommun besökarna härstammar ifrån. Detta är viktigt att ta med sig
inför marknadsföring framöver, vilka budskap marknadsföringen ska innehålla och
hur den ska anpassas beroende på vilken geografisk yta den är tänkt att synas på.
Under projekttiden har en styrgrupp bestående av Kommundirektör, Utvecklingschef, Samhällsbyggnadschef, Kulturchef, Projektledare samt Länsstyrelsens
Näringsliv- och tillväxtdirektör styrt arbetet och fått information om projektet
löpande. Länsstyrelsen har påtalat sig mycket nöjda med projektets inriktning och
hur utvecklingen av arbetet sett ut. Särskilt nöjda är Länsstyrelsen med hur projektet
har integrerat boende, ideella föreningar och företag i projektmålen som en bra
helhet.
Ekonomin för projektet var beslutad till 1600tkr. Detta har finansierats med 800tkr
från Finspångs kommun och 800tkr från Länsstyrelsen Östergötland. Det
ekonomiska resultatet efter projekttidens slut är +157tkr och har delats upp mellan
parterna enligt 50/50 principen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ta slutrapporten av Destination Rejmyre till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 170

Dnr: KS.2019.0187

Kriterier för miljöutvecklingspott 2019
Sammanfattning
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott på 300 tkr (beslut 2017-12-18 dnr
KS.2017.1112). 2018 delades ut pengar till bland annat laddstolpar för elbilar,
städvagnar, elcyklar till kommunens cykelpool samt åtgärder för att möjliggöra
källsortering inom två verksamheter.
Även i år finns 300 tkr i en miljöutvecklingspott och inför årets utlysning har det
tagits fram kriterier för bidragsansökningar.
Följande kriterier föreslås för årets miljöutvecklingspott:
1. Investeringen ska vara för en miljöutvecklingsåtgärd i den kommunala
verksamheten.
2. Investeringen ska bidra till något av följande
• minskad klimatpåverkan genom en minskning av koldioxidutsläpp
• minskad användning av kemikalier
• minskade avfallsmängder (eller t ex ökad källsorteringsgrad)
• minskad vattenanvändning
eller ha annan miljö- eller klimatvinst som redovisas av sökanden.
3. Bidraget kan sökas av alla kommunala verksamheter.
4. Bidrag kan vara till en fysisk investering eller annan investering (t ex utbildning).
Åtgärder som få bidrag kan finansieras i sin helhet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastslå kriterier för årets miljöutvecklingspott
2. Att en jury bestående av samhällsbyggnadsrådet och två tjänstepersoner får
uppdrag att bedöma ansökningar som kommer in och föreslå fördelning av
medel till ett kommande kommunstyrelsesammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 171

Dnr: KS.2019.0146

Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen - behov och
möjliga alternativ
Sammanfattning
Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016
klarat att erbjuda boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns.
Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige. Medborgarnas
behov av hjälp och stöd ökar med åldern. Åldersgruppen över 80 år kommer inom
10 år att öka med ca 400 personer.
Sektorn har genomfört en utredning av behov och möjliga alternativ avseende
utbyggnad av boende. Inom ramen för uppdraget har sektorn:
1. Tagit fram en befolkningsprognos för äldre
2. Kartlagt nuläge inom vård och omsorg avseende boendeplatser, beläggning
och volym
3. Utrett behov av nya särskilda boendeplatser
4. Belyst resurseffektivt boende ur bemanning och administrationssynpunkt
5. Visat på alternativ för utökning av platser:
a. Hällestadgården
b. Utökning av platser i tätort i befintliga lokaler
c. Vad händer med Storängsgården?

Behov av nytt boende
Flera arbetsgrupper inom sektor vård- och omsorg har fått uppdrag att utreda olika
boendealternativ.
Vid boendeplaneringar bör kommunen ta hänsyn till framtida
rekryteringsutmaningar, digitalisering, hanterbara chefsområden och lokaler som
underlättar effektivt resursutnyttjande.
Utredningen visar att det inom äldreomsorgen finns ett behov av 30 nya
boendeplatser inom de kommande åren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sektorn ser flera möjliga alternativ:
Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av 100 nya
platser som tillgodoses genom nybyggnation.
Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom
tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89 platser.
Alternativ 3 Tätort och nybyggnation
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom
tillbyggnation av 6 nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på Tegelbacken
och nybyggnation av 91 platser.
Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser
Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med
nybyggnation 30 platser.
En förkalkyl är gjord och belyser investeringskostnader, hyreskostnader och
kapitalkostnader.
Yrkande
Marie Johansson (KD) yrkar på alternativ 2 med tillägget ”att se över ombyggnation
av Solgläntan, Tegelbacken, till fyra nya dementlägenheter.
Inge Jacobsson (M), Stefan Carlsson (V), Ulrika Jeansson (S) och Hugo Andersson
(C) bifaller Marie Johanssons yrkande.
Torgny Maurer (SD) yrkar på alternativ 4 med motiveringen ”Med tanke på det
osäkra ekonomiska läget bör vi försöka hålla nere kommunens lånegrad i möjligaste
mån.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller Marie Johanssons (KD) yrkande att välja alternativ 2 med
tillägget ”att se över ombyggnation av Solgläntan, Tegelbacken, till fyra nya
demenslägenheter.
Vidare finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller att-sats nummer 2 och att
ärendet ska skickas vidare till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att välja alternativ 2 (Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården
tillgodoses genom tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och
nybyggnation av 89 platser), och se över ombyggnation av Solgläntan,
Tegelbacken till fyra nya demenslägenheter
2. Att beakta sektor samhällsbyggnads och sektor vård och omsorgs kostnader
i budgetarbetet

Reservation
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Torgny Maurers (SD) yrkande att välja alternativ 4.

-----

Justerandes signatur
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2019-§ 172

Dnr: KS.2019.0235

Revidering av regler för hemsändning av varor på landsbygden
i Finspångs kommun (KS2016.0622)
Sammanfattning
Finspångs kommun har sedan många år erbjudit lanthandlare ett bidrag för att de
ska leverera dagligvaror till hushåll som bor på landsbygden och har svårt att ta sig
till mataffären. Bidragets storlek har varierat över åren och dess syfte har varit att
täcka delar av kostanden som lanthandlarna har för leveransen. Över tid har antalet
lanthandlare som erbjudit tjänsten varierat. 2016 arbetades det fram nya regler för
varuhemsändning med kommunalt bidrag vilket reglerade dels relationen mellan
Finspångs kommun och lanthandlarna, dels vilka hushåll som kunde få
varuhemsändning. Bidragsnivån till lanthandlarna förändras inte med reglerna 2016.
Möjligheten för boende på landsbygden att få varuhemsändning från sin lokala
handlare har stor betydelse. Inte enbart för de hushåll som behöver stödet för sin
varuförsörjning, utan även för kommunala verksamheter som exempelvis
hemtjänsten. I de områden där det erbjuds möjlighet till varuhemsändning med
kommunalt bidrag används varuhemsändningen i många fall i stället för hemtjänst
till dessa inköp.
Bidrag för varuhemsändning är en del av det statliga stödet för kommersiell service
på landsbygden. Stödet regleras i förordning SFS 2000:284 och vidare genom
Regionalt serviceprogram som Region Östergötland antagit för perioden 2014-2020
med revidering en gång per år. 2018 antogs nya regionala riktlinjer för
varuhemsändningen och i samband med detta förändras även ersättningsnivåerna
till kommunerna. Finspångs kommun måste därför under 2019 revidera de regler
för varuhemsändningen som antogs 2016 för att fortsatt få ekonomiskt stöd från
Region Östergötland.
2018 använde två av tre lanthandlare, Handlarn i Igelfors samt Nära dig i Hällestad,
möjligheten att leverera varor till hushåll på landsbygden med kommunalt bidrag.
Coop i Rejmyre har valt att istället erbjuda sina kunder utkörningar från Finspång i
det upparbetade koncept som de sedan tidigare arbetar med. Under de senaste åren
har inga stickprov, för att kontrollera att bidraget betalas ut enligt de överenskomna
reglerna, genomförts av förvaltningen.
Revideringen av reglerna görs för att anpassa Finspångs kommuns regler till Region
Östergötlands nya riktlinjer. De två större förändringarna som gjorts i Finspångs
regler är förändringar av avståndskravet samt förtydligande om hur Finspångs
kommun anser att varuhemsändningar till exempelvis särskilda boenden ska
hanteras.
I reglerna antagna 2016 framkommer att de som bor med minst 1,5 kilometers
körväg till lanthandeln kunde få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Även de
med kortare avstånd kunde få varuhemsändning om de inte kunde ta sig till affären
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på annat sätt. I de reviderade riktlinjerna är avståndskravet bortplockat och istället
är det bara de personer som har behov av varuhemsändning som ska få det med
kommunalt bidrag. Lanthandlare ansvarar för att på lämpligt sätt avgöra om
hushållet ska få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Vidare förtydligas i
reglerna att lanthandlaren inte kan få flera varuhemsändningsbidrag om de gör flera
leveranser till samma adress vid ett och samma tillfälle. Varuhemsändningsbidrag
ska täcka del av kostanden som lanthandlare har för främst transport. Vid leverans
till exempelvis ett hyreshus eller ett särskilt boende så genomförs enbart en
transport även om flera hushåll får varuhemsändning. Dessa två förändringar i
reglerna bedöms inte påverka lanthandlarna eller hushållen med behov av
varuhemsändning i någon avgörande utsträckning.
Bidragsnivån till lanthandlarna reglerades senast år 2005. Då höjdes bidraget från 80
kronor per varuhemsändning till nuvarande 120 krono per varuhemsändning.
2018 gjordes 1 145 varuhemsändningar med kommunalt bidrag. Antalet
varuhemsändningar från de två butikerna har legat relativt stadigt över tid. 2018 var
den totala kostanden för varuhemsändningen 137 400 kronor och bidraget till
lanthandlarna var 120 kr per hemsändning. Av detta får Finspångs kommun enligt
gällande regler tillbaka 35% (högst 50 kronor) av kostnaden från Region
Östergötland. Finspångs kommuns kostnad för hemsändningen 2018 var drygt 89
000 kronor.
Från 2019 kan kommunerna få upp till 50% och högst 100 kronor per hemsändning
i stöd av Region Östergötland. Om Finspångs kommun höjer bidraget till
lanthandlarna till 180 kronor per hemsändning skulle det innebära en årskostnad på
ungefär 103 000 kronor givet att antalet varuhemsändningar är ungefär den samma
som 2018. En höjning av bidraget till 180 kronor per hemsändning skulle ge en
kostnad på 97 325 kronor per år för Finspångs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta de reviderade reglerna för varuhemsändning med kommunalt
bidrag
2. Att de nya reglerna gäller från och med 2019-08-01 och tillsvidare
3. Att höja ersättningen till lanthandlarna för varje varuhemsändning till 180
kronor
-----
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2019-§ 173

Dnr: KS.2019.0173

Ombudgetering av driftmedel från 2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan 2018-2020 och budget 2018 att
avsätta medel för särskilda satsningar till vägföreningar med 500 000 kronor.
Sektor samhällsbyggnad äskade enligt KS.2018.0221 §77 att medlen skulle överföras
till sektorn för finansiering av den ökade ersättningen till vägsamfälligheterna
avseende år 2018. Kommunstyrelsen beslutade att i avvaktan på framtagande av ett
regelverk för utbetalning av vägbidrag att fördela vägbidraget för 2018 enligt sektor
samhällsbyggnads förslag.
Vägbidraget kommer att utbetalas under våren 2019, varför förvaltningen föreslår
en ombudgetering av budgetmedlen för att matcha kostnaden.
Ombudgetering av medel medför att kommunens budgeterade resultat minskar med
motsvarande belopp.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att ombudgetera 500 tkr avseende medel för vägföreningar till 2019
-----
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2019-§ 174

Dnr: KS.2019.0190

Direktköp vid försäljning av småhustomt
Sammanfattning
I april 2018 antog kommunfullmäktige regler för försäljning och tilldelning av
småhustomter inom Finspångs Kommun (KS.2018.0175). Enligt antagna regler §2,
punkt 3 finns möjlighet att godkänna tillgängliga tomter som erbjudits tomtkön och
som inte sålts för direktköp.
Det finns ett antal styckade småhustomter i ytterområdena som varit ute till
försäljning sedan 1990-talet. Tomterna har funnits till försäljning för alla som står i
tomtkön under lång tid. Ingen i tomtkön visar i dagsläget intresse för tomterna.
Då tomterna har erbjudits till försäljning via tomtkön ska dessa därför framöver
erbjudas som direktköp.
Björke 3:53, 3:57, 3:74–3:77, Grytgöl 2:60–2:65, Rejmyre 1:370, Djuckerö 5:33 och
Hävla 3:52.
Direktköp innebär att alla i tomtkön har möjlighet att köpa en av dessa tomter utan
att följa turordningen eftersom tomterna funnits till försäljning under lång tid, vilket
ger mindre administration vid fullföljande av försäljning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att ge kommunstyrelsen uppdraget att erbjuda tomterna, Björke 3:53, 3:57,
3:74–3:77, Grytgöl 2:60–2:65, Rejmyre 1:370, Djuckerö 5:33 och Hävla 3:52
som direktköp
-----
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2019-§ 175

Dnr: KS.2019.0344

Rapportering av prioriterade uppdrag 2018
Sammanfattning
De prioriterade uppdragen är sorterade efter de mål i styrkortet som de är kopplade
till. Texterna är hämtade från Stratsys som är vårt uppföljnings- och
rapporteringssystem.
När de ansvariga för ett prioriterat uppdrag rapporterar i Stratsys använder de
verktyget som ett anteckningsblock där de sammanfattar sina aktiviteter. Den
slutliga sammanfattning man gör syftar till att vara ett underlag för vad man skriver
på målen inför årsredovisningen. Redovisningen handlar följaktligen mer om de
aktiviteter som är gjorda än att de utgör en analys av hur dessa påverkat
måluppfyllnaden.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporteringen av prioriterade uppdrag för 2018
-----
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2019-§ 176

Dnr: KS.2017.0364

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av den
förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges presidium fick på
kommunfullmäktige 2018-03-28 § 54 i uppdrag att i samråd med revisionen gå
igenom rapporten för att klargöra vilka brister som finns och klargöra roller och
ansvar samt tydliggöra uppdrag avseende uppföljning. Samt att återkomma med
förslag på åtgärder under september 2018.
I kommunfullmäktige 2018-11-28 § 154 fastslogs styrdokumentet Politisk
organisation 2019 (KS.2018.1122) som klargjorde rapportens påvisade brister
avseende uppföljning.
Presidierna är överens om att beredningar inte har uppföljningsansvar på planer de
tagit, däremot kan kommunfullmäktige ge beredningarna uppdrag att följa upp eller
revidera planer. Planer antagna av kommunfullmäktige verkställs och uppföljs i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppföljningsgrupper kan också följa upp
planer inom respektive område. (KS.2018.1122)
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium har tillsammans tagit fram
ett antal förslag för att vitalisera kommunfullmäktige.
Ett förslag är att kommunstyrelsens ledamöter med mer fakta och bakgrund i
ärendena kan ge en bakgrund till respektive ärenden. Detta för att enklare kunna
väcka debatt och möjliggöra för kommunfullmäktiges ledamöter att ställa frågor.
Ett annat förslag är att säkerställa att dagordningen är tydlig samt att förvaltningen
skriver fram tydliga underlag med tydliga sammanfattningar och förslag till beslut.
De politiska partierna behöver ta större ansvar för att stärka och stödja ledamöter så
att fler aktivt kan ta del i debatten för att spegla kommunfullmäktiges
sammansättning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse uppdraget slutfört
-----
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2019-§ 177

Dnr: KS.2017.0690

Godkännande av planprogram Vistinge By, fastigheten
Vistinge 6:4
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.
Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa
förutsättningar för att växa. Planprogram och detaljplaner för både nya och
befintliga områden behöver upprättas för att möjliggöra nya etableringar och
exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter.
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för att utveckla Vistinge by.
Utvecklingen är i linje med kommunens översiktsplan där Vistinge ingår i
beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång – Norrköping” och
”Bysatsningar inom utvecklingsområdena” vid Vistingeby/Melby. I huvudsak
berörs fastigheten Vistinge 6:4. Programförslaget innebär cirka 350 tillkommande
hushåll inom programområdet vid full utbyggnad. Hushållen kan komma att utgöras
av villor, radhus, lägenheter m.m.
Ett antal delområden föreslås i området enligt programförslaget. Programmet
föreslår bostäder bl.a. i östra delen av Vistinge 6:4, såväl norr som söder om
Bondesättersvägen. Bostäder föreslås även i anslutning till befintlig bebyggelse, både
öster och väster om Rejmyrevägen, i områdets centrala delar samt sydvästra del.
Möjligheterna att ansluta sig till vatten- och avloppssystem är idag begränsad. Inget
kommunalt vatten eller avloppssystem till området finns idag. Denna fråga behöver
särskilt utredas i fortsatt arbete.
Dessutom förs resonemang kring iläggningsplats för Räddningstjänstens ändamål
vid Ysundaviken/Glan samt eventuella bryggplatser och om möjligt badplats.
Planprogrammet har varit ut på samråd. Förvaltningen bedömer att
planprogrammet kan ligga till underlag för kommande planläggning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna planprogrammet för fastigheten Vistinge by, fastigheten
Vistinge 6:4 m.fl.
2. Att förvaltningen får ett detaljplaneuppdrag för aktuell del av fastigheten
Vistinge 6:4 m fl, med planprogrammet som utgångspunkt
3. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd av upprättat
detaljplaneförslag
-----
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2019-§ 178

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - val av ombud till Östsvenska Yrkeshögskolan AB:s
bolagsstämma 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att välja ett ombud till Östsvenska Yrkeshögskolan AB:s
bolagsstämma 2019.
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår Frida Granath (S).
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att välja Frida Granath (S) som ombud till Östsvenska Yrkeshögskolan
AB:s bolagsstämma 2019
-----
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2019-§ 179

Dnr: KS.2019.0295

Valärende - tillsättande av natur- och friluftsråd
Sammanfattning
I januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att skapa ett rådgivande organ för naturoch friluftsfrågor, ett natur- och friluftsråd (KS.2018.1176).
Enligt reglementet ska rådet vara sammansatt av tre kommunpolitiskt
förtroendevalda och högst åtta ledamöter från organisationer och andra aktörer
verksamma inom natur- och friluftsområdet. Rådet ska väljas av kommunstyrelsen
för en mandatperiod. Rådets presidium har tillsammans med rådets koordinator
tagit fram ett förslag på medlemsorganisationer. Dessa organisationer har kontaktats
och föreslagit en person som ska representera organisationen i rådet.
Följande är presidiet och förslag på övriga medlemmar i natur- och friluftsrådet.
Presidiet
Hugo Andersson (C) – ordförande
Ingrid Westlund (V) – vice ordförande
Berit Martinsson (S) – ledamot
Övriga ledamöter
Henrik Pettersson – Finspångs Fiskevårdsförening
Johan Njunjes – Holmen Skog
Martin Törnqvist – Funktions Rätt i Finspång
Maria Karlsson – Naturskyddsföreningen i Finspång
Åke Kinnander – Finspångs lokalavdelning för Friluftsfrämjande
Annelie Wiklund – Finspångs SOK
Anne Kron – Lantbrukarnas Riksförbund, kommungrupp Finspång
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar på ett tillägg av ytterligare en övrig ledamot, Susanne
Carlsson, Finspångs Kanotklubb.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anta följande övriga ledamöter till natur- och friluftsråd för perioden
2019-2022:
Henrik Pettersson – Finspångs Fiskevårdsförening
Johan Njunjes – Holmen Skog
Martin Törnqvist – Funktions Rätt i Finspång
Maria Karlsson – Naturskyddsföreningen i Finspång
Åke Kinnander – Finspångs lokalavdelning för Friluftsfrämjande
Annelie Wiklund – Finspångs SOK
Anne Kron – Lantbrukarnas Riksförbund, kommungrupp Finspång
Susanne Carlsson – Finspångs kanotklubb

-----
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2019-§ 180

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - Fyllnadsval Trafiksäkerhetskommittén
Sammanfattning
Kommunstyrelsen utsåg 2019-01-21 sex ledamöter till trafiksäkerhetskommittén för
perioden 2019-2022, varav tre från kommunstyrelsen och tre verksamma i
organisationer inom trafiksäkerhetsområdet.
Kommittén består av tre ledamöter som utses av kommunstyrelsen och högst sju
ledamöter från verksamma organisationer inom trafiksäkerhetsområdet.
Organisationerna anmäler intresse att ingå i rådet och platserna fördelas sedan av
kommunstyrelsen. Paraplyorganisationer ges alltid företräde till en plats i rådet. De
organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva vem som företräder
dem i rådet.
Kommunstyrelsen utser ordförande och kommittén utser vice ordförande.
Det behövs nu göras fyllnadsval med två ledamöter från verksamma organisationer
inom trafiksäkerhetsområdet.
Björks Buss AB nominerar Mirja Wenner för att ersätta Petter Kans.
Transportenheten har lämnat in en nominering och föreslår Lars Johansson.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att utse följande representanter till ledamöter:
Mirja Wenner att ersätta Petter Kans, Björks Buss AB,
Lars Johansson, Transportenheten
-----
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2019-§ 181

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - Val av ledamot och ersättare till styrelsen för
Leader Folkungaland
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska utse ny ledamot och ersättare till styrelsen (tillika Local
Action Group) Leader Folkungaland för resterande tid av programperioden 20142020.
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår Frida Granath (S) som ledamot och Inge
Jacobsson (M) föreslår Carl-Gustaf Mörner (M) som ersättare.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att utse Frida Granath (S) till ledamot i styrelsen för Leader Folkungaland
för resterande tid av programperioden 2014-2020.
2. Att utse Carl-Gustaf Mörner (M) till ersättare i styrelsen för Leader
Folkungaland för resterande tid av programperioden 2014-2020.
-----
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2019-§ 182

Dnr: KS.2019.0001

Valärende - Omval av ledamot till KPR (Kommunala
Pensionärsrådet)
Sammanfattning
Då Elisabeth Schoede avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunala
Pensionärsrådet så har PRO samorganisation på sitt årsmöte den 17 april beslutat
att föreslå Ulla Johansson som ordinarie ledamot i KPR efter Elisabeth.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att välja Ulla Johansson som ordinarie ledamot i KPR (Kommunala
Pensionärsrådet). Ulla ersätter Elisabeth Schoede.
-----
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2019-§ 183

Dnr: KS.2019.0223

Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner,
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga, från det datum då
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige. Två gånger per år ska de förslag som
inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige.
Pågående beredningar dags dato av motioner är tre stycken till antal, en som är äldre
än 6 månader, en som är 3-6 månader och en som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av medborgarförslag är nio till antal, tre som är
äldre än 6 månader, fyra som är 3-6 månader och två som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av e-förslag är fyra till antal, två som är äldre än 6
månader och två som är 3-6 månader.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 184

Dnr: KS.2019.0180

Svar på medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förbättra framkomligheten till
ungdomsmottagningen som idag bara har två timmars telefontid/vecka. Förslaget är
att man kan lämna sitt namn och telefonnummer så att man kan bli uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad telefontid
Kontakt med förslagsställaren
Handläggare har sökt medborgaren för att ta reda på vilken funktion på
ungdomshälsan som man inte upplevt sig kunna komma i kontakt med då
ungdomshälsan är ett samarbete mellan kommunen och regionen som i samarbetet
ansvarar för olika områden. Kommunen tillhandahåller kurator och ansvarar för
kontaktmöjligheterna till dem. Regionen ansvarar för barnmorskornas tillgänglighet.
Den kontaktuppgift medborgaren lämnat är en mejladress. Handläggare har vid två
tillfällen skickat mejl med önskan om kontakt. 3 april och 8 april. Medborgaren har
inte återkommit.
Handläggning av ärendet
Handläggare har inhämtat information om öppettider på ungdomshälsan från
gruppchef på familjeteamet och familjerätten som ansvarar för kommunens del i
ungdomshälsan.
Telefontider till barnmorska och barnmorskornas tillgänglighet kan kommun inte
svara på det då det är Regionen som ansvarar för dem. Det går alltid att maila dem
på: UngdomshalsanKkFinspangBkc@regionostergotland.se
Ungdomshälsan i Finspång är öppen måndagar 9:30-18 och torsdagar 8-16:30 med
möjlighet för drop-in besök mellan kl 15-16 båda dagarna.
När det gäller kontakt med kuratorerna så finns de tillgängliga på våra öppettider.
Är de upptagna i samtal går det alltid att lämna ett meddelande på telefonsvararen
så återkommer de inom kort. Eller så kan man maila in till deras brevlåda:
ungdomshalsan@finspang.se
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Att anse förslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 185

Dnr: KS.2018.0593

Svar på medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park
Sammanfattning
Den 22 maj 2018 inkom ett medborgarförslag angående önskan om att kommunen
ska anlägga en hundrastgård i gamla folkets park vid Ekmans väg.
Telefonkontakt togs med förslagsställaren den 27 mars 2019 och det framkom då
att önskemålet om hundrastgård inte begränsas till Folkets park utan att det finns
flera andra tänkbara platser. Det viktigaste är att det anläggs en hundrastgård.
Finspångs kommun har tidigare tagit beslut (kommunfullmäktige 2018-02-28) om
bifall för önskemål om kommunala hundrastgårdar under förutsättning att en ideell
förening tar på sig skötselansvaret. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag
att undersöka om någon ideell förening vill sköta en hundrastgård och att om så är
fallet utreda placering, investerings- och driftskostnader samt ta fram ett
samarbetsavtal.
För närvarande pågår utredning och sökande efter någon ideell förening som är
intresserad av att ansvara för drift och skötsel av en hundrastgård men hittills har
ingen sådan förening anmält intresse.
Utifrån ovanstående har kommunen ett pågående uppdrag att utreda
förutsättningarna för anordnande av en hundrastgård.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 186

Dnr: KS.2017.0918

Svar på Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens byaråd
angående önskemål om utökning av räddningstjänstpersonal i ytterområdena av
kommunen och en neddragning av personal i tätorten.
Kommentarer till förslaget
Förslaget som inkommit är både kreativt och konstruktivt. Kommunens
räddningstjänst gör en risk och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån Lag om skydd mot
olyckor, länsstyrelsen utför tillsyn mot kommunen för att kontrollera att RSA
arbetet stämmer överens med verkligenheten, samt att kommunen har rätt förmåga
utifrån vad RSA arbetet visar. Länsstyrelsens bedömning är att den förmåga som
finns idag är en godkänd nivå men kan bli bättre.
Den 11/10 2018 så träffades representanter från politiken och tjänstepersoner,
författarna till förslaget. Vi fick då möjlighet att lyssna på förslaget och föra en
dialog om förslaget, räddningsenheten kommer under våren att jobba med
framtagande av ett nytt handlingsprogram och en ny RSA, vi kom överens om att
räddningsenheten ska kontakta samverkansgruppen, för en ny dialog när ett resultat
börjar bli färdigt.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställarna beslutet

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 187

Dnr: KS.2018.0821

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång
Sammanfattning
Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
som återaktualiserar frågan om tankningsställe för biogas i Finspångs kommun.
Anledning att åter lyfta frågan som har utretts under åren 2013–2015 var
möjligheten att söka investeringsstöd genom anslaget för klimatklivet. Klimatklivet
administrerats av Naturvårdsverket. Etablering av tankstationer för biogas har
tidigare fått stöd genom klimatklivet och ett antal mindre kommuner i västra Sverige
har etablerat varsin tankstation. Då riksdagens efterföljande budget inte innehöll
medel till nya satsningar för klimatklivet har det sedan november 2018 inte varit
möjligt att ansöka om medel.
I årets vårbudget har åter medel, 750 miljoner, avsatts till klimatklivet. En ny
förordning som reglerar kriterier för ansökningar är under framtagande.
Understödjande av biogas kommer att stimuleras i någon form, men huruvida de
nya kriterierna möjliggör stöd för etablering av tankstationer för biogas är ännu
oklart.
Under året har en dialog inletts med det tre företag som idag etablerar tankstationer
för biogas i Sverige: Svensk Biogas, BRC Sweden och Fortum. Fortsatt beredning
pågår med det tillfrågade företagen under våren. Genom kommunens infasning till
fossilfritt bränsle bidrar vi till en ökad volym och förbättrade marknadsmöjligheter
för biogas.
Dialog har även inletts med Östgötatrafiken för att utreda eventuell sametablering
av en långsam tankningsstation för biogasbussar.
Kombinationen av en ökad marknad samt möjligheten till bidrag ger oss förbättrade
förutsättningar för sametablering av en biogastank i närtid.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bifalla ambitionen att fortsatt verka för att ett tankningsställe för biogas
etableras inom Finspångs kommun
2. Att förvaltningen fortsätter bevaka utfallet av den nya förordningen för
klimatklivet
3. Att förvaltningen ges uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut när
ovan beskrivna beredning färdigställts
4. Att med detta anse motionen besvarad
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 188

Dnr: KS.2019.0184

Svar på motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är
bristfällig, att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs
utveckling, att det inte finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas
och att det inte söks externa medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i
Finspångs kommun:
• Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna.
•

Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.

•

Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete
via EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att
fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.

•

Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i kommunfullmäktige

Handläggning av ärendet
En utveckling av vänortsarbetet bör kopplas till den strategi som finns för
kommunens internationella arbete.
Den internationella strategin skulle därigenom kunna revideras utifrån ett par av
motionens punkter, framförallt utifrån motionärens förslag att vänortsarbetet bör
vidgas, förnyas, främja demokratisk delaktighet samt involvera skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna. Den internationella strategin bör även revideras utifrån
Finspångs kommuns arbete med Agenda 2030. Sedan strategin skrevs för två år sedan
har det hänt mycket i kommunens arbete med de globala målen inom Agenda 2030.
Av de fem vänorter som Finspångs kommun officiellt sett har någon form av
avsiktsförklaring med, är det tre stycken som kommunen har återkommande
kontakt med, och det är Yvoir, Salaspils och Finsterwalde som nämns i motionen.
Att ta bort någon av dessa vänorter och/eller lägga de framtida besöken på is vore
olyckligt. Istället borde kommunen arbeta med att utveckla – och dra nytta av - de
goda relationer som finns just nu. Exempelvis har Finspångs kommun under 2017
och 2018 utvecklat ett utbyte mellan kultursektorerna hos både Salaspils och
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Finsterwalde och tagit med ungdomar som läser franska på gymnasiet till Yvoir för
att de ska få möjlighet att öva på språket. Under 2019 ingår Finspångs kommun
som nordisk partner till Salaspils som är med i ett projekt för att utveckla sin
offentliga administration.
Då det finns extern finansiering som skulle bidra med ekonomiskt stöd till våra
vänortsutbyten bör dessa utlysningar tittas på för att eventuellt sökas. Den externa
finansieringen skulle kunna sökas och därigenom bli ett komplement till den
ordinarie budgeterade kostnaden för vänortsbesöken. Extern finansiering bör sökas
i den mån det finns utlysningar vars ambitioner och syften överensstämmer med
vänortsbesökets karaktär och innehåll. Det som bör uppmärksammas är den
administration som det innebär att söka EU-pengar. Både i ansökningsförfarandet
och i projektadministration.
De som representerar Finspångs kommun vid vänortsbesöken är de som avses i
inbjudan eller som fullmäktiges presidium vill ha med sig utifrån resans
ändamålsenlighet och temat på vänortsutbytet. Det är även viktigt att utifrån
vänortsutbyten arbeta med verksamhetsutveckling, vilket ytterligare förstärker idéen
om att vänortsutbytets karaktär avgör representation.
Möjligheten att ingå ett kommunalt partnerskap med en annan ort i världen är
någonting som borde utredas ytterligare, men konsekvensen av att ingå ett
kommunalt partnerskap kanske går i motsatt riktning mot motionärens uttryckta
önskan om att minska antalet vänorter.
En återrapportering till kommunfullmäktige förfaller rimligt och bör kunna
genomföras efter varje vänortsutbyte och i anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträden. Antingen som en delgivning eller annan skriftlig information.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens internationella
strategi med fokus på avsnitten om vänortsutbyten och Agenda 2030
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en policy för representation vid
vänortsbesök
3. Att vänortsutbyten återrapporteras till kommunfullmäktige
4. Att med detta anse motionen besvarad
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Kommunstyrelsens beslut
2. Att anteckna informationen till protokollet
3. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 189

Dnr: KS.2018.0221

Särskilda satsningar 2018 - lönekartläggning
Sammanfattning
I budget 2018 avsattes 135 000 kronor i budget under särskilda satsningar för
lönekartläggning. Utgiften för programlicens och konsult för att utföra uppgiften
kunde utföras under 2018 utan ramtillskott. För 2019 och framåt behöver HRavdelningen ta del av avsatta medel för licens 45 000 kronor och för att köpa den
konsultinsats som krävs, total 65 000 kronor. I 2019 års budget finns avsatta medel
under posten kommungemensamma medel.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att ramjustera 65 000 kronor från kommungemensamma medel till
ledningsstaben för lönekartläggning

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 190

Dnr: KS.2018.1148

Idéburet offentligt partnerskap- Finspångs Ekumeniska LPförening
Sammanfattning
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som rör komplexa
samhällsutmaningar. IOP kan användas för att främja lokala tjänster som
företrädesvis inte befinner sig på en marknad.
I oktober 2018 inkom en förfrågan från Finspångs Ekumeniska LP-förening om att
ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Finspångs Ekumeniska LP-förening
erbjuder bland annat en öppen verksamhet dagtid för målgruppen.
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar på återremiss med motivering att det behöver
tydliggöras i avtalet vad som omfattas i verksamheten samt villkor för tillgänglighet.
Önskvärt också att bifoga LP-föreningens årsredovisning till ärendet.
Carl-Gustaf Mörner, Inge Jacobsson (båda M), Torgny Maurer och Kai Hallgren
(båda SD) bifaller Hugo Anderssons (C) yrkande om återremiss.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att återremittera ärendet med motivering att det behöver tydliggöras i
avtalet vad som omfattas i verksamheten samt villkor för tillgänglighet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

54 (70)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-06

2019-§ 191

Dnr: KS.2019.0373

Revidering av riktlinjer för biståndshandläggning - erbjudanden
plats särskilt boende (säbo)
Sammanfattning
Bakgrund - ökad volym:
Under hösten 2018 och våren 2019 har sektor vård och omsorg inte kunnat
verkställa boendeplatser inom lagens krav. Sektorn kan se att det är fler som
ansöker om särskilt boende och omsättningen har varit lägre än tidigare år. Den
ökade volymen har inneburit att sektorn flera gånger anmält icke verkställda beslut
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Sektorn har ca 30 personer i kö och våra korttidsplatser är i hög grad belagda med
personer som väntar på särskilt boende. Full beläggning på korttidsplatserna innebär
att sektorn har svårt att ta hem personer från Universitetssjukhuset,
Vrinnevisjukhuset och Närsjukvården. Det i sin tur innebär risk för vite. Förutom
risk för vite har personer kommit hem med mycket stora omvårdnadsbehov och
därmed ett ökat tryck på hemtjänsten.
Åtgärder utifrån den akuta situationen
Sektor vård och omsorg har utrett boendebehov på längre sikt. I avvaktan på beslut
i frågan och vilka alternativ som kommer ske långsiktigt har sektor vård och omsorg
tittat på kortsiktiga lösningar.
Några av korttidsplatserna kommer att beläggas med två brukare. Några
korttidsplatser kommer konverteras till permanenta boendeplatser. Ett par av
korttidsplatserna är inte ändamålsenligt utformade och där pågår översyn av
eventuell ombyggnad.
Översyn av inflyttningsprocessen och riktlinjer för särskilt boende är nödvändig. I
översynen av inflyttningsprocessen kommer vi att korta ledtiden för inflyttning.
Varje dag som vi kan förbättra inflyttningsprocessen är viktigt. En tom plats är dyr
då den kostar i form av bemanning på boende samtidigt som den kostar i
bemanning på korttidsboendet eller i hemtjänst.
Nuvarande riktlinje och hantering av inflyttningsprocessen
Enligt nuvarande riktlinje beslutad 2012-11-19 (KS 2012.04.45.730) kan den
enskilde tacka nej till erbjuden plats om denne finns i ordinärt boende. Denna
möjlighet medför att sektorn får en fördröjning kring inflyttning till särskilt boende.
Vissa boenden, tex Berggården, kan med nuvarnde riktlinje ha tomma lägenheter
under en längre period samtidigt som sektorn anmäler icke verkställda beslut till
IVO. Sektor vård och omsorg ser ett behov av att justera riktlinjen utifrån denna
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problematik så att inflyttningsprocessen skyndas på. Det medför också en
likabehandling för personer på korttidsboende och personer i ordinärt boende.
Personer på korttidsboende får enligt nuvarande riktlinjer inte tacka nej till erbjuden
lägenhet.
Riktlinjer för biståndshandläggning Ks 2012.04.45.730 5.7 Särskilt boendenuvarande lydelse
I kap 5.7 Särskilt boende står följande:
Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och eller kompletterande insatser
i eget boende alltid ska prövas eller konkret övervägas tillsammans med den
enskilde och ev. dennes anhöriga innan beslut om särskilt boende kan fattas.
Ansökan om särskilt boende kan beviljas om den enskilde trots omfattande insatser
från hemtjänst inte längre kan bo kvar i sitt nuvarande boende. Särskilt boende
finns i form av vårdboende, demensboende eller boende med psykogeriatrisk
inriktning. Beslut fattas om särskilt boende och koordinator placerar i respektive
boendeform.
När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov
utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan erbjudas
makar. Finns inga parlägenheter tillgängliga kan två lägenheter på samma boende
och samma våningsplan erbjudas. Riksdagen har beslutat att från och med 1
november 2012 anses det skäligt att makar får sammanbo även om enbart den ene
har omvårdnadsbehov. Den som inte har ett behov av insatser får inget beslut om
särskilt boende. Parboende gäller för äldre och i det här avseende är det personer
som är över 65 år. Det är av största vikt att den make/maka som inte har
omvårdnadsbehov är införstådd med vad detta innebär. Se separat rutin avseende
parboende.
Ansökan om särskilt boende ska prövas inom 1 (en) månad. Ett bifall på ansökan
innebär att en lämplig plats erbjuds på något av de särskilda boenden som finns
inom Finspångs kommun. Om plats ej kunnat erbjudas inom tre (3) månader efter
beslut, ska detta rapporteras till IVO.
Av utredningen ska framgå den enskildes behov av boendeform och innehållet i
insatsen. Däremot ska inte ett namngivet boende anges i beslutet. Den enskilde kan
komma att erbjudas ett annat boende om de individuella behoven förändras eller
om omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses på ett annat boende.
Vid beslut om särskilt boende ska även beslut om hemtjänstinsatser i boendet ges.
Detta görs enligt schablon.
När boende i ordinärt boende tackar nej till erbjuden plats flertalet gånger ska
behovet av särskilt boende omprövas.
Vid vistelse på korttidsboende kan brukaren inte tacka nej till erbjuden plats i
särskilt boende.
Om brukaren så önskar kan omflyttning till annat särskilt boende ske.
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5.7 Särskilt boende: - Förslag på ny skrivelse i Riktlinjen för
biståndshandläggning
Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och/eller kompletterande insatser
i eget boende alltid ska prövas eller konkret övervägas tillsammans med den
enskilde och ev. dennes anhöriga innan beslut om särskilt boende kan fattas.
Ansökan om särskilt boende kan beviljas om den enskilde trots omfattande insatser
från hemtjänst inte längre kan bo kvar i sitt nuvarande boende. Särskilt boende
finns i form av vårdboende, demensboende eller boende med psykogeriatrisk
inriktning. Beslut fattas om särskilt boende och koordinator placerar i respektive
boendeform.
När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov
utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan erbjudas
makar. Finns inga parlägenheter tillgängliga kan två lägenheter på samma boende
och samma våningsplan erbjudas. Riksdagen har beslutat att från och med 1
november 2012 anses det skäligt att makar får sammanbo även om enbart den ene
har omvårdnadsbehov. Den som inte har ett behov av insatser får inget beslut om
särskilt boende. Parboende gäller för äldre och i det här avseende är det personer
som är över 65 år. Det är av största vikt att den make/maka som inte har
omvårdnadsbehov är införstådd med vad detta innebär. Se separat rutin avseende
parboende.
Ansökan om särskilt boende ska prövas inom 1 (en) månad. Ett bifall på ansökan
innebär att en lämplig plats erbjuds på något av de särskilda boenden som finns
inom Finspångs kommun. Om plats ej kunnat erbjudas inom tre (3) månader efter
beslut, ska detta rapporteras till IVO.
Av utredningen ska framgå den enskildes behov av boendeform och innehållet i
insatsen. Däremot ska inte ett namngivet boende anges i beslutet. Den enskilde kan
komma att erbjudas ett annat boende om de individuella behoven förändras eller
om omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses på ett annat boende.
Vid beslut om särskilt boende ska även beslut om hemtjänstinsatser i boendet ges.
Detta görs enligt schablon.
Vid beslut om särskilt boende ges ett erbjudande om plats och möjlighet att säga nej
finns inte. Om brukaren tackar nej innebär det att hen tackar nej till insatsen. Det är
omvårdnaden som är det primära vid beslut om särskilt boende och ej lägenhet eller
specifikt boende. Om brukaren så önskar kan omflyttning till annat särskilt boende
ske. Ett sådant önskemål prövas utifrån orsak till önskemål om flytt.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att ställa sig bakom förslag på ny skrivelse avseende Riktlinjer för
biståndshandläggning kap 5.7 - Särskilt boende
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde

-----
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2019-§ 192

Dnr: KS.2018.0426

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
Sammanfattning
Återremiss
Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober 2018, KF2018 §138, om att sända
förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram på återremiss till kommunstyrelsen.
Beslutet grundar sig i följande yrkande: ”Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och
samhällsberedningen formulerar nya mål för kommunens bostadsförsörjning och att
kommunstyrelsen efter det tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram som sedan beslutas i
kommunfullmäktige.”
Efter beslutet i kommunfullmäktige har presidiet i kommunstyrelsen och i miljö-och
samhällsberedningen träffats och diskuterat bostadsförsörjningsprogrammet.
Utifrån dessa diskussioner fick centrumgruppen i uppdrag att revidera mål och
åtgärder för att förslaget sedan på nytt ska sändas upp till kommunfullmäktige. Vid
ett möte den 19 mars 2019 ansåg centrumgruppen att förslaget var reviderat och
klart för vidare behandling. Det som reviderats under återremissen är dokumentet
Mål och åtgärder.
21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge miljö- och
samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för
boendeförsörjning.
Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i
Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen
arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen
som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på
bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.
26 mars 2018 beslutade miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på
bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3,
samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I
”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål
med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med
regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
27 augusti beslutade miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget,
daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i
kommunfullmäktige. (bilaga 4)
Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt
fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål
och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande
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konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen
och med externa kontakter.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Anta Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022
2. Upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget av
kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 193

Dnr: KS.2019.0410

Investeringsmedgivande - renovering av Hällestadbron
Sammanfattning
Efter att Hällestadbron stängdes av för trafik i maj år 2012 på grund av att grova
sprickor uppstått i norra landfästet beviljade kommunstyrelsen år 2013, Ks § 154
dnr 2012.0537.311, investeringsmedel för reparation av Hällestadbron.
Reparationen genomfördes och bron öppnades därefter för trafik.
Utifrån de broinspektioner som därefter genomförts på kommunens broar har det
visat sig att det finns ytterligare skador på Hällestadbron. Vid inspektion har det
konstaterats att delar av brons funktion varit bristfällig och att åtgärder behöver
vidtas snarast. De skador som behöver åtgärdas är riktning av en stödmur samt
reparation av ett påkört räcke.
Den uppskattade kostnaden för reparationen är 700 000 kr. Reparationen innebär
inte någon utökad driftskostnad.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att sektor Samhällsbyggnad beviljas investeringsmedgivande för reparation
av Hällestadbron och att det finansieras inom investeringsbudgeten med 700
000 kronor
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur
enligt beslut 2017-§ 404, KS.2017.1112 med 565 000 kronor och resterande
finansiering sker inom ramen för infrastruktur enligt beslut 2019-§ 18,
KS.2018.1309 med 135 000 kronor
3. Att sektor Samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 194

Dnr: KS.2016.0424

Slutredovisning Lekplatser Lotorp
Sammanfattning
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av
lekplatser skulle genomföras. Upprustning av lekplats Lotorp har genomförts.
Upprustning av lekplats Lotorp har belastat samlingsprojekt Lekplatser.
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 233 025 kr.
Samlad budget för samlingsprojektet Lekplatser uppgår till 4 109 000 kr. Detta
projekt innebär ett delavslut och återstående medel avses att användas.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 15 000 kronor för
avskrivning och 5 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning Lekplatser Lotorp

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 195

Dnr: KS.2018.0660

Slutredovisning skolskjutshållplatser
Sammanfattning
I beslut KS.2017.0247 beslutades tilldelning av medel om 1 mkr ur 2017 års
investeringsram för projekt Skolskjutsskyltar inom Finspångs kommuns
upphandlade skolskjutsområden.
Syftet med projektet var att höja trygghetskänslan och trafiksäkerheten för de elever
som åker skolskjuts med upphandlad trafik. Samtliga påstigningsplatser i Finspångs
kommun inventerades. Fluorescerande och reflekterande skyltar sattes upp på
aktuella platser.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 000 000 kr. I bifogad
slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 576 355 kr.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 38 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 12 000 kr. Kapitalkostnadsbudget har beviljats ur
kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning skolskjutshållplatser

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 196

Dnr: KS.2019.0363

Hyreskontrakt Väktaren 1
Sammanfattning
Sektor social omsorg har i uppdrag att trygga bostad för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen. Historiskt har
ett av dem, Svälthagens servicebostad, bedrivits i kv. Väktaren.
Nuvarande lokaler uppfyller ej tillgänglighetskraven då det ej finns hiss samt att
badrummen inte uppfyller uppsatta krav. Gemensamhetsutrymmen är ej tillräckligt
stora för de uppsatta kraven.
Fastighetsenheten har tillsammans med verksamheten förhandlat fram ett nytt
långsiktigt kontrakt med fastighetsägaren. Förhyrning föreslås övergå i en renodlad
blockförhyrning. Samtliga 12 lägenheter kommer att uppdateras med moderna och
tillgänglighets anpassade toaletter. Hiss installeras och ny gemensamhetslokal byggs.
Avsikten är att verksamheten förhyr två gemensamhetslokaler. Den ena är direkt
kopplad till verksamheten vid Väktaren 1. Den andra lokalen ersätter den
gemensamhetslokal som idag servar verksamhet ”Profilen”.
Förslag till hyreskontrakt för lokaler; bostad och gemensamhets ytor har utarbetats.
mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB och Finspångs kommun. De båda avtalen,
som gäller från och med den 2019-10-01 till och med den 2034-09-30, ses som en
enhet, är beroende av varandra och innebär en total årskostnad om 1 307 836 kr.
Kostnaden för avtalet avseende gemensamma ytor är 466 900 kr/år. Kostnaden för
avtalet avseende bostad är 840 936 kr/år.
Finspångs kommuns reglemente anger att hyresavtal överstigande 10 år skall
underställas kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB
(556672-6922) och Finspångs kommun (Org:212000-0423)
2. Att hyreskostnaden finansieras inom sektor social omsorgs budgetram
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 197

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informerar om följande ärenden:
a) Information från företagsbesök - inget att rapportera
b) Tillväxt Finspång – Ulrika Jeansson (S) och Johan Malmberg, t.f.
kommundirektör, berättar att de haft tre möten och de har tittat på material
och träffat företagarna.
-----
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2019-§ 198

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att besluta.
Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av kommunstyrelsen. De ska
dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts kommunstyrelsen i
möteshandlingar till sammanträdet.
Avge yttrande angående mottagande av elev till utbildning i
annan kommun eller samverkansområde 2019/2020
Regional bygdepeng, redovisning 2018 samt ansökan 2019
Delegationsbeslut Sponsorbidrag för PRO AM tävling på
Finspångs golfklubb 31 augusti 2019
Sponsring Torstorps IF 2019
Avslut investeringsprojekt 1242 utbyggnad av stugby Arena
Grosvad
Slutredovisning projektet infartskyltar
Slutredovisning investeringsmedgivande, projekt 1736:
Nyhemsskolan ytskikt gymnastiksalar
Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9110:
Duschbås Hällesta skola
Ramjustering Samhällplaneringsenheten med anledning av
aktiverade investeringar, mars 2019 Dnr
Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1726:
Kök Kylrum Finbo förskola
Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9108:
Högtalarlarm Arena Grosvad
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Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1743:
Grosvads kök, kyla
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Valborgsmässofirande i Grytgöl
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Valborgsmässofirande i Hävla
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Första majfirande vid Bruksparken med talare och
musikkår.
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Utökad servering på Joan´s
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Revelj med musikmarsch och Tapto med musikmarsch,
Frikyrkornas Musikkår
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Valborgsmässofirande i Lotorp
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Allmän sammankomst EU-valet-Sverigedemokraterna
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Ansökan om tillstånd för offentlig tillställning, marknad i
Igelfors
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Ansökan om tillstånd för allmän sammankomst,
Valborgsmässofirande i Igelfors
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
AB Jordgubbar
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Siemens Valborgsmässofirande, Slottsparken
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Valborgsmässofirande i Regna, Ekebo bygdegård
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Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Danstillställningar i Hasselbacken, Regna
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
1:a maj tåg med samling vid Bruksparken.
Lokala trafikföreskrifter Finspångs kommun
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 Nationaldagsfirande i Bruksparken samt marsch med
Skolmusikkåren - Kulturhuset
Teckningsrätt för bank och bankgiro
Förlängt förordnande tf Kulturutvecklingschef
Remissvar om plan för krisberedskap och civilt försvar
under perioden 2019 till 2022 i Östergötland
Delegationsbeslut anställningar 2018
Beslut om bostadsanpassningsbidrag kvartal 1 2019
Beslut om yttrande till Patientnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegation till protokollet
-----
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2019-§ 199

Delgivningar
Sammanfattning
1. Beslut eldningsförbud i Östergötlands län från 24 april

2. Cirkulär 19:1 från SKL: Överenskommelse avseende prolongering av
notkopieringsavtal 2019
3. Cirkulär 19:1, bilaga 1
4. Cirkulär 19:1, bilaga 2
5. Cirkulär 19:1, bilaga 3
6. Cirkulär 19:1, bilaga 4
7. Cirkulär 19:17 från SKL: Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning
8. Cirkulär 19:16 från SKL: Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T –
med AkademikerAlliansen
9. Cirkulär 19:18 från SKL: Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år
2019
10. Cirkulär 19:19 från SKL: Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
11. Protokoll arbetsgivardelegationen 12 mars
12. Protokoll arbetsgivardelegationen 9 april
13. Beräkningar från SCB: Utjämning av LSS-kostnader 2019
14. Protokoll CeSam med KS-ärenden 1 april
15. Månadsrapport stiftelseportföljen december 2018
16. Månadsrapport stiftelseportföljen januari 2019
17. Månadsrapport stiftelseportföljen februari 2019
18. Information om nedläggning av kopparnät (Doverstorp)
19. Kopparnät, bilaga 1
20. Kopparnät, bilaga 2
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet
-----
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