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Plats och tid:

Konferensrummet Glan, Kommunhuset, den 20 maj 2019, kl. 13:00-17:00

Beslutande:

Ulrika Jeansson (S)
Hugo Andersson (C)
Inge Jacobsson (M)
Frida Granath (S)
Jonny Persson (S)
Jan-Erik Heintze (S)
Marie Johansson (KD)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Torgny Maurer (SD)
Kai Hallgren (SD)
Stefan Carlsson (V)

Ersättare:

Bertil Senestad (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Patrik Karlsson (S) ej närvarande
Josefina Leo (S) ej närvarande
Kristin Yderfors (C) ej närvarande
Per-Olof Hårsmar (KD) ej närvarande

Ralph Kronholm (M)
Mikael Wallin (L)
Nathalie Pettersson (SD)
Sven-Inge Eriksson (SD)
Ingrid Westlund (V)

Övriga
deltagare:

Monica Brodén (MP) insynsplats
Berit Martinsson (S) KF ordf.
Johan Malmberg t.f. kommundirektör
Maria Forneman, kommunsekreterare

Chefer och handläggare:
Anette Asklöf, Cecilia Carlén,
Emma Sandin, Heléne From,
Annica Ottosson, Kerstin S Axelsson,
Magnus Pirholt, Petra Käll Antonsen,
Yvonne Malm, Linda Johansson,
Marika Östemar, Tangra Brussander,
Tiina Mauritzell, Per Johansson

Plats och tid
för justering:
Underskrifter:

Kommunstyrelsens kansli, 2019-05-24, kl. 9.00
Sekreterare _______________________________
Maria Forneman

Paragraf 200 - 233

Ordförande __________________________________________________________
Ulrika Jeansson (S)
Justerare
ANSLAG/BEVIS

__________________________________________________________
Jonny Persson (S)
Kommunstyrelsen 2019-05-20, §§ 200-233

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas
ner

2019-05-24
Förvaringsplats för protokoll
Undertecknat:

Kommunhuset Finspång

2019-06-17
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2019-§ 200

Skuldförvaltarrapport april 2019

2019-§ 201

Särskilda satsningar 2018 - lönekartläggning

2019-§ 202

Svar på medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan

2019-§ 203

Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens
handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning enligt
lagen om skydd mot olyckor 2018 samt en sammanställning av
mandatperioden 2015-2018

2019-§ 204

Svar på medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd

2019-§ 205

Svar på medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park

2019-§ 206

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång

2019-§ 207

Svar på motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet

2019-§ 208

Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade

2019-§ 209

Investeringsmedgivande - renovering av Hällestadbron

2019-§ 210

Slutredovisning Lekplatser Lotorp

2019-§ 211

Slutredovisning skolskjutshållplatser

2019-§ 212

Hyreskontrakt för Profilvägens servicebostad och
gemensamhetslokaler - Väktaren 1

2019-§ 213

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022

2019-§ 214

Revidering av riktlinjer för biståndshandläggning - erbjudanden
plats särskilt boende (säbo)

2019-§ 215
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-20

3 (59)

*Äskande av omställningsmedel för flytt av Finspångs bibliotek 2019-§ 216
till nya lokaler
*Markanvisning Grosvad 1:1

2019-§ 217

*Detaljplaneuppdrag ny förskola fastigheten Lotorp 3:29 m fl

2019-§ 218

*Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg - Ej verkställt
beslut gällande insats kontaktperson

2019-§ 219

Slutredovisning Lekplatser allmän upprustning

2019-§ 220

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1721:
Ventilation matsal Hällestad skola

2019-§ 221

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1724: Ny
ventilation Nyhemsskolan

2019-§ 222

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1729:
Metallen Relining

2019-§ 223

Överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker
vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna
hemmet

2019-§ 224

Rekommendation om gemensam finansiering av
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för Finspångs
kommun

2019-§ 225

Äskande av medel ur Finspångs kommuns utvecklingsmedel

2019-§ 226

Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023

2019-§ 227

Riktlinjer för samrådsgruppen för insatser för den finska
minoriteten

2019-§ 228

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019

2019-§ 229

Budgetramar 2020

2019-§ 230

Informationsärenden

2019-§ 231
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Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna

2019-§ 232

Delgivningar

2019-§ 233

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 200

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att ärende nummer 32 ”Detaljplan Melby
3:16” utgår.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att ärende 32 ”Detaljplan Melby 3:16” utgår
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 201

Dnr: KS.2019.0007

Skuldförvaltarrapport april 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 april månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för april 2019. Den genomsnittliga
räntan är oförändrad och uppgår till 1,82%. Inga förändringar har skett i övrigt i
portföljen.
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 tertialet.
Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider
föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.

Justerandes signatur
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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.
Ett mått för ränterisk är att mäta är andel ränteförfall inom 1 år. Per den siste april
fanns inga fasta lån med ränteförfall inom 1 år. Högst 50% av totala skuldportföljen
får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 19%, vilket ligger inom angivet
intervall.
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 april 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). Under maj
förfaller ett lån till rörlig ränta hos Kommuninvest som kommunen räknar med att
förnya.
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 2,96 år.
Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden. Den bör
vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av april uppgår värdet till 3,07 år.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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2019-§ 202

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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ramjustera 65 000 kronor från kommungemensamma medel till
ledningsstaben för lönekartläggning
-----
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2019-§ 203

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. 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
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Att anse förslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----
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2019-§ 204

Dnr:

Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens
handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning enligt
lagen om skydd mot olyckor 2018 samt en sammanställning av
mandatperioden 2015-2018
Sammanfattning
Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en
samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område.
Riskhanteringsgruppens uppdrag kräver ett tvärsektoriellt arbetssätt. Direktstyrning
är inte möjlig. Det är snarare stöd, överenskommelser samt gemensamma
åtaganden, synsätt och förhållningssätt som är nyckelord för en effektiv styrning av
denna uppgift.
I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor, så beskrivs processen hur
verksamheterna i en riskhanteringsgrupp följer upp målen. Kommunfullmäktige
fattar beslut om handlingsprogrammet för varje mandatperiod, vilket innebär att
namn på enheter, avdelningar och sektorer kan ha bytt namn under perioden, i det
beslutade programmet står det att i riskhanteringsgruppen ska det ingå
representanter från varje sektor inom kommunen (Barn och utbildning, Social
omsorg, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad samt Kultur och bildning) och från de
kommunala bolagen Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB.
Varje sektor och bolag ska kvartalsvis följa upp att man uppfyller sina åtagande
enligt handlingsprogrammet. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen en
gång per år, och enligt interkontrollplan uppföljning i februari.
Uppföljning för året 2018
Kommunen har nått stor framgång med säkra fordon, säkra vägar och utbildning
och information om säkerhet i trafiken. Reservkraft har under 2018 förberetts för
på Berggården men inte på Hällestagården. Kommunen har också överträffat målen
som är kopplade till utbildning/information om grundläggande brandkunskap och
Hjärt och lungräddning. Räddningsenheten har under 2018 haft en stor utmaning
med prestationsmålet 4:5 Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information
om skydd mot olyckor. Det är få klasser i förhållande till hur många det finns som
anmäler sig till utbildningen.
Mandatperioden år 2015-2018
Under mandatperioden har kommunen jobbat hårt med simkunnighet hos
medborgarna och kan snart få klassificeringen som en vattensäker kommun. Stora
utmaningar under mandatperioden har varit:

Justerandes signatur
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1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerfamiljshus
För att leva upp till målet krävs mycket resurser och det är inte säkert att
resultatet blir signifikant.
1:6 Samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat brandlarm
På grund av ekonomiska resurser så kommer inte målet att klaras av.
3:1Riskinventering
Det här målet behöver specificeras noggrannare, Vilka risker ska
undersökas och inventeringen bör även inkludera hemtjänst, På de
särskilda boendena så inventeras idag brandskyddet.
3:2 Reservkraft
Vi kommer inte nå målet med att samtliga äldreboende ska få
reservkraft, idag är det endast Berggården som kan ta emot reservkraft.
6:1 och 6:2 suicid
Det här målet är ett mycket viktigt mål men som kräver mycket resurser,
Kommunen har utbildat instruktörer och har kommit igång med
utbildningar, Samtliga sektorer som berörs kommer behöva söka extra
ekonomiska resurser för att målet ska kunna genomföras.

En grov bedömning är att 85 % av samtliga mål är infriade för mandatperioden och
15 % kommer vi inte att klara av, Räddningsenheten har nu påbörjat processen med
nya mål för mandatperioden 2019–2022
Säkerhetsmål och prestationsmålen
Kommunen har i det beslutade programmet för perioden 2015-2018 formulerat sex
säkerhetsmål, som anger vad kommunen eftersträvar inom olika områden,
respektive prestationsmål som anger vad kommunen ska göra under
mandatperioden för att nå säkerhetsmålen.
Säkerhetsmål 1

Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska minska i
förhållande till tidigare mandatperioder.

Prestationsmål 1:1

Kommunen ska genom information, utbildning och tillsyn verka för att
samtliga bostäder i kommunen har fungerande brandvarnare.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Social omsorg, Sektor
Vård och omsorg.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:2

Förekomsten av brandvarnare i flerbostadshus ska utvärderas genom
enkätundersökning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten
Uppfyllt: 2017-12-31

Prestationsmål 1:3

Kommunen ska genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser

Justerandes signatur
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till allmänheten gällande brand i bostad samt skog och mark.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning, Sektor Kultur
och bildning.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 1:4

Kommunen ska erbjuda föreningar och organisationer information, samt
anpassad utbildning i brandkunskap, och olycksförebyggande åtgärder.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Utvecklings- och näringslivsavdelningen
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:5

Planering och lokalisering av ny bebyggelse ska ske så att risken för brand
eller annan olycka minimeras.
Ansvarig: Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen,
Samhällsplaneringsenheten, Räddningstjänsten.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:6

Kommunens samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat
automatiskt brandlarm.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Barn och utbildning,
Sektor Kultur och bildning,
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 1:7

Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda
bränder på skolor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Justerandes signatur
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Säkerhetsmål 2

Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska i
förhållande till tidigare mandatperioder.

Prestationsmål 2:1

Inventera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunen,
särskilt gällande väg 215 och RV51.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Samhällsplaneringsenheten.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt följs upp årligen

Prestationsmål 2:2

Kommunen ska se till att samtliga av kommunen (t.ex. tjänstefordon,
skolskjutsar, buss för skolutflykt och färdtjänst) är försedda med bilbälte på
alla sittplatser och vid behov kompletterande säkerhetsutrustning (t.ex.
bälteskudde för barn).
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 2:3

Kommunen ska ställa krav på att samtliga fordon för samhällsbetalda resor
och skolskjutsar är försedda med alkolås.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 2:4

I samverkan med polisen ska alla elever i årskurs 8 ges utbildning i
trafiksäkerhet och bli mer medvetna om riskerna med droger och alkohol i
trafiken.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Årligen

Säkerhetsmål 3

Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för
personer med vårdbehov inom kommunen ska öka.

Prestationsmål 3:1

Kommunen ska genomföra riskinventering på alla särskilda boenden.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 3:2

Vid strömbortfall inom äldreboenden ska alternativ strömförsörjning kunna
anordnas.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 3:3

Justerandes signatur

Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga fallolyckor bland
äldre.
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Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Säkerhetsmål 4

Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder och andra
olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyckor.

Prestationsmål 4:1

Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos
kommuninvånare och turister hur man eldar på ett säkert sätt.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Sektor Kultur och bildning,
Räddningstjänsten
Uppfyllt: Årligen

Prestationsmål 4:2

På kommunens hemsida ska den enskilde få information hur man beter sig vid
bränder och andra olyckstillbud.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt

Prestationsmål 4:3

Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brandkunskap
och hjärt-lungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Prestationsmål 4:4

Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärtlungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Årligen

Prestationsmål 4:5

Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information om skydd
mot olyckor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Årligen
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Säkerhetsmål 5

Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och
drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå.

Prestationsmål 5:1

Skolan ska dokumentera tydligt att man uppfyller grundskolans mål:
•

Elever kan senast under sjätte skolåret simma enligt definitionen i
läroplanen för grundskolan.
•
Elever kan senast under nionde skolåret hantera nödsituationer vid
vatten. Detta omfattar även kunskap i första hjälpen och hjärtlungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 5:2

Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja
säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Planen ska ta hänsyn till personer med
särskilda behov.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor kultur och bildning
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 5:3

All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat
säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och hantera olycksfall.
Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar
som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 5:4

Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar, på badplatser och på andra
sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap
om detta, dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan
finnas i kommunen.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänst
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt

Prestationsmål 5:5

I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning
av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänst
Uppfyllt: 2016-06-01

Prestationsmål 5:6

Kommunen ska uppfylla kraven gällande skötsel av badanläggningar och
information till allmänheten samt tillsyn enligt 5 kap. 1§ LSO.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
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Säkerhetsmål 6

Antalet självmord och självmordsförsök ska minska.

Prestationsmål 6:1

Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan möta
personer som står i begrepp att ta sitt liv.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 6:2

Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Prestationsmål 6:3

Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos
barn och unga.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Social omsorg, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att ta informationen till protokollet
-----
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2019-§ 205

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.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställarna beslutet

-----
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2019-§ 206

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.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----
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2019-§ 207

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.
Kommunstyrelsens beslut
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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2019-§ 208

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
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och 2018 utvecklat ett utbyte mellan kultursektorerna hos både Salaspils och
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.
Yrkande
Stefan Carlsson (V) anser att de att-satser som föreligger i förslaget till beslut är
alltför allmänt hållna. Stefan Carlsson yrkar att att-sats 1 ändras så att revideringen
av kommunens internationella strategi gäller strategin i sin helhet, då den inte varit
föremål för uppföljning. Vidare yrkar Stefan Carlsson att att-sats 3, angående
återrapportering till kommunfullmäktige, formuleras skriftligt på ett tydligt sätt så
att fullmäktige får kännedom om besökens syfte, genomförande och nytta för
Finspångs kommun. Stefan Carlsson yrkar även på ytterligare en att-sats som gäller
en omprövning av antalet vänorter.
Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) förslag.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S)
yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
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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2019-§ 209

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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet

-----
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2019-§ 210

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.

Kommunstyrelsens beslut
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

-----
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2019-§ 211

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 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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna slutredovisning Lekplatser Lotorp

-----
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2019-§ 212

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 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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna slutredovisning skolskjutshållplatser

-----
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2019-§ 213

Dnr: KS.2019.0363

Hyreskontrakt för Profilvägens servicebostad och
gemensamhetslokaler - 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.
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Kommunstyrelsens beslut
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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2019-§ 214

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.
Yrkande
Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till att föreslå
kommunfullmäktige att anta Bostadsförsörjningsprogrammet.
Inge Jacobsson (M), Ulrika Jeansson, Frida Granath, Jan-Erik Heintze och Jonny
Persson (alla S), Hugo Andersson (C) och Marie Johansson (KD), yrkar bifall till
Carl-Gustaf Mörners (M) yrkande.
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på Bostadsförsörjningsprogrammet med
anledningen att programmet tar avstamp i den så kallade Vision 2035 med ett mål
om 30 000 invånare i kommunen 2035. I texten framhålls blanda annat att en
förutsättning för att förverkliga målen är en fortsatt kraftig migration till Finspång,
Vår slutsats är att kommunledningen vill fortsätta och accelerera den bidragsdrivna
befolkningsökning som kännetecknat de senaste åren. Detta är något som SD inte
på något sätt kan ställa sig bakom och vår åsikt är att om dessa planer verkställs
kommer detta få kännbara negativa följder både ekonomiskt, socialt och kulturellt
för kommunmedborgarna. Det är vår mening att den modell Boverket och region
Östergötland tog fram med ett bostadsbyggnadsbehov om 70 bostäder årligen i
Finspång vore en rimlig nivå.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carl-Gustaf Mörners (M)
yrkande att föreslå kommunfullmäktige att anta Bostadsförsörjningsprogrammet.
Vidare finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget
av kommunfullmäktige 2014-08-27.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Att anta Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022
2. Att upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget av
kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164
Reservation
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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2019-§ 215

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
problematik så att inflyttningsprocessen skyndas på. Det medför också en
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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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att ställa sig bakom förslag på ny skrivelse avseende Riktlinjer för
biståndshandläggning kap 5.7 - Särskilt boende
-----
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2019-§ 216

Dnr: KS.2019.0473

Äskande av omställningsmedel för flytt av Finspångs bibliotek
till nya lokaler
Sammanfattning
På kommunstyrelsens möte 2018-10-15 § 346 (KS.2018.0924) beslutades ”att
omlokalisera Finspångs bibliotek från Bildningen inom den ekonomiska
ram som finns för Finspångs bibliotek”
Besparingskraven för 2019 innebär att flytten inte kan inrymmas inom den ram som
finns för Finspångs biblioteksverksamhet därför behöver verksamheten äska medel
för att kunna genomföra flytten.
Biblioteksverksamheten har tillfrågat kommunens transportenhet som inte har
möjlighet att flytta biblioteket. En direktupphandling har därför gjorts där flytten
har konkurrensutsatts (KS. 2019.0340). Kostnaden för flytten är totalt 385 tkr.
Därför föreslås att kommunstyrelsen anvisar totalt 385 tkr för omlokaliseringen av
Finspång bibliotek och att finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för
utvecklings- och omställningsinsatser enligt budget 2019.
Utvecklings- och omställningspott
I utvecklings- och omställningspotten finns totalt 4950 tkr. Av dessa har 740 tkr
anvisats i tidigare beslut. De två ärenden som är under beredning uppgår till 440 tkr.
Kvar av avsatta medel innan dessa beslut är 4210 tkr.

Kommunstyrelsens beslut
3. Att anvisa totalt 385 tkr för omlokaliseringen av Finspång bibliotek
2. Att finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för utvecklings- och
omställningsinsatser enligt budget 2019
-----
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2019-§ 217

Dnr: KS.2019.0483

Markanvisning Grosvad 1:1
Sammanfattning
Vallonbygden har i november 2018 inkommit med förfrågan om markanvisning för
bostäder på del av Grosvad 1:1 (bilaga 1). Förvaltningen föreslår att området
markanvisas till Vallonbygden.
Kommande markanvisningsavtal

Om området bedöms lämpligt att markanvisa till Vallonbygden avses
markanvisningsavtal framförhandlas i enlighet med kommunens Riktlinjer för
markanvisningar (KS.2016.0020-12§153, beslutsdatum 2016-10-05). I avtalet anges
de förutsättningar som gäller för bolagets marktilldelning samt villkor för
kommande marköverlåtelse. Marköverlåtelsen fullföljs i kommande
marköverlåtelseavtal. Avtalet kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen.
Fortsatt process
När markanvisningsavtal är tecknat kan förvaltningen begära planuppdrag för
detaljplanerna. Därefter påbörjas detaljplaneprocessen. Marköverlåtelseavtal kan
tecknas innan eller efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Avtal som tecknas innan
detaljplanen är klar brukar vara villkorade av att detaljplanen ska vinna laga kraft för
att de ska vara giltiga

Kommunstyrelsens beslut
1. Att markanvisa del av Grosvad 1:1 till Vallonbygden
2. Att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta framförhandla
markanvisningsavtal för Grosvad 1:1
3. Att kommundirektören får i uppdrag att teckna ovan nämnda
markanvisningsavtal
-----
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2019-§ 218

Dnr: KS.2019.0287

Detaljplaneuppdrag ny förskola fastigheten Lotorp 3:29 m fl
Sammanfattning
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen anger området som område där tätortsintressen prioriteras.
Lotorp 3:29 omfattas av Detaljplan för del av Lotorp 3:5 (DP244). Detaljplanen vann
laga kraft 2010-04-06. Planens genomförandetid har gått ut. Området är planlagt för
förskoleändamål.
Aktuell del av Lotorp 7:6 omfattas av Förslag till stadsplan för del av Lotorp (del av stg
838+…+1154 m fl) i Finspångs köping. Planen vann laga kraft 1967-07-28. Planens
genomförandetid har gått ut. Området är planlagt för småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som
fordras för tillsyn och bevakning av anläggningen inom området.
Området väster om tänkt planområdesgräns är planlagt för ändamålet allmän plats
park.
Natur
Aktuellt område berörs inte av Naturvårdsområden, Natura 2000 eller skydd enligt
7 kap miljöbalken. I den norra delen av området intill bostadsbebyggelsen finns ett
flertal gamla och värdefulla lövträd, bland annat en grov ask (starkt hotad) och lind.
Förorenad mark
I närheten av det område som ska bebyggas med förskola finns två objekt i EBHstödet. Ca 100 meter österut finns ett objekt med riskklass 3, en verkstadsindustri
utan halogenerade lösningsmedel. Ca 100 meter österut, norr om objektet ovan,
finns ett ej riskklassat objekt i form av en grafisk industri.
Med anledning av de två objekt som beskrivs ovan bör, som första åtgärd, en
historisk inventering genomföras. Syftet med denna ska vara att undersöka om
dessa objekt kan ha orsakat föroreningar som kan påverka markens lämplighet för
förskola. Resultatet av den historiska inventeringen avgör sedan om undersökningar
av mark/grundvatten/annat behövs. Genomförda undersökningar får sedan visa
behov av eventuella saneringsåtgärder.
Störningar och risker
Trafik- och industribuller kan förekomma i området och behöver utredas vidare
under detaljplanearbetet.
På Lotorp 7:3 och 7:4 bedriver Finspångs Allmekano verksamhet med
metallbearbetning. Bygg- och miljöenheten har mottagit klagomål gällande buller
från verksamheten. Klagomålen har kommit från boende i närheten och kan
sannolikt även påverka förskolan. Norr om Finspångs Allmekano, på Lotorp 7:1 &
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7:6, har Fröbergs ABs lokaler med b.la skylttillverkningen/tryckeri. Verksamheten
har ingen tillsyn så vi känner inte till detaljerna kring verksamheten. Det bör ju
förekomma en del transporter, dock oklart i vilken omfattning. Kommunen har
ingen kännedom om att det skulle finnas några farliga verksamheter i området.
Frågan behöver utredas vidare under detaljplanearbetet.
Det finns inga kända översvämningsrisker i aktuellt område.
Området ligger inom aktsamhetsområde Skred i finkornig jordart enligt SGU och de
geotekniska förutsättningar måste utredas i planarbetet.
Teknisk försörjning
Aktuellt område ingår området i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp.En ledningskoll ska göras i inledningsskedet av planprocessen.
Recipient är Lotorpsån som har måttlig ekologisk status med krav att god ekologisk
status uppnås 2027. Dock är statusen ett resultat av fysisk påverkan, förekomsten
bedöms att inte har något övergödningsproblem. Exploatering ska inte leda till
någon risk att ekologisk status försämras eller hinder att god status inte kan uppnås
men det bör inte finnas några svårigheter i detta fall.
Gator och trafik
Tänkbara tillfarter till ny förskola är Bygatan eller John Fröbergs väg. Båda är
klassade som enskilda vägar. Gång- och cykelväg finns längs med Lorebergsvägen. I
planarbetet ska utredas lämplig tillfart till förskolan och om det finns behov av att
bygga ut gång- och cykelvägnätet.
Förskoleverksamhetens parkering ska ske på kvartersmark.
Platsen för den nya förskolan sluttar mot söder. Tillgänglighetskravet bör kunna
uppfyllas i detaljplanen.
Handläggning av detaljplanen
Eftersom området är planlagt sedan tidigare och det finns stöd i översiktsplanen
bedömer förvaltningen att planen kan handläggas med standardförfarande.
Övrigt
I detaljplanen ingår även att säkerställa att bostadshuset i den norra delen av
området säkerställs som bostad. I samband med detaljplanearbetet finns behov av
att genomföra en markreglering av Lotorp 7:6 samt anvisa del av kommunens mark,
Lotorp 3:6, för bostadsändamål. Utifrån ovanstående avses markanvisningsavtal
framförhandlas.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för
fastigheten Lotorp 3:29 m fl
2. Att förvaltningen får i uppdrag att samråda kring upprättat
detaljplaneförslag.
3. Att förvaltningen får i uppdrag att framförhandla markanvisningsavtal för
Lotorp 3:6
4. Att kommundirektören får i uppdrag att teckna ovan nämnda
markanvisningsavtal
-----
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2019-§ 219

Dnr: KS.2019.0399

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg - Ej verkställt
beslut gällande insats kontaktperson
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i Finspångs kommun
(28 a § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). IVO
begär in underlag för ärende med beslutsdatum 2018-06-05 gällande insats
kontaktperson 9 § 4 LSS.
Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 2019-05-31.
IVO begär följande;
En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet.
En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och erhållit
under väntetiden samt när detta skett.
Uppgifter om den enskildes eventuella tidigare insatser från kommunen.
Uppgifter om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och
avslutades, om det inte framgår av begärda handlingar.
En kopia av utredningen, beslutet och journalanteckningar som ska visa hur ni
arbetat med att verkställa det aktuella beslutet.
En uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade
insatsen i aktuellt ärende.
En uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella insatser
som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas. Ange kostnad per
insats.
En redogörelse för på vilket sätt kommunen planerar verksamheten så att beslut
som beviljade insatser i form av kontaktperson 9 § 4 LSS kan verkställas inom skälig
tid.
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Finspångs kommuns yttrande
Brukaren beviljades bistånd i form av kontaktperson från och med 2018-06-05 i en
omfattning av 4-6 timmar per månad.
Familjehemssekreterare har efter kontakt med brukarens familjehem, i syfte att få
reda på mer om brukarens intressen inför matchning, inte kunnat hitta en person
som matchar dennes behov. De personer som tillfrågats har av olika anledningar
tackat nej till uppdraget. I journalanteckning daterad 2019-04-10 framgår det att
ytterligare en tilltänkt kontaktperson tackat nej till uppdraget och hänvisat till
personliga skäl.
Brukaren är sedan 2017 beviljad bistånd i form av korttidsvistelse på Björnkullen
med en omfattning om två dygn var tredje vecka samt en vecka på sommaren.
Brukaren är också placerad i familjehem.
Några övriga insatser har inte erhållits under väntetiden då brukaren behöver
kontinuitet och förutsägbarhet. En tillfällig lösning i avvaktan på rätt person
bedöms inte vara gynnsam för brukaren.
Beräknad månadskostnad för biståndet är 900 kronor.
Planeringen av verksamheten har sedan årsskiftet ändrats för att beviljade insatser
ska kunna verkställas inom skälig tid. Den familjehemssekreterare som har
huvudansvaret för uppgiften har under innevarande år avsatt tid för månatlig
planering av arbetet samt fått stöd av kollegor i arbetet med matchningsprocessen.
Vidare är också träffar med LSS handläggare och vuxenhandläggare inbokade för att
bidra till ökad kunskap om målgrupp samt i ett tidigare skede få kännedom om
pågående utredningar som kan mynna ut i biståndsbeslut avseende kontaktperson.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att avge yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg gällande ärende
8.8.1-6590/2019
-----
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2019-§ 220

Dnr: KS.2016.0424

Slutredovisning Lekplatser allmän upprustning
Sammanfattning
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av
lekplatser skulle genomföras. Allmän upprustning av i beslutet angivna lekplatser
har genomförts.
Allmän upprustning av lekplatser har belastat samlingsprojekt Lekplatser.
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 634 316 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. Projektet hade
belastats med demonteringskostnader enligt inriktningsbeslutet om 61 495 kr. Dessa
kostnader är överflyttade till driftbudgeten och belastar sektor samhällsbyggnad
2019, då dessa kostnader ej är att betrakta som en investering.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 40 000 kronor för
avskrivning och 12 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 221

Dnr: KS.2018.0166

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1721:
Ventilation matsal Hällestad skola
Sammanfattning
Bakgrund
Ventilationssystemet för ”Folkets hus” Hällestadsskolan var ålderdomligt och
otillräckligt för verksamhetens behov.
Genomförande
Vallonbygden har ersatt det befintliga ventilationssystemet med behovsstyrt
luftbehandlingssystem som motsvarar dagens behov. De tidigare ljudproblemen är
dessutom åtgärdade.
Energiberäkning
Energibesparingar går ej att utföra i dessa projekt när det befintliga systemet var
kraftigt underdimensionerat. Utbytt system hade en återvinningsgrad på 55 %
jämfört med nytt system som ligger på 82 % och anpassar sig till den momentana
belastningen i lokalerna. Detta sänker driftkostnaderna för kommunen. Systemet ger
en betydligt bättre arbetsmiljö för verksamheterna.
Investeringen uppgick till 1 624 930 kr att jämföra med budget om 1 700 000 kr.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 74 000kr per helår
och kostnader för internränta med 32 000 kr per helår. Kapitalkostnadsbudget har
beviljats ur kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisningen
Kommunstyrelsens beslut
2. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 222

Dnr: KS.2018.0166

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1724: Ny
ventilation Nyhemsskolan
Sammanfattning
Bakgrund
Nyhemsskolans tilluftskanaler är placerade i golvbjälklaget och tilluftsdon har
placerats bakom elementen. Den tekniska lösning är inte bra då luftkanalerna lätt
sätter igen sig och heller kan ej rengöras på ett bra sätt. Luftomsättningen har
bedömts som bristfällig. I lokalerna är ljudet högt då verksamhetens ljud
kompletteras med ett ökat ljud från ventilationen. Klassrum/ korridorer har uttjänta
lysrörsarmaturer belysningen är i behov av förbättring.
Genomförande
Vallonbygden har ersatt det befintliga ventilationssystemet med ett behovsstyrt
luftbehandlingssystem som motsvarar dagens behov.
Nya LED-armaturer samt undertak har installerats i samtliga lokaler.
Belysningen som installerats är närvarostyrd med aktiv tändning, Korridorer har så
kallad ”korridorsfunktion” dvs belysningen går ned till 10 % när ingen närvaro
registrerats och tänds till 100 % omedelbart vid närvaro. Genomförda åtgärder har
således förbättrat belysningen och det nya innertaket reducerat ljudet i skolans
lokaler.
Investeringsutgiften uppgick till 1 843 000 kr att jämföra med budget om 1 800 000
kr. Investeringen har föranlett en nedskrivning av komponent om 596 000 kr som
belastat resultatet 2018. Detta vid genomgång av anläggningsregistret kopplat till
ventilation i fastighetsobjektet.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 68 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 36 000 kr. Kapitalkostnadsbudget har beviljats ur
kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 223

Dnr: KS.2018.0166

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1729:
Metallen Relining
Sammanfattning
Byggnaden har problem med återkommande stopp samt läckage i avloppsstammar.
Verksamheter som är lokaliserade i fastigheten är
träningssärskola, ungdomshälsa, tillagningskök, vård o omsorg i 2 plan samt 4
förskoleavdelningar.
Genomförande
Vallonbygden har använt sig av en teknik som kallas Relining, dvs att man rensar ur
all rost i ledningarna och därefter plastas rören invändigt med polyesterplast. Med
denna behandling bildas det ett nytt rör i de gamla gjutjärnsrören. Totalt plastades
det in 12 stammar med förgreningar till toaletter samt kök för 5 våningar. Rören
filmades före och efter åtgärderna
Åtgärden innebär inte någon nedskrivning i och med att de gamla rören finns kvar.
Utfallet för investeringen uppgick till 808 425 kr och budgeterat belopp var 900 000
kr.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 27 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 16 000 kr. Överföring av budget äskas ur
kommungemensamma medel.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisningen
2. Att budget överförs om 43 000 kr från kommungemensamma medel till
sektor samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 224

Dnr: KS.2019.0396

Överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker
vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna
hemmet
Sammanfattning
Från och med 1 april 2017 har bestämmelser införts i Socialtjänstlagen (SoLS kap
1d§) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 3§) att kommuner och
landsting/regioner ska ingå samverkansöverenskommelser kring barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet.
Det övergripande syftet är att i enlighet med aktuell lagstiftning och nationella
riktlinjer förbättra vården och insatser för barn och unga placerade utanför det egna
hemmet genom en länsgemensam överenskommelse om samverkan mellan Region
Östergötland och länets tretton kommuner. Den länsgemensamma
överenskommelsen ska vara ett centralt verktyg i kommunernas och regionens
gemensamma arbete.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att underteckna överenskommelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 225

Dnr: KS.2019.0313

Rekommendation om gemensam finansiering av
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för Finspångs
kommun
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har den 14 december 2018 beslutat att
rekommendera kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Finansieringen avser viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor, vilket
innebär cirka 1,95 kronor per invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra
år (2020 - 2023). Kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för
SKL:s medlemsavgift, och avsikten är att finansiering och organisering
permanentas, där både kommunerna och staten bidrar långsiktigt. För Finspång
innebär det en kostnad på drygt 42 000 kronor/år.
För att tjänsten ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL, behöver
merparten av kommunerna anta rekommendationen. SKL har beslutat att stödja
medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte
mellan socialtjänstens personal och deras klienter.
De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för
SKL:s ordinarie medlemsavgift, utan SKL har stöttat kommunerna i denna
utveckling med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig
gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel.
Efter år 2016 är dessa överenskommelser avslutade.
Förslaget som SKL har tagit fram, i dialog med företrädare för medlemmarna,
omfattar en samlad gemensamt kommunal finansiering och medverkan i ledning
och styrning av:
-

-

De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälsooch sjukvård inom främst äldreomsorg, och om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter.
Stöd för uppföljning och analys genom till exempel
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för
uppföljning av kvalitet och resultat.
Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
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Några av de kvalitetssystem som år 2018 finansieras av stat och regioner och som
omfattas av förslaget är: senior alert, svenska palliativregistret, BPSD-registret,
SveDem och rikssår. Finspångs kommun använder flera av dessa, vilket talar för att
kommunen bör ställa sig positiva till SKL:s förslag.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att anta rekommendationen från SKL att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning (kvalitetsregister och brukarundersökningar m.m.) och nationell
samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
2. Att finansiering sker inom berörda sektorers budgetram
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 226

Dnr: KS.2019.0467

Äskande av medel ur Finspångs kommuns utvecklingsmedel
Sammanfattning
Bergska gymnasiet inför en global profil på samhällsprogrammet från höstterminen
2019.
Bergska gymnasiet vill knyta samman den globala profilen med att hos svenska FNförbundet ansöka om att få bli en certifierad FN-skola.
Ett samarbete med FN-förbundet skulle öppna upp ett flertal möjligheter för våra
elever och våra lärare.
Vi arbetar redan/vill arbeta i linje med de krav som finns på en FN-skola och vi ser
stora fördelar med att få ta del av det utbud som FN-skolorna erbjuds.
I vår region finns för närvarande endast en FN-skola och det är därför vår
bedömning att möjligheten att vara certifierad FN-skola skulle stärka Bergska
gymnasiets varumärke och konkurrensförmåga.
I linje med Finspångs kommuns arbete utifrån FN:s globala mål känns detta som en
naturlig utveckling och en möjlighet att tydliggöra det arbete som redan pågår i vår
kommun.
Att vara en certifierad FN-skola är förenat med en kostnad på 55 000 kr/år
För att kunna säkerställa ett långsiktigt arbete ansöker Bergska gymnasiet därför om
165 000 kr, med årlig utbetalning på 55 000 kr, ur kommunens utvecklingsfond, för
att under en treårsperiod kunna möjliggöra att Bergska gymnasiet kan vara en
certifierad FN-skola
Utvecklings- och omställningspott
I utvecklings- och omställningspotten finns totalt 4950 tkr. Av dessa har 740 tkr
anvisats i tidigare beslut. De två ärenden som är under beredning uppgår till 440 tkr.
Kvar av avsatta medel innan dessa beslut är 4210 tkr.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att anvisa 55 000 kr för 2019, 55 000 kr för 2020 och 55 000 kr för 2021 ur
kommunens utvecklingsmedel
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 227

Dnr: KS.2019.0468

Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023
Sammanfattning
Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som
har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har
uppföljningsansvar enligt 20 §”.
Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts:
•

Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi
för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158)

•

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

•

En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)

•

Språklag (2009:600)

•

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

•

Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldreomsorgen – antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 §

•

Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt
förvaltningsområde

•

Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt
förvaltningsområde.

Förvaltningen har haft samråd om handlingsplan med de finska representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg.
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt
förvaltningsområde i Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt
verktyg i det dagliga arbetet med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka
sverigefinnarnas ställning. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål,
riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa mål.
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i
samband med årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i
Stockholm. Som stöd för uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen
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används bland annat de verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis
medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.
I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har förvaltningen
valt att arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär
att planen omfattar riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som
omfattas av ”Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.
Planen behandlar följande områden:
•
äldreomsorg
•
förskola
•
modersmål
•
kultur och fritid
•
språkrevitalisering
•
personalutveckling och utbildning
•
information
•
myndighetsutövning.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 i
Finspångs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 228

Dnr: KS.2019.0469

Riktlinjer för samrådsgruppen för insatser för den finska
minoriteten
Sammanfattning
I Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 5 § regleras
förvaltningsmyndigheternas skyldighet att ge de nationella minoriteterna möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem, och att så långt det är möjligt samråda om
dessa frågor med representanter för de nationella minoriteterna.
För att uppfylla de krav som ställs på kommunen enligt minoritetslagen ska
strukturella samråd hållas systematiskt och regelbundet med alla de nationella
minoriteterna. I Finspång kan samrådet med den finska minoriteten ligga till grund
för beslut om vilka insatser som bör genomföras särskilt för den finska
minoritetsgruppen.
Bakgrund
Efter ansökan och genom beslut av regeringen ingår Finspångs kommun sedan den
1 februari 2013 i förvaltningsområde för finska. Att vara förvaltningsområde
innebär rätt för sverigefinnar att använda finska i sina kontakter med kommunens
myndigheter, om de så önskar. De har också rätt att begära förskoleverksamhet och
äldreomsorg som helt eller till en väsentlig del är finskspråkig. Kommuner som blir
förvaltningsområden erhåller statsbidrag och ges därmed ökade förutsättningar att
leva upp till lagens krav.
Statsbidraget är i första hand avsett för kostnader som är att betrakta som
merkostnader i det kommunala uppdraget på grund av de åtaganden som följer i
och med att kommunen är finskt förvaltningsområde.
Samråd genom en strukturerad dialog
Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i
syfte att beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. De
nationella minoriteternas ska ges möjligheter till inflytande och delaktighet. Det
uttalas i lagen bland annat att möjligheterna ska vara reella, att synpunkter ska
beaktas i beslutsfattandet och att både organisationer och enskilda omfattas av
rätten till inflytande och delaktighet.
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret
för de minoritetspolitiska målen. Det är till Länsstyrelsen i Stockholm som
Finspångs kommun årligen inlämnar verksamhetsbeskrivning och
budgetuppföljning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

51 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-20

Ärendet
Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för samråd som ska beslutas av
kommunstyrelsen. Nedan beskrivs förvaltningens förslag till riktlinjer och dess
betydelse.
Gruppens sammansättning och format
Minoritetsrepresentanterna för den finska minoriteten hämtas ur den sverigefinska
minoriteten i Finspång. De ska ha särskild kännedom om minoritetens behov och
önskemål utifrån minoritetslagen. På två möten per år deltar även
politiker och tjänstemän med särskild kunskap om pedagogisk verksamhet,
äldreomsorg och kultur.
Samrådsgruppen ska:
• få inflytande i frågor som berör dem och samråd ska förekomma i samband
med frågor som berör minoriteterna
• verka för att gruppen ska vara representativ avseende både kön och ålder
• medverka vid strukturerade och regelbundna samrådsmöten fyra gånger per år
varav en med kommunens politiker och chefer på plats, närvaro på dessa
möten ska prioriteras
• en gång per år verka i ett öppet informationsmöte där även kommunens
politiker och berörda chefer deltar, närvaro på dessa möten ska prioriteras
• lokalisera unga och unga vuxna representanter till samrådsgruppen i syftet att
skapa bredare åldersdemokrati, och för att få höra även de yngre sverigefinnars
önskan och behov
• vid samrådsgruppens möten ska minnesanteckningar föras
• kallelse till möten skall utsändas en vecka före utsatt sammanträdestid.
Samrådsgruppens uppdrag
Samrådsgruppen uppdrag är att identifiera och initiera åtgärder för att intentionerna
med reglerna om förvaltningsområde i lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk uppfylls.
Samrådsgruppens uppgift eller rättighet är att:
• bistå vid revidering av handlingsplan
• ha förslagsrätt
• bevaka sverigefinnarnas intressen i frågor inom arbetet med finskt
förvaltningsområde
• ha möjlighet att påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser
avsatta för minoritetspolitiska åtgärder
• verka för att informationen som representanterna från föreningar får under
samråd sprids till deras medlemmar.
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Uppföljning
Samrådsgruppen skall årligen följa upp och rapportera arbetet till kommunstyrelsen.
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret
för de minoritetspolitiska målen. Finspångs kommun ska årligen inlämna
verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att fastställa riktlinjer för samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 229

Dnr: KS.2019.0525

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
tertial 1 visar ett underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Sektor social omsorg erhöll 2019-05-16 utslag från förvaltningsrätten att Finspångs kommun
åläggs att betala 900 tkr i särskild avgift enligt 28 a § LSS för underlåtenhet att inom skälig tid
verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Denna summa är
inte med i prognosen ovan.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än
budgeterat. För sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har
en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler
bidrar till de ekonomiska svårigheterna.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler
som inte är optimala för verksamheten.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara
färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag
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visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med de befarade
underskotten.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna tertialrapport 1, 2019

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 230

Dnr: KS.2019.0199

Budgetramar 2020
Sammanfattning
Ekonomi- och styrningsavdelningen har beräknat nya budgetramar för 2020 med
plan 2021-2022 utifrån de planeringsförutsättningar som SKL föreslår, oförändrad
skattesats samt med den befolkningsutveckling som förutspås i kommunens
befolkningsprognos.
Beräkningen pekar på ett effektiviseringskrav på 0,6 procent för att nå resultatmålet
på 13,7 miljoner kronor som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag.
Samarbetspartierna lägger i sitt förslag ett effektiviseringskrav på 1 procent på
samtliga verksamheter (även kommungemensamma poster). Det ger ett litet
utrymme för tillskott till några verksamheter.
Förslaget innebär att överförmyndaren erhåller tillskott med 282 tkr, sektor
samhällsbyggnad 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 200 tkr till en
miljöutvecklingspott för mindre insatser.
Resultatet efter dessa tillskott ligger på 18 mkr för 2020.
Investeringsramen föreslås vara oförändrad på 65 mkr.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna förslag till budgetramar för 2020 och plan 2021-2022

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 231

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:
a) Information från företagsbesök – Kai Hallgren rapporterar från sina besök
på Coop och Kulturmålarna.
b) Presentation av sektor utbildning – t.f. utbildningschef Cecilia Carlén och
verksamhetschef Emma Sandin presenterar sektor utbildnings verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
-----
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2019-§ 232

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut Bidrag Finspångs anhörigförening för
sommardag 2019
Beslut om inackorderingsbidrag för vårterminen 2019 till
elev vid Bildningscentrum Facetten i Åtvidaberg
Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9109:
Renovering Grytgöl toaletter
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Finspångs Musikkår uppmärksammar blåsmusikens dag
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Marknad, ”Héll´ste Marken”
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Student i Bruksparken 2019
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Studentmarsch från Bildningen till Bruksparken 2019
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Uteservering på Hugos Dnr KS.2018.1141
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Uteservering på Slottsmässen, Siemens
Delegationsbeslut avseende statsbidrag Lärarlönelyftet
2019
Vikarierande enhetschef bemanningscentralen
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegation till protokollet
-----
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2019-§ 233

Delgivningar

Sammanfattning
1. Redovisning av lokalt partistöd 2018 (M)
2. Cirkulär 19:20 från SKL – preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020
3. Cirkulär 19:21 från SKL – budgetförutsättningar för åren 2019-2022
4. Minnesanteckningar från senaste strategiska samrådet mellan kommunerna och
Region Östergötland
5. Beslut häva eldningsförbud
6. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap
7. Region Östergötland bjuder in till tre temadagar med workshops kring
Utvecklingsstrategi Östergötland 2040 (RUS)!
8. Cirkulär AFS 2018:4 – arbetstagare ska använda kanyler med integrerad
skyddsfunktion
9. Protokoll CeSam med KS-ärenden 2019-04-29
10. Minnesanteckningar från Regionala ANDT-rådets möte 2019-04-02
11. Bilaga till minnesanteckningar (punkt 10) – resultat av ”Om mig”-enkäten

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