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2019-§ 322

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att informationspunkten Reijmyre
Glasbruk utgår och att informationspunkten Brottsofferjouren tilläggs
dagordningen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att byta ut informationspunkten Reijmyre Glasbruk mot
informationspunkten Brottsofferjouren
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----
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2019-§ 323

Dnr: KS.2019.0016

Likvidrapport juni och juli 2019
Sammanfattning
I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten
rapporteras månadsvis till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller
kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det
att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå för
kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Perioden juni och juli
Likviditetsrapporten för juni och juli 2019 visar på fortsatt god likviditet, värdet
har minskat jämfört med maj men ligger fortfarande på en bra nivå%. Nivån
innebär att den finansiella beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida
medlen har kommunen checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare
förbättrar kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har netto minskat med 0,3 mkr. Under juni har
kommunen vidareutlånat 20 mkr till Vallonbygden via internbanken samtidigt
som Finspångs tekniska verk har valt att amortera 10 mkr.
Under juli har omsättningstillgångarna minskat jämfört med förra redovisningen
i maj. Skatteverket har under juni och juli utbetalat återsökta bidrag för
anställningsstöd vilket gjort att kommunens korta fordringar har minskat.
Kommunens kortfristiga skulder har däremot ökat, här finns framförallt
uppbokade leverantörsskulder som ännu inte blivit reglerade.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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2019-§ 324

Dnr: KS.2019.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar juli 2019
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det
vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten
enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar
alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen.
Händelser under juli månad:
Den totala risksituationen har stärkts under juli som följd av mindre orolig
aktiemarknad. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering
stigit till 170,9% (166,9%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 36%
(34% föregående månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet
om ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde.
Värdet på pensionsportföljen har stigit med 0,7% under juli och värdet på
skulden har sjunkit med 1,7%. Totalt sett har pensionsportföljens marknadsvärde
gått upp med 4,8% sedan årsskiftet.
Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (59%) och aktier (24%).

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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2019-§ 325

Dnr: KS.2019.0007

Skuldförvaltarrapport juli 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 juli månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för juli 2019. Den
genomsnittliga räntan oförändrad och uppgår till 1,79%.
Internbanken har nu krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt 1 051,1
mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika
löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i
form av ränteswappar.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var
måttet 19,93%, 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.
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Vid slutet av juli uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 18,6%.
Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till
betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,9 år.
Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt
finanspolicyn, vid utgången av juli var värdet 2,8 år.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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Rapportering enligt internkontrollplan - uppföljning av
klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria
januari - juni 2019, sektor social omsorg
Avslutade klagomål under perioden
Typ av avslutade
klagomål

Myndighetsutövning
IFO

Bemötande
Tillgänglighet
Handläggning
Insatser
Inflytande
Verksamhet
Politiska beslut
Övrigt; bl a kompetens
Summa
Vem lämnade
klagomålet
Klient/ brukare
Närstående
Granne el dyl
Personal/ samarbetspartner
Annan enskild pers/
grupp/ anonym
Klagomål via Inspektionen
för Vård och Omsorg
Summa
Åtgärder
Lex Sarah utredning
Lex Sarah utredning till
IVO
Yttranden till IVO
Rättat till fel
Uppdaterad/ Översyn av
rutin/ Ny rutin
Samtal med personal
Förbättrad information
Förbättrad tillgänglighet
Förbättrad handläggning
Information/ förtydligande

Justerandes signatur

LSS

Adm

Verkställighet
IFO

2

IFO

2
LSS

Adm

IFO

LSS
2

Summa
2

2

4

4
LSS

6
Summa

1
1

1
1

2

2

2
2
Myndighetsutövning
IFO
LSS
Adm

2
4
6
Verkställighet
IFO
LSS Summa

2

2

4
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Kompetensutveckling
Ingen åtgärd från IVO
Summa
Återkoppling
Chef/ Sektorchef
Personal
Handläggare för klagomålet
Personal/ handläggare av
klagomål + chef/
sektorchef
Framgår ej/ anonym/
sekretess
Yttrande till IVO delges
den enskilde
Summa

IFO

2
LSS

Adm
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4
LSS
4

IFO

2

6
Summa
4

2

2

4

6

Avslutade Lex Sarah-utredningar under perioden
Enhet

Antal
Antal avslutade
avslutade
utredningar där
utredningar åtgärder är vidtagna

LSS

1

1

IFO

1

1

Summa

2

2

Antal avslutade
utredningar där
återkoppling är
utförd
Bedömning
gjord att inte
återkoppla.
Inte relevant.

Pågående klagomål och Lex Sarah-utredningar under perioden
Enhet

LSS
Myndighetsutövning
LSS
Verkställighet
IFO
Myndighetsutövning

Justerandes signatur

Antal
klagomål

Antal
yttranden
hos IVO avvaktar
svar

Antal Lex
Sarah utredningar

Antal Lex
Sarah utredningar
hos IVO avvaktar svar

1
1

1
1
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
-----
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Rapportering enligt internkontrollplan - sektor utbildning uppföljning avseende vårterminen 2019
Sammanfattning
Sektor utbildning rapporterar följande punkter enligt internkontrollplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Behörighet till gymnasiet
Meritvärden
Betyg i alla ämnen år 9
Grundsärskolans resultat
Skolfrånvaro grundskola
Betygsstatistik för gymnasieskolans nationella program samt
elevgenomströmning introduktionsprogram
Uppföljning av Vuxenutbildningens utbildningar
Betygsstatisk för vårterminen grundskolan för år 6,7,8,9

Uppföljningen avser vårterminen 2019.
Behörighet till gymnasiet
Behörighet till
gymnasiet vt 2019

Behörighet till
gymnasiet vt 2018 i
riket

Grosvadsskolan

83,5 %

75,6 %

Nyhemsskolan

79 %

75,6 %

Kommentar:
Utfallet 2019 överträffar utfallet riket 2018. Utfall riket 2019 redovisas via SCB
årsskiftet 2019/2020. Utfallet 2019 överträffar skolornas utfall 2018.
Grosvadsskolans behörighet till nationellt program 2018: 76,4%
Nyhemsskolans behörighet till nationellt program 2018: 70,5%
Meritvärden
Vt 18

Modellberäknat

Vt 19

värde

Modellberäknat
värde

Grosvadsskolan

225

220

208

220

Nyhemsskolan

213

218

201

218

Kommentar:
Det genomsnittliga meritvärdet i år. 9 (2019) blev 204,5, i jämförelse med riket
(2018) på 228,7. En marginell ökning från höstterminens 195. Resultatet följer
ett mönster över tid med i genomsnitt ca 9% bättre resultat på vårterminen jfr
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med höstterminen i år. 9. Orsakerna till detta bör utredas ytterligare för att
säkerställa att eleverna får rätt betyg på höstterminen utifrån deras faktiska
visade kunskaper, färdigheter och förmågor. Flickor når ett högre meritvärde
222,5 jämfört med pojkar 186,5. I jämförelse med riket snitt (2018) är utfall
flickor och pojkar lägre. Meritvärdet 204,5 i förhållande till modellberäknat
värde 219(2018) , ger negativt SALSA (föräldrarnas utbildningsnivå och
fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever som utgör
bakgrundsfaktorerna, där störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars
utbildningsnivå).
Betyg i alla ämnen år 9
Styrtal
Finspångs
kommun

Riket

90%

75,6 %

År 9

Vt 18

Vt 19

73,5 %

75 %

2018

Kommentar:
Utfallet ligger i linje med snittet riket 2018.
Sektorn arbetar med att utveckla verksamheternas förmåga kring betygsättning i
förhållande till elevens uppvisade kunskaper, färdigheter och förmågor utifrån en
allsidig bedömning.
Skillnader i betygsättning mellan terminer analyseras, om betygen speglar den
kvalité som eleven visar vid tiden för betygsättning.
Grundsärskolans resultat
När en elev lämnar grundsärskolan ska han eller hon få ett intyg om sin
utbildning. I grundsärskolans ämnen får eleven bara ut betyg om eleven eller
vårdnadshavare begär det. Betygen utgår från kunskapskraven i grundsärskolans
ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. Elever i
träningsskolan får inte betyg.
Skolfrånvaro grundskola
Totalt antal frånvarande elever i Finspångs kommun F-år 9
Oavsett typ av frånvaro
5%
10%
20%
Andel
förhållandevis
till stadie
F-3
463
173
19
45,26 %
16,91%
1,86%
År 4-6
261
135
36
44,62%
23,08%
6,15%
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481
69,31%
1205
52,35%

250
36,02%
558
24,24%

86
13,39%
141
6,13%
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14
2,02%
22
0,96%

Kommentar:
Rutin för närvarorapportering är implementerad. Verksamheterna har bättre
översikt över elevernas närvaro och frånvaro. Därmed kan åtgärder vid hög
frånvaro sättas in i ett tidigt skedde.
Gymnasieskolan är en frivillig skolform och därmed redovisas inte frånvaro.

Betygsstatistik för gymnasieskolans nationella program samt
elevgenomströmning introduktionsprogram
Kommentar:
Läsåret 2018/19 nådde 94 % av eleverna på de högskoleförberedande
programmen behörighet till högskola/ Universitet. 32 % av eleverna vid
yrkesprogrammen nådde grundbeläggande behörighet.
Introduktionsprogrammen hade ca 130 elever inskrivna. Av dessa elever
beräknas ca 75 bli kvar inom programmen 2019/20. Resterande övergår till
gymnasieskola, andra studier eller arbetslivet.
Från grundskolan beräknas ca 35 elever bli aktuella för
introduktionsprogrammen.

Uppföljning av Vuxenutbildningens utbildningar
Kommentar:
Vuxenutbildning erbjuder följande utbildningar i egen regi, Svenska för
invandrare (SFI), grundläggande och gymnasial utbildning samt olika
yrkesutbildningar. Det finns också möjlighet att läsa på distans, dessa
utbildningar genomförs av externa utbildare.
Barnskötarutbildning inom yrkessfi 16 elever, Operatörsutbildning inom industri
i samverkan med Curt Nicolingymnasiet 41 elever inskrivna varav 5 har avbrutit,
26 har fått anställning och resterande är i utbildning hösten 2019. Köks-och
restaurangutbildning, 23 elever har varit inskrivna från start varav 10 har avbrutit
av olika anledningar. Nio har fått anställning och fyra fortsätter sin studiegång
hösten 2019.
Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds i samarbete med extern
utbildningsanordnare från Linköping och antagning sker löpande under året.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-09

Betygsstatisk för vårterminen grundskolan för år 6,7,8,9
Kommentar:
Den genomsnittliga betygspoängen i år. 9 (2019) blev 12,7 - i jämförelse med
utfallet år. 9 (2018) där den genomsnittliga betygspoängen var 13,4.
Genomsnittliga betygspoängen för riket (2018) var 14,7. Sammantaget
meritvärde för år.6 Finspång (2019) är 216,8. Det innebär att årets (2019) år.7
har med sig ett högre meritvärde till högstadiet än vad årets år.9 presterade.
Utifrån detta antagande, borde de ha goda möjligheter att utvecklas positivt mot
förväntat resultat enligt SALSA
Den genomsnittliga betygspoängen i år. 8 (2019) är 11,7. Meritvärdet skiljer sig
inom årskursen med 217 som högst och 157som lägst, vilket är en kraftig
spridning och behöver analyseras.
Den genomsnittliga betygspoängen år. 7 (2019) är 11,9. Meritvärdet skiljer sig
inom årskursen med 221 som högst och 170 som lägst, vilket är en kraftig
spridning och kommer att analyseras. Meritvärdet i år.6 Rejmyre (2019) är 246,
höstterminsbetyget (2018) gav ett meritvärde på 211. Meritvärde i år 6 Lotorp
(2019) är 222, hösterminsbetyget (2018) gav ett meritvärde på 192. Meritvärde i
år. 6 Hällestad (2019) är 217, höstterminsbetyget (2018) gav ett meritvärde på
164. Meritvärde i år. 6 Grytgöl (2019) är 220, hösterminsbetyget (2018) gav ett
meritvärde på 180. Det är kraftiga ökningar mellan terminerna. En sådan ökning
av meritvärdet från hösttermin till vårtermin kommer att analyseras närmare för
att säkerställa att eleverna verkligen får det betyg på höstterminen som
motsvarar deras kunskapsnivå.

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa rapportering enligt internkontrollplan
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15 (41)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-09

2019-§ 328

Dnr: KS.2019.0561

Ansökan om kommunal borgen
Sammanfattning
Hällestad Friförsamling har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för
2.500.000 kronor. Anledningen är att församlingen planerar en utbyggnad av sin
fastighet i Sonstorp och för detta behöver föreningen ta ett banklån vilket inte
medges utan säkerhet.
Församlingen bedriver en omfattande verksamhet i nuvarande lokaler bl a drivs
fritidshem för ca 30 barn för vilken kommunen lämnar ekonomiskt bidrag.
Enligt kommunens finanspolicy lämnas kommunal borgen normalt endast till
företag ingående i kommunkoncernen eller till verksamheter av väsentligt
intresse för kommunen. I den fall borgen lämnas är det för lån till investeringar i
byggnader anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier.
Kommunen har en restriktiv hållning till borgen för lån till andra låntagare och
ändamål.
Kommunen har under 2019 minskat sitt borgensåtagande med 15.749.000 kronor
gentemot bostadsrättsföreningen Majelden. De borgensåtaganden som kvarstår
är:
Byggnadsförening Folkets Hus i Rejmyre (2008)
Byggnadsförening Folkets Hus i Rejmyre (1986)
Finspångs Golfklubb (1998)
Finspångs Missionsförsamling (1991)
Ryttarkamraterna (2015)
Totalt

132.168 kr
299.723 kr
2.000.000 kr
500.000 kr
100.000 kr
3.031.891 kr

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att avslå föreningens ansökan om kommunal borgen
-----
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2019-§ 329

Dnr: KS.2019.0668

Utse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
Sammanfattning
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kap.4, 2§ och kap.4, 1-5§ i Hälsooch sjukvårdsförordningen (2017:80) skall det finnas en utsedd verksamhetschef
inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen inom den kommunala hälsooch sjukvården representerar vårdgivaren (Kommunstyrelsen) och det är
vårdgivarens ansvar att utse verksamhetschef. Vårdgivaren ansvarar också för att
verksamhetschefen ges möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter så att hög
patientsäkerhet uppnås och att vården är av god kvalité.
Verksamhetschefens uppdrag är bland annat att:
•

verksamheten har mål för hälso- och sjukvården och att de följs

•

kvalitetsledningssystem införts och att fortlöpande styra, följa upp,
utveckla och dokumentera kvalitén i verksamheten

•

det medicinska omhändertagandet av patienterna tillgodoser kraven på
hög säkerhet och god vård

•

det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver

•

personalens kompetens upprätthålls genom adekvata utbildningsinsatser

I tidigare skrivelse har namngiven person Kerstin Sjöberg Axelsson utsetts av
kommunstyrelsen till verksamhetschef hälso- och sjukvård.

Kommunstyrelsens beslut
1. Sektor vård- och omsorg föreslår kommunstyrelsen att i framtida
rekryteringar utse sektorschef för sektor vård och omsorg till
verksamhetschef hälso- och sjukvård
-----
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2019-§ 330

Dnr: KS.2019.0569

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 2018
Sammanfattning
Om mig är en enkät om ungdomars hälsa och levnadsvanor som administreras
och samordnas av Region Östergötland. Enkäten är ett samarbete mellan länets
kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland och
genomfördes för femte gången under hösten 2018. Frågeställningarna i enkäten
handlar om ungdomars egna perspektiv på hälsa och livsstil, tobak och alkohol,
skola och fritid samt livet och framtiden.
Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå
ungdomars förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen
kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.
I de bilagda rapporterna presenteras ett urval av frågorna, dels på Finspångsnivå
och dels på länsnivå.
Totalt svarade 126 elever i årskurs 8, fördelat på 60 tjejer och 64 killar.
Totalt svarade 114 elever i årskurs 2, fördelat på 30 tjejer och 84 killar.
De ungdomar vars svar presenteras i denna skrivning är folkbokförda i Finspång
och har inte nödvändigtvis sin skola i kommunen.
Nytt för i år är att svaren delas upp på tjejer, killar och annan könsidentitet
(förkortas AK i skrivningen). I kommunrapporten har ingen valt att identifiera
sig med annan könsidentitet.
Andelen ungdomar med bra hälsa har minskat från 2014 till 2018. Ungdomars
vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är att de ska sova mer, äta
bättre, träna och aktivera sig. De vill också våga vara sig själva och förbättra sitt
självförtroende. Killar vill ägna telefon och dator mindre tid. Tjejer önskar
generellt mindre skolstress och någon att anförtro sig till.
Urval av frågor:
Ungdomar som känner sig trygga i skolan
Finspång 81 %

Länet 83 %

Ungdomar som inte upplever att deras föräldrar hjälper till med
läxor/skolarbeten
Finspång 34 %

Länet 31 %

Ungdomar som inte upplever att deras föräldrar vet var de är på fritiden
Finspång 12 %

Justerandes signatur
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Ungdomar med daglig ångest
Ungdomar beskriver ångest som negativa tankar och känslor eller tryck över
bröstet och ont i mage.
Finspång

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

30 %

11 %

24 %

7%

35 %

Ungdomar som alltid/ofta känner att de duger som de är
Finspång

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

48 %

73 %

49 %

76 %

38 %

Ungdomar som använder tobak
Finspång grundskola

Länet grundskola

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

10 %

7%

5%

8%

30 %

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

35 %

38 %

22 %

33 %

40 %

Ungdomar som druckit sig berusade en eller flera gånger
Berusningsdrickande sker främst i gymnasieålder och det är betydligt vanligare
att ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker sig berusade.
Andelen ungdomar som dricker alkohol har minskat mellan 2014 och 2018 med
sju procentenheter.
Finspång grundskola

Länet grundskola

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

3%

2%

37 %

24 %

42 %

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

49 %

33 %

78 %

76 %

78 %
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Ungdomar som har använt narkotika
Nästan var tredje elev på gymnasiet har någon gång blivit erbjuden att prova
narkotika.
Finspång grundskola

Länet grundskola

2%

3%

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

22 %

11 %

Fysiskt aktiva 5 gånger i veckan eller mer på sin fritid
Finspång grundskola

Länet grundskola

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

20 %

16 %

22 %

22 %

13 %

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

11 %

17 %

18 %

27 %

31 %

Ungdomar som alltid/ofta i skolan upplever arbetsro
Finspång

Länet

52 %

58 %

Ungdomar som skolkar
Finspång grundskola

Länet grundskola

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

8%

0%

3%

2%

22 %

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

3%

5%

3%

3%

11 %
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Ungdomar som trivs på sin fritid
Finspång

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

93 %

97 %

94 %

96 %

89 %

Ungdomar som litar på andra människor
Finspång grundskola

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

52 %

75 %

73 %

89 %

68 %

Finspång gymnasium
Tjejer

Killar

59 %

61 %

Ungdomar som har en positiv framtidstro
Finspång

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

88 %

90 %

89 %

91 %

73 %

Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar att analysen av ”Om mig” och eventuella åtgärder
återrapporteras till kommunstyrelsen.
Ulrika Jeansson (S), Marie Johansson (KD), Hugo Andersson (C) och CarlGustaf Mörner (M) yrkar bifall till Stefan Carlssons yrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att analys av ”Om mig” och eventuella åtgärder återrapporteras till
kommunstyrelsen
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-09

2019-§ 331

Dnr: KS.2019.0530

Personalpolitiskt program för Finspångs kommun
Sammanfattning
Finspångs kommun har tagit fram ett förslag på nytt personalpolitiskt program.
Programmet har gjorts tydligare samt har uppdaterats med gällande
diskrimineringsgrunder.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar följande ändringar i dokumentet Personalpolitiskt
program:
Att rubriken ”Jämställdhet och mångfald” ändras till ”Jämställdhet”.
Att de tre första meningarna i andra stycket under ovan nämnda rubrik stryks,
samt att hela fjärde stycket stryks.
Torgny Maurer yrkar vidare på ett tillägg innan sista meningen under samma
rubrik som nämns ovan, lydandes:
”Kompetens och erfarenhet skall vara vägledande och skall tillsammans ses som
en stimulerande och utvecklande tillgång och en ökad förmåga för kommunen att
leverera rätt service och tjänster.”
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Torgny Maurers och
arbetsgivardelegationens, och ställer dem mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgivdelegationens
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa nytt personalpolitiskt program
2. Att det nya programmet ersätter tidigare fastställt program i KF 2013-0619 §155
Reservation
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
-----
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2019-§ 332

Dnr: KS.2019.0017

Investeringsmedgivande Sektor samhällsbyggnad Kulturhuset Utrymning
Sammanfattning
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt
beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av utrymningsvägar i
kulturhuset.
Projektet återfinns i beslutad investeringsplan för 2019-2021
Projektet utrymning Kulturhuset omfattar åtgärder kopplade till ett föreläggande
enligt LSO, Lagen om skydd mot olyckor och innebär utrymningsåtgärder bland
annat genom anläggandet av en ramp.
Investeringsutgiften för projektet förväntas uppgå till 620 000 kr. Givet en
genomsnittlig avskrivningstid om 30 år kommer kapitalkostnaden som belastar
driftbudgeten att uppgå till 33 000 kr.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för
investering av utrymning Kulturhuset enligt ovan nämnda beskrivning
med 620 000 kronor
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för
fastighetsinvesteringar enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309
-----
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2019-§ 333

Dnr: KS.2019.0017

Investeringsmedgivande Sektor samhällsbyggnad Värmekulvert
Sammanfattning
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt
beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av ny värmekulvert i Glasbruket
i Rejmyre.
Projektet återfinns ej i beslutad investeringsplan för 2019-2021, projektet som
kommer ge en minskning av spillvärme och därmed en effektivare
energianvändning önskas finansieras ur medel till förfogande ur Klimat och
miljöanpassning i investeringsplan 2019-2021.
Projektet omfattar anläggande av en helt ny värmekulvert inom
Glasbruksfastigheten. Befintlig kulvert är uttjänt och för att kunna säkra
leveranser av värme till hela Glasbruksområdet, inklusive hantverksbyn och
Gästgiveriet som ägs av Finspångs förvaltnings- och industrihus AB. Befintlig
hyresgäst i Glasbruket kommer även ha möjlighet att ansluta sig till kulverten.
Syftet med åtgärden är att säkerställa värmeleveranser i området, men även att
minska de värmeförluster som uppstår i befintlig kulvert.
Investeringsutgiften för projektet förväntas uppgå till 420 000 kr. Eftersom
försäljning av värme sker till kund genom självkostnad i dagsläget, måste avtal
slutas som säkerställer att investeringen betalar av sig. Vid bibehållen intäkt som
finns innan investeringens genomförande beräknas den energibesparande
åtgärden ge en återbetalningstid på 9 år. Ingen kapitalkostnadsbudget äskas
därmed för projektet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för
investering i ny värmekulvert i Glasbruksfastigheten i Rejmyre med
420 000 kr
2. Att finansieringen sker inom ramen för Klimat- och miljöanpassningar
enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309
-----
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2019-§ 334

Dnr: KS.2019.0187

Fördelning av miljöutvecklingspott 2019
Sammanfattning
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott på 300 tkr (beslut 2017-12-18
dnr KS.2017.1112). Beslut om kriterier togs tidigare i år (KS 2019.0187) och det
har varit möjlig för alla verksamheter att ansöka om medel för investeringar
under en sex-veckors period fram till slutet på juni.
Totalt inkom 19 ansökningar med flertal spännande förslag. Ansökningarna har
innehållit en uppskattad kostnad och en beskrivning av miljö- och klimatnytta.
En jury bestående av Hugo Andersson (miljö- och samhällsbyggnadsråd),
Helene From (samhällsbyggnadschef) och Jane Hjelmqvist (hållbarhetsstrateg)
har bedömt ansökningar.
Fem av ansökningar som inkom är dock inte investeringar. Merparten av dessa
ansökningar är avsedda för förskolor för att öka biologisk mångfald, något vi ser
mycket positivt på. Det föreslås att dessa ansökningar överförs till nästa års
utlysning då även driftsmedel kommer att ingå i miljöpotten.
Ytterligare fyra ansökningar är för åtgärder för att införa källsortering. Efter
samråd med Finspångs Tekniska Verk föreslås att även dessa ansökningar
överförs till nästa år då den fastighetsnära som kommer att införas vilken även
kommer att ställa nya krav på utformning av insamlingssystem. Det torde vara
lämpligt att kommunens verksamheter inordna sig i samma insamlingssystem.
Följande föreslås beviljas medel från miljöpotten 2019:
1. Elcyklar (15 000 kr/st) – bidrar till minskad bilanvändning och därmed
minskning av koldioxidutsläpp. Dock beviljas medel för färre elcyklar än
ansökt. För att kompensera för detta och eftersom flera av
verksamheterna som ansökt är belägen i eller i närheten av kommunhuset
ökas cykelpoolen i kommunhuset med en cykel.
2. Elcargocyklar (20 000 kr/st) – bidrar till minskad bilanvändning och
därmed minskning av koldioxidutsläpp
3. Utökning av cykelförråd i kommunhusets garage
4. Laddstolpar för elbilar (tjänstebilar, ej besökare) – bidrar till ökad
elbilsanvändning och därmed minskning av koldioxidutsläpp
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Beviljat belopp

1. Elcyklar
Ny cykelpool Rejmyre
Ny cykelpool Hällestad
Resursteamet
Kommunrehab
Centrala barn och elevhälsan
Betarens hemtjänst
Cykelpool kommunhuset

1
1
1
2
1
2
1

15 000
15 000
15 000
30 000
15 000
30 000
15 000

1
1

20 000
20 000

2. Elcargocyklar
Kommunrehab
Cykelpool kommunhuset

3. Ombyggnad cykelförråd
Cykelpool kommunhuset

50 000

4. Laddstolpar
Kulturhuset
Östermalms hemtjänst

1
2

Osäkerhetsreserv för ovanstående
Totalt

20 000
35 000
20 000
300 000

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från
miljöutvecklingspotten om totalt 300 000 kr.
2. Att avskrivningskostnader, 30 000 kr, och räntekostnader, 6 000 kr,
belastar kommungemensamma medel
3. Att eventuella driftkostnader belastar respektive verksamhet
-----
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2019-§ 335

Dnr: KS.2016.0192

Rapportering av prioriterat uppdrag: Uppdatering av
objektskatalogen för värdefulla naturområden
Sammanfattning
Under 2016 - 2019 har det prioriterade uppdraget Uppdatering av
objektskatalogen för värdefulla naturområden genomförts. Uppdraget är en del i
kommunens mål Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling.
I katalogen finns information om kommunens mest värdefulla naturområden.
Objektskatalogen bestod tidigare av en PDF men den är numera utformad som
en karta med information om varje objekt. Här föreslås även åtgärder som
bevarar eller stärker upp områdenas naturvärden. Förslagen är
rekommendationer förutom i de fall där de ingår som beslutad skötsel för
skyddade områden.
Syftet med att sammanställa katalogen är att den kan användas som underlag för
framtida naturvårdsinsatser och fysisk planering, exempelvis utformning av
detaljplaner samt bedömningar gällande bygglovsärenden och
strandskyddsdispenser. Även andra myndigheter så som Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen har nytta av informationen.
Arbetet med uppdateringen har genomförts i huvudsak av kommunens
naturvårdssamordnare, GIS-ingenjör samt en projektanställd.
Projektanställningen finansierades genom LONA-bidrag från Naturvårdsverket.
Arbetet har inkluderat:
•

Sammanställning information från myndigheter som Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket samt storskogsbruket, ideella
föreningar och allmänheten (genom rapporteringsverktyget artportalen).
• Genomförande av fältbesök och inventeringar.
• Iordningsställande av kartskikt i kartsystemet Geosecma.
• Publicering av information och visning av karta på kommunens
webbplats.
Den senaste uppdateringen av katalogen gjordes 2003 och mycket information
har tillkommit genom olika sorters inventeringar. Initialt underskattades
mängden ny information samt att kommunen bytte hemsidelösning samt
kartsystem vilket gjorde att projektet förlängdes. Bilagt finns en översiktlig och
kortfattad rapport över arbetet som gjorts inom det prioriterade uppdraget.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att ta informationen till protokollet
2. Att det prioriterade uppdraget avslutas
-----
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2019-§ 336

Dnr: KS.2019.0712

Anslutning till ledningscentral för räddningstjänsten - bakre
ledning
Sammanfattning
Nationell nivå:
Räddningstjänstutredningen SOU 2018:54 En effektivare kommunal
räddningstjänst föreslår att i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor införa ett
krav på att kommunal räddningstjänst, i sitt ledningssystem, ska ha förmåga till
ständig övergripande ledning av räddningstjänsten dygnet runt. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har med anledning av utredningen
meddelat att detta arbete ska påbörjas snarast möjligt i de kommuner som idag
saknar en övergripande ledning likt den som beskrivs ovan.
Regional nivå:
Formen för detta ska enligt MSB ske genom samverkan och därigenom en
gemensam övergripande ledning för flera kommuners
räddningstjänstorganisationer. Syftet med detta är att antalet händelser som den
övergripande ledningen hanterar ska vara tillräckligt stort för att ge goda
förutsättningar för lärande och utveckling. I praktiken innebär detta att den idag
enda räddningscentralen i Östergötland, RC Lambohov, är den räddningscentral
som kan och har förmåga och funktion att utföra ständigt övergripande ledning i
form av bakre ledning dygnet runt. Den bakre ledningen ansvarar för
beredskapshållning, larm och ledning samt information och samverkan. Vinsten
med en bakre ledning på regional nivå kan innebära en mer flexibel och
resursstark operativ räddningstjänst för de samverkande
räddningstjänstorganisationerna. Även ökade möjligheter att stödja och biträda
varandra i arbetet med olyckor, svåra påfrestningar, samhällsstörningar eller
andra kriser är fördelar som en gemensam bakre ledning innebär. Idag står
Räddningstjänsten Finspång (till delar) utanför den samarbetsformen.
Lokal nivå:
Inom nuvarande ledningssystem på Räddningstjänsten Finspång fungerar
räddningschef i beredskap (RCB) initialt, till stora delar av dygnet och helger,
ensam i samtliga ledningsnivåer. Detta innebär att RCB på en skadeplats behöver
ta i beaktande och besluta i frågor som rör allt från enskilda arbetsuppgifter,
taktisk plan, samverkan med andra inblandande aktörer, till kommunens övriga
beredskapshållning för nya olyckor eller händelser. Erfarenheterna från
framförallt sommarens skogsbränder 2018, visar på svagheter i
räddningstjänstens ledningsförmåga.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-09

Kommunstyrelsens beslut
1. Att Räddningstjänsten Finspång ska ansluta sig till bakre ledning som
hanteras av räddningscentralen Lambohov
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30 (41)

Kommunstyrelsen

Protokoll
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2019-§ 337

Dnr: KS.2019.0494

Taxor för serveringstillstånd alkohol och prövning samt tillsyn
av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden ska fullgöra uppgifter enligt alkohollagen, lag om
tobaksvaror och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel. Enligt dessa lagar får kommunen ta ut avgift för prövning och tillsyn.
Från och med 1 juli 2019 gäller ny lag (2018:2088). Lagen ersätter den tidigare
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland annat att den som
vill sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunen.
Nuvarande avgifter har inte reviderats på många år och det finns anledning att
revidera taxan för ökade kostnader. Taxan bör dessutom kopplas till prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) för att följa prisutvecklingen.
Finspångs kommun ingår i en samverkan med Motala, Vadstena, Mjölby,
Boxholm och Ödeshög. Kansliet är beläget i Motala. Samtliga medverkande
kommuner beslutar om sina egna avgifter. Vid framtagande av förslag till ny
taxa har jämförelse gjorts med dessa kommuner samt Linköping, Söderköping
och Nyköping.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar att taxan ska börja gälla från och med 1 november
2019 istället för det föreslagna 1 oktober 2019.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta taxa för prövning och tillsyn av alkohol, folköl, tobak, receptfria
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2. Att taxan börjar gälla från och med 2019-11-01
3. Att nuvarande taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen,
Kf § 271 2012-11-28, upphävs i samband med att den nya börjar gälla
-----
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2019-§ 338

Dnr: KS.2018.0256

Kartläggning placerade vuxna - individ- och familjeomsorgen -.
komplettering
Sammanfattning
Sektor social omsorg har på uppdrag från sektorchef genomfört en kartläggning
med fördjupad analys utifrån att sektorn har många vuxna individer som placeras
externt inom individ- och familjeomsorgen vilket är förenat med en ökad kostnad
för sektorn. Kartläggningen presenterades för kommunstyrelsen våren 2018.
Analysen baserar sig på resultat från nationella register, statistik från sektorns
verksamhetssystem samt en aktgranskning på individnivå under perioden 20092016. Målgruppen för resultat och analys var vuxna individer med beslut om
extern placering.
Genom kartläggningen identifierades följande förbättringsområden;
•

Myndighetsutövning

•

Samverkan

•

Preventivt arbete

•

Barnperspektivet

•

Former för utförarverksamhet och kvinnors utsatthet

Utifrån kartläggningen har kommunstyrelsen beslutat att sektor Social omsorg
ska ta fram en fördjupad analys med förslag på konkreta åtgärder för att minska
kostnader för placeringar av vuxna.
Sektor Social omsorg kompletterar därmed kartläggningen med en handlingsplan
som baseras på ovanstående förbättringsområden.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att anteckna informationen till protokollet

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-09-09

2019-§ 339

Dnr: KS.2018.0677

Uppdrag att utreda möjligheten till upphandling av
servicetjänster och införande av påverkningsbara timmar inom
hemtjänst
Sammanfattning
Sektor vård och omsorg fick under 2017 i uppdrag att utvärdera Lagen om
Valfrihet (LOV). Kommunfullmäktiges beslutade den 28 februari 2018 att
avskaffa LOV. I beslutet gav man uppdrag till förvaltningen att utreda
möjligheten till att del av servicetjänster, t.ex. ett geografiskt område av
hemtjänst städ, kan upphandlas för entreprenad. Vidare gavs uppdrag till
förvaltningen att utreda påverkningsbara timmar.
Sektor vård och omsorg har valt att besvara de nya uppdragen i en gemensam
rapport då de olika uppdragen påverkar varandra.
Upphandling:
Hemtjänst städ har sedan många år utförts genom utbildade lokalvårdare.
Upplägget att lyfta ut städet från hemtjänst har varit framgångsrikt då
omvårdnadspersonalens kompetens kan användas till omvårdnad och
städinsatserna utförts av professionella lokalvårdare.
Sektor vård och omsorg kan konstatera att det finns stora rekryteringsutmaningar
framöver. Sektorn ser att en dellösning på utmaningen är att upphandla vissa
insatser tex inköp.
Möjliga verksamhetslösningar för hemtjänst städ:
•Alternativ 1: Insatsen fortsätter att utföras i egen regi
•Alternativ 2: All hemtjänst städ upphandlas
•Alternativ 3: Hemtjänststäd Rejmyre och Hällestad upphandlas
Påverkningsbara timmar:
Påverkningsbara timmar betyder att man som brukare eller kund kan påverka vad
timmarna ska användas till. I Linköping finns till exempel boservice där kunden
kan påverka om tiden ska användas till inköp, städ eller tvätt. Påverkningsbara
timmar kan beslutas oavsett om kommunen har beslut med behovsprövning eller
utan behovsprövning. Idag har sektor vård- och omsorg tre utförare av dessa
insatserna inköp, lokalvård och tvätt.
När kunden byter en insats mot en annan insats så finns det i Finspångs kommun
tre utförare som påverkas. Utförarna kommer få svårt att hantera en volym som
kan förändras vecka för vecka. Detta kommer innebära en fördyrad verksamhet.
Om kommunen beslutar om att upphandling av servicetjänster ska ske t.ex. ett
geografiskt område av hemtjänst städ innebär det ytterligare svårigheter om
påverkningsbara införs. Det kan då bli fyra aktörer som påverkas av kundens
önskemål.
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2019-09-09

Bistånd inom äldreomsorgen bygger på skälig levnadsnivå utifrån de riktlinjer
som kommunfullmäktige antagit. Det är i stora delar rättspraxis som avgör om en
insats är skälig. Det kan bli svårigheter för biståndshandläggare såväl som för
utförare avseende vad som är skäligt vid påverkningsbara timmar.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. enligt något av alternativen ett, två eller tre avseende hemtjänst städ
2. att ej införa påverkningsbara timmar
3. att anse uppdraget att utreda möjligheten till att del av servicetjänster,
t.ex. ett geografiskt område av hemtjänst städ, kan upphandlas för
entreprenad slutfört.
4. att anse uppdraget att utreda ekonomiska konsekvenser samt
kvalitetsaspekter av att införa påverkningsbara timmar inom hemtjänst
slutfört

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 340

Dnr: KS.2018.0805

35 (41)

Rapportering ny- och återanställning 24 juni till och med 13
augusti
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
för maj visar ett underskott på 9 mkr, en avvikelse med nästan 22 mkr. Det är en
ytterligare försämring av prognosen med 5 mkr sedan föregående prognostillfälle
i april.
Prognosen presenterades i kommunstyrelsen den 17 juni. I samband med
återrapporteringen har kommunstyrelsen beslutat att (utöver att anteckna
informationen till protokollet och att ärendet ska tas upp för beslut vid
nästkommande möte) så ska varje nyanställning och återanställning prövas
centralt av HR-chef och kommundirektör från och med att protokollet justeras
(den 24 juni) till och med den 31 december 2019.
Samtliga tillsvidaretjänster som utlysts från och med 24 juni har prövats i
särskild ordning. Varje tjänst ska också återrapporteras till politiken (om beslut
har tagits att tillsätta denna eller ej).
Samtliga tjänster som prövats är återbesättningar av befintliga tjänster. Samtliga
tjänster har beviljats. Nedan presenteras de tjänster som prövats och beviljats.
Ledningsstab
Ekonomi- och
styrningsavdelningen
Ekonomi- och
styrningsavdelningen

Anette Asklöf

Ekonomiadministratör

100%

Anette Asklöf

Inköpssamordnare

100%

Helene From

Miljöstrateg inr. förorenade 100%
områden

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
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Social omsorg
Personlig assistans Öst BE
Åsa Andersson
Personlig assistans Öst MSÖ Åsa Andersson

Personlig assistent
Personlig assistent

Personlig assistent Öst MSÖ Åsa Andersson
Personlig assistent Öst MA o
AE
Åsa Andersson

Personlig assistent

100%
80%
ca
25%

Personlig assistent

50%

Vård och omsorg
Storängsgården
Berggården
Berggården

Ann-Christin Ahl
Vallgren
Tåwe Henriksson
Tåwe Henriksson

Enhetschef
USK
USK

100%
100%
100%

Lärare i matematik
Lärare i svenska
Lärare MA/NO
Förstelärare
Spec.ped/spec.lär
Förskollärare
Grundskollärare F-3 (TV)
Fritidspedagog (TV)
Fritidspedagog (TV)
Teamledare för speclärare
Specialpedagog
Förskollärare
Speciallärare
Fritidspedagog
Fritidspedagog

100%
100%

Utbildning
Grosvadsskolan
Lärare i Svenska

Eva-Britt Junkka
Eva-Britt Junkka

Högalidskolan
Björke skola
Hårstorps förskola
Storängsskolan
Storängsskolan
Storängsskolan
RoL
Nyhemsskolan 7-9
Högklints förskola
Lotorps skola
Lotorps skola
Ekesjö fritidshem

Tobias stucki
Louise Åstrand
Christina Lundqvist
Johanna Regnell
Johanna Regnell
Johanna Regnell
Tobias Stucki
Magnus Stark
Carina Lövgren
Tobias Stucki
Tobias stucki
Jenny Thorsell

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att anteckna informationen till protokollet

Kommunstyrelsens beslut

Justerandes signatur
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1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 341

Dnr: KS.2017.0953

Kommunstyrelsens delegationsordning
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning fastställdes i februari 2016 och är i behov av
revidering. Förvaltningen har därför tagit fram förslag till ny delegationsordning,
där beredning har skett av kommundirektörens ledningsgrupp. I stora drag
bygger förslaget på tidigare delegationsordning, men är uppdaterat i relation till
gällande lagstiftning, styrdokument och beslut.
Vid sidan av det ska delegationsordningen också bidra till en så ändamålsenlig
beslutsprocess som möjligt. Ett antal nya punkter har därför lagts till, medan
andra har tagits bort. Det har också gjorts några språkliga redigeringar. Nya
punkter framgår av kursiverad text, medan de som föreslås utgå syns som
överstruken text. En förändring rör ordförandes rätt att fatta ekonomiska beslut i
punkterna 3.1 och 3.2. Då beloppsgränsen inte ändrats på åtminstone 12 år
föreslås denna höjas från 100 000 kr till 300 000 kronor i varje enskilt ärende
som anpassning till dagens förutsättningar.
I övrigt följer förslaget principen om att all delegation, med några undantag, ges
till kommundirektören, som i sin tur ges möjlighet att vidaredelegera i särskilt
delegationsbeslut.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 342

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:
a) Information från företagsbesök – Berit Martinsson (S) rapporterar från
sitt besök hos Screen Print. Ulrika Jeansson (S) rapporterar från sitt besök
hos Finspångs Brunnsborrning.
b) Brottsofferjouren – Märta Eliasson och Annica Ottosson informerar om
ett brev från Brottsofferjouren Östra Östergötland. Svarsbrevet går till
gruppledarna för godkännande.
c) Tillväxt Finspång – Mats Rosander, ordförande i föreningen Tillväxt
Finspång, och Anders Axelsson informerar om föreningen som inspirerar
och stöttar utveckling, kompetensförsörjning och samarbete.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
-----
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2019-§ 343

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att
besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av
kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts
kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet samt
genom dokument i pärm under sammanträdet.
Dok. nr.
KS.2019.0017-56
KS.2019.0017-55
KS.2019.0017-54
KS.2019.0017-53
KS.2019.0017-52
KS.2019.0807-1
KS.2019.0805-1

Titel
Investeringsmedgivande laddskåp sektor utbildning
Investeringsmedgivande Grosvadsskolan
Investeringsmedgivande inventarier Storängsskolan
Investeringsmedgivande förskolan Kvarnen
Investeringsmedgivande fsk omr D
Förlängning av avtal underhåll och support Procapita/Lifecare
VoO
Ändrad studieväg för elev från gymnasium till vuxenutbildning

KS.2019.0799-1

Beslut att ansöka om medfinansiering av verksamhet
statsbidrag för papperslösa/gömda HT19
KS.2019.0017-51 Investeringsgodkännande inventarier Rektorsområde R
KS.2019.0017-50 Investeringsmedgivande inv rektorsområde L
KS.2019.0017-49 Investeringsmedgivande inventarier Bergska skolan
KS.2019.0791-2
Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Tullängsgymnasiet
i Örebro läsår 2019/2020
KS.2019.0790-1
Beslut om mottagande av elev till individuellt alternativ vid
Bergska Gymnasiet utifrån synnerliga skäl
KS.2019.0789-1
Finansiering av litteratur för utdelning vid invigning av nytt
bibliotek
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
KS.2019.1141-211 Placering av matvagn i Rejmyre
Beslut om eleven ska gå på gymnasiesärskolans nationellaeller individuella program
KS.2019.0722-1

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegation till protokollet
-----
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2019-§ 344

Delgivningar
Sammanfattning
1. Ny åldersgräns i LAS och ny regler för uppsägning vid uppnådd
pensionsålder den 1 januari 2020
2. Cirkulär 19:30 från SKL – Socialnämndens och kommunens rätt till
ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
3. Cirkulär 19:35 från SKL – Budgetförutsättningar för åren 2019-2022
4. Protokoll Cesam 2019-08-19
5. Trafikbokslut och infrastrukturbokslut 2018
6. Bilaga till punkt 5
7. Bilaga till punkt 5

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