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2019-§ 71

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att ärendet nummer 22 på
föredragningslistan, Lokalanpassning särskola Nyhem, stryks från dagordningen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ärende nummer 22, Lokalanpassning särskola Nyhem, utgår
2. Att föredragningslistan godkänns
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 72

Dnr: KS.2019.0067

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare och
antal hushåll kvartal 4 2018 sektor social omsorg
Sammanfattning
Nedan redovisas de siffror som månadsvis rapporteras till Socialstyrelsen. Antal
bidragstagare utgörs av vuxna och hemmavarande barn.
Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd under kvartal 4 är följande;
Okt: 266 st
Nov: 281 st
Dec: 275 st
Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd under kvartal 4 är följande;
Okt: 473 st
Nov: 507 st
Dec: 509 st
Nedan visas en sammanställning över utbetalt belopp per månad och över tid.
Resultatet för 4:e kvartalet 2018 visar att ett lägre belopp gått ut i form av
ekonomiskt bistånd i jämförelse med föregående år och period.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 73

Dnr: KS.2018.0016

Likviditetsrapport december 2018 och januari 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%.
Likviditetsrapporten för december 2018 och januari 2019 visar på fortsatt god
likviditet, nivån har minskat något jämfört med november. 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 2,7 mkr under december och
med ytterligare 16 mkr under januari 2019. Under december månad sålde
kommunen delar av pensionsplaceringarna för att minska andel aktier i
skuldportföljen som följd av att risksituationen på de finansiella marknaderna varit
ansträngd, vilket ökat likvida medlen vid årsskiftet. Under januari 2019 har dessa
likvida medel istället placerats i säkrare värdepapper.
Vallonbygden har under december erhållit 20 mkr i utökad låneram i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om finansiering av fastighetsinvesteringar. Då
kommunen har så pass god likviditet har ingen nyupplåning föranletts.
Under januari månad minskar kortfristiga fordringar, som utgör en del av
omsättningstillgångarna. Ersättningar från arbetsförmedlingen och migrationsverket
har reglerats under månaden. Samtidigt har kommunens kortfristiga skulder
minskat, exempelvis har placeringskostnader och interkommunala ersättningar som
skuldbokfördes i samband med årsbokslutet reglerats.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 74

Dnr: KS.2019.0007

Skuldförvaltarrapport januari 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.
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för januari 2019. Den
genomsnittliga räntan har stigit något till 1,85% (1,82%) jämfört med föregående
månad. Ingen avvikelse mot finanspolicyn föreligger.

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
januari uppgår andel fasta lån med ränteförfall inom 1 år till 21,3%, vilket ligger
inom fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%). Högst 50%
av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 19%.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom
att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i
skuldportföljen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vid januari månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 40%.
Finansieringsrisken ligger inom angivet mått enligt finanspolicyn (I den
närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken
förfalla till betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden är måttet 2,25 år. Under mars
förfaller två lån till fast ränta om totalt 220.500.000 kronor och förhoppningen är
att kapitalbindningstiden kan förbättras och att snitträntan då kan sänkas
ytterligare.
Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden. Den bör
vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av januari uppgår värdet till 2,33
år.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 75

Dnr: KS.2018.0712

Ombyggnad av Hem för vård eller boende (HVB) Högklint till
förskola
Sammanfattning
Enligt prognos fanns till och med maj ett behov av ca 90 förskoleplatser i
kommunen. Under våren inträffade branden på Sandens förskola vilket medförde
att bristen på förskoleplatser blev akut. Fastighetsenheten tillsammans med
Vallonbygden AB och sektor utbildning inventerade möjliga lokaler i tätorten.
Utredningen gav vid handen att HVB högklint var möjlig att ställa om till förskola
för ca 4 avdelningar.
Verksamheten ställdes om i ett akut läge för att snabbt kunna avlasta de förskolor
som fått ta emot barn från Sandens förskola. Projekteringen av resterande del av
Högklint har pågått under pågående verksamhet. Under projekteringen har det
beslutats att utöka verksamheten med nattomsorg samt att det visat sig att
lekområdet behöver utökas utöver ursprunglig plan.
Byggnationen av Högklint planerades i ett tidigt skede på ett sådant sätt att
byggnaden skulle kunna omställas till annan verksamhet. Då byggnaden initialt var
ett HVB hem så har det extra högbrandklass vilket innebär att byggnaden är möjlig
att använda för nattomsorg.
Ombyggnationen genomförs i 4 etapper där etapp 1-3 avser ombyggnadsarbeten för
förskoleavdelningar samt etapp 4 avser lekområde och dess utökning.
Kostnaden beräknas till totalt 2,65 Mkr varav 1,85 Mkr för ombyggnad och 0,8 Mkr
för lekområde.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna förslag till ombyggnad och anordnande av lekområde till en
kostnad av 2,65 Mkr
2. Att finansiering sker genom ombudgetering av de beslutade
fastighetsinvesteringar för 2018 som finns avsatt som ”Till förfogande”.
Dessa medel kan omdisponeras då objektet Lågtröskelboende hyrs in från
Vallonbyggden och således inte erfordrar investeringsmedel.
3. Att investeringsobjektet Lågtröskelboende utgår från 2018 års
investeringsbudget.
4. Att driftkostnader, avskrivningar och räntor belastar sektor Barn- och
Ungdom genom en fastighetshyra
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 76

Dnr: KS.2019.0073

Källsortering i kommunens lokaler
Enligt 24 § avfallsförordningen (2011:927) är den som använt en förpackning eller
som har retur- eller tidningspapper som blivit hushållsavfall skyldig att sortera ut
detta från annat avfall och lämnar förpackningsavfallet, retur- och tidningspapper
till ett insamlings- eller retursystem.
Ett av de prioriterade uppdragen för 2018 för målområdet hållbar ekologisk
utveckling var Källsortering i kommunens lokaler. En enkätundersökning med syfte att
tå reda på läget vad gäller källsortering i de olika kommunala verksamheterna.
Av de 33 verksamheter som svarade på enkäten sorterar 31 i någon mån. De flesta
(29 st) sorterar metall-, plast och pappförpackningar och wellpapp, men ett antal
verksamheter saknar system för hantering av dessa fraktioner.
Metallen (kontor vård- och omsorg) som är en av verksamheterna som idag saknar
källsortering helt fick medel i 2018-års miljöpott för inköp av kärl för
förpackningssortering från kommunens miljösatsning. För kommunhuset finns
däremot behov av ett system för sortering och hantering.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Carl-Gustaf Mörner (M) och Stefan
Carlsson (V) yrkar på att en till att-sats läggs till:
” Att källsortering ska ske i kommunens samtliga lokaler”
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 källsortering ska ske i kommunens samtliga lokaler
2. Att avsluta det prioriterade uppdraget
3. Att ge förvaltningen i uppdrag att planera för införandet av källsortering i
kommunhuset
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 77

Dnr: KS.2018.0221

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektor
samhällsbyggnad avseende vägsamfälligheter
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan 2018 - 2020 och budget 2018 att
avsätta medel för särskilda satsningar till vägföreningar. Den särskilda satsningen
innebär att 500 000 kr extra avsätts utöver ordinarie budget för vägbidrag som år
2018 är 420 000 kr.
Från och med 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter
tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från lagen om enskilda vägar (EVL).
Det innebär att benämningarna vägförening och vägsamfällighet från EVL är att
anse som gemenhetsanläggningar vilka förvaltas av en samfällighetsförening. Utifrån
ovanstående så benämns den här typen av samverkansform i texten fortsättningsvis
vägsamfälligheter.
Vägsamfälligheter är indelade i två olika typer av kategorier. Vägsamfälligheter inom
detaljplanelagt område samt vägsamfälligheter utanför detaljplanelagt område.
Vägsamfälligheter inom detaljplanelagt område ansvarar för vägar som utgörs av
allmän plats i detaljplanen och det ställs krav på att de är öppna för allmän trafik.
Det är vägsamfälligheter i större samhällen utanför tätorten som tex Rejmyre, Falla
med flera.
Vägsamfälligheter utanför detaljplanelagt område är ofta enskilda vägar som erhåller
statligt driftbidrag från Trafikverket för att de hålls öppna för allmän trafik.
Sedan tidigare har bidrag utbetalats till båda ovanstående kategorier av
samfälligheter. Hur detta bidrag har fördelats mellan samfälligheterna är emellertid
inte helt klarlagt.
Utifrån den särskilda satsning till vägsamfälligheter som anges i Strategisk plan 2018
- 2020 och budget 2018 föreslår förvaltningen att bidraget fördelas enligt bifogad
bilaga så att vägsamfälligheterna i detaljplanelagda områden erhåller ett bidrag på 12
kr per löpmeter väg. Vägsamfälligheterna utanför detaljplanelagt område och som
erhåller statsbidrag föreslås ges bidrag med 10 procent av Trafikverkets
bidragsgrundande belopp.
På grund av den ökade ersättningen till vägsamfälligheterna från kommunen äskas
därför medel från tidigare beslutad särskild satsning på vägsamfälligheter. Anslaget
är av sådan karaktär att de ska finansiera befintlig verksamhet som är i behov av
tillskott.
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De medel som kan överföras direkt är:
Särskilda satsningar 2018
Vägföreningar
Summa

Budget 2018 Sektor/nämnd
500 Samhällbyggnad
500

Kommunstyrelsens beslut
1. Att i avvaktan på framtagande av ett regelverk för utbetalning av vägbidrag
fördela vägbidraget under 2018 i enlighet med ovanstående beskrivning
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till regelverk för
utbetalning av bidrag till vägsamfälligheter
3. Att överföra 500 000 kr från kommungemensamma medel till sektor
Samhällsbyggnad
-----
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2019-§ 78

Dnr: KS.2019.0078

Bostadsarrende gällande fastigheten Risinge-Torstorp 1:68
Sammanfattning
1989 tecknades ett arrendeavtal (bostadsarrende) gällande en tomt till fritidshus.
Ägare till huset var vid upplåtelsetillfället Anna-Greta och Yngve Svensson.
Tomten är strax under 3 000 kvm och är belägen vid sjön Mäseln.
Efter diskussion mellan kommunen och arrendatorn har parterna enats om att
överlåta bostadsarrendet på en av sönerna, Örjan Svensson.
I samband med överlåtelse på ny arrendator tecknas ett nytt avtal om
bostadsarrende med tydligare beskrivning av arrendatorns förpliktelser.
Samtidigt sker en marknadsanpassning av arrendeavgiften som i det nya avtalet
uppgår till 12 000 kr/år. Avgiften kommer att indexuppräknas årligen.
Arrendetiden sätts till fem år vilket är den kortaste upplåtelsetiden enligt
bestämmelserna i jordabalken gällande bostadsarrende. Förlängning sker med fem
år i taget om inte uppsägning sker senast ett år före arrendetidens utgång.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ge förvaltningen uppdrag att upprätta ovan beskrivet avtal om
bostadsarrende med Örjan Svensson för en tid av fem år
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 79

Dnr: KS.2016.0195

Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra
Storängsvägen
Sammanfattning
I ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter
beviljades medfinansiering från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen
Norra/Södra Storängsvägen.
I Strategisk plan för året 2016 har medel för infrastruktur avsatts. Inom ramen för
dessa medel har projektet Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra Storängsvägen
byggts.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 475 000 kr varav 200 000 kr avsåg
medfinansiering från Trafikverket
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 550 595kr.
Medfinansieringsbidrag om 200 000 kr har erhållits.
Orsaken till differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på
oförutsedda utgifter bland annat i form av geoteknisk utredning.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 18 000 kronor för
avskrivning och 12 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 80

Dnr: KS.2016.0369

Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder passager Östermalm
Sammanfattning
I ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter
beviljades medfinansiering från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder på skol- och
busspassager inom Östermalmsområdet.
I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom
ramen för dessa medel har projektet Trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager byggts.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 800 000 kr varav 1 400 000 kr avsåg
medfinansiering från Trafikverket
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 3 122 111kr.
Medfinansieringsbidrag om 1 400 000 kr har erhållits.
Orsaken till differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på
tillkommande passage mellan Kapellvägen-Stora Allén.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 90 000 kronor för
avskrivning och 60 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 81

Dnr: KS.2016.0869

Slutredovisning- Resecentrum Finnvedsvägen
Sammanfattning
I samarbete med Östgötatrafiken planerades utformning av nya resecentrumet vid
Stationshuset. Åtgärderna har bidragit till en vändslinga för samlad trafik, en ökad
möjlighet till hela resan konceptet med både bil och cykel, en tryggare miljö för
ökad jämställdhet samt ökad tillgänglighet för våra befintliga och tillkommande
resenärer.
I beslut 2015.0180.311 KS§ 186 tillskrivs ytterligare medel om 2 000 000 kronor i
tilläggsanslag för resecentrum från ofördelad investeringsram 2015, vilket innebär
att projektbudgeten ligger på 3 500 000kr.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 7 000 000 kr varav 3 500 000 kr avsåg
medfinansiering från Trafikverket
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 8 304 559kr.
Medfinansieringsbidrag om 3 500 000 kr har erhållits.
Orsaken till den stora differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror
främst på flertalet ändringar från beställaren mot entreprenör.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 234 000 kronor för
avskrivning och 168 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 82

Dnr: KS.2017.0294

Slutredovisning tillgänglighetsanpassning hållplatsläge
Tegelbruket och Mandelblomsvägen
Sammanfattning
I ett led att tillgänglighetsanpassa Finspångs kommuns hållplatslägen beviljades
medfinansiering från Trafikverket till tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen
Tegelbruket och Mandelblomsvägen. Åtgärderna har bidragit till en tryggare miljö
för ökad jämställdhet, tillgänglighet för våra befintliga och tillkommande resenärer
och möjlighet att parkera sin cykel intill hållplatsläget,.
Inom ramen för 2017 års investeringsmedel tilldelades Sektor Samhällsbyggnad
investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen Tegelbruket samt
Hårstorp, KS 2017.0342. Av trafikstrategiska skäl togs hållplatsläge Hårstorp bort
och ersattes med hållplatsläge Mandelblomsvägen.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 910 000 kr varav 925 000 kr avsåg
medfinansiering från Trafikverket
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 936 360kr.
Medfinansieringsbidrag om 510 320 kr har erhållits.
Orsaken till den stora differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror
på byte av hållplatsobjekt.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 17 000 kronor för
avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 83

Dnr: KS.2018.0657

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Norrlundsvägen
Sammanfattning
För att skapa ett komplett cykelnät mellan befintliga GC-vägar och den nya GCvägen från Kolstad påbörjades under 2015 byggnationen av GC-vägen Norralund.
Gång- och cykelvägen har bidragit till en ökad tillgänglighet och jämställdhet bland
våra oskyddade trafikanter.
Inom ramen för investering 2015 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad
investeringsmedel för GC-väg Norralund. Den kalkylerade kostnaden för
åtgärderna var 3 800 000 kr varav 1 900 000 kr avsåg medfinansiering från
Trafikverket
I slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 3 578 701 kr.
Medfinansieringsbidrag om 1 899 435 kr har erhållits
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 35 000 kronor för
avskrivning och 59 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 84

Dnr: KS.2016.0194

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Sonstorp
Sammanfattning
För att undvika gående och cyklister på del av riksväg 51 samt underlätta för elever
att på ett tryggt och säkert sätt ta sig till sin skolskjuts byggdes det under 2016 en
belyst grusad gång och cykelväg som knyter ihop villaområden i Sonstorp med
befintlig banvall.
I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom
ramen för dessa medel har projekt GC-vägar Sonstorp byggts.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 900 000 kr varav 450 000kr avsåg
medfinansiering från Trafikverket
I slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 868 864 kr.
Medfinansieringsbidrag om 450 000kr har erhållits.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 5 000 kronor för
avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 85

Dnr: KS.2019.0194

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Kraftkärrsvägen
Sammanfattning
För att undvika gående och cyklister på del av riksväg 51 samt underlätta för elever
att på ett tryggt och säkert sätt ta sig till sin skolskjuts byggdes det under 2016 en
belyst grusad gång och cykelväg som knyter ihop villaområden i Sonstorp med
befintlig banvall.
I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom
ramen för dessa medel har projekt GC-vägar Sonstorp byggts.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 900 000 kr varav 450 000kr avsåg
medfinansiering från Trafikverket
I slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 868 864 kr.
Medfinansieringsbidrag om 450 000kr har erhållits.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 5 000 kronor för
avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 86

Dnr: KS.2019.0164

Investeringsmedgivande - gång- och cykelväg till
Storängsskolan samt ändrat genomförande NorrmalmLillängens förskola/Högalid
Sammanfattning
Sammanfattning
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt beslut
2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av gång- och cykelväg till framsidan av
Storängsskolan.
I beslutad investeringsplan för 2018-2020 så fanns objektet gång- och cykelväg till
framsidan av Storängsskolan för genomförande år 2019 och utifrån det så har
medfinansiering från Trafikverket ansökts och beviljats för anläggande under år
2019. I beslutad investeringsplan för 2019-2021 så finns inte ovanstående objekt
namngivet däremot finns objektet GC-väg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid
med för utförande under år 2019. På grund av oklarheter angående den tekniska
utformningen av gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid är det
inte möjligt att genomföra detta objekt under 2019 och statlig medfinansiering till
objektet saknas.
Med anledning av det föreslår förvaltningen att objekt gång- och cykelväg till
framsidan av Storängsskolan genomförs under år 2019 och att gång- och cykelväg
Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid flyttas för genomförande till år 2020 under
förutsättning att statligt bidrag erhålls för åtgärden.
Projektet gång- och cykelväg Storängsskolan omfattar anläggande av gång- och
cykelväg längs Södra Storängsvägen som kopplar samman gång- och cykelvägnätet i
Hårstorp med Östermalm, se kartbilaga. Syftet med åtgärden är att skapa en
trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter i anslutning till Storängsskolan samt
skapa möjlighet för skolelever att på ett säkert sätt kunna cykla till skolan. På grund
av att många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan idag upplevs området i
anslutning till skolan otryggt.
Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med
50/50 som fördelning. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 180
000 kr varav kommunens del utgör 1 090 000 kr. Den tillkommande årliga
driftskostnaden i och med ett genomförande av projektet är beräknad till ca 26 500
kr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 110 000 kr per år beräknat på en
genomsnittlig avskrivningstid om 50 år. Denna kostnad täcks till hälften av bidraget
från trafikverket, vilket innebär att nettokostnaden för sektor samhällsbyggnad
beräknas att uppgå till 55 000 kr per år.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 87

Dnr: KS.2019.0179

Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser förslag
Sammanfattning
Att ta fram en strategi för minskad nedskräpning är ett prioriterat uppdrag
kopplat till nu gällande avfallsplan. Förvaltningens förslag syftar bland annat till
att skapa en tryggare och trevligare miljö, men också till att Finspångs kommun
ska leva upp till nationella mål och ambitioner.
Föreslagna åtgärder baseras till stor del på det arbete som pågår idag. Nytt är att
utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar för nedskräpningsfrågor samt att ta fram
metoder för mätning och uppföljning.
För att ta del av andras erfarenheter och för att skaffa kunskap om hur man mäter
effekten av olika insatser för att minska nedskräpningen föreslås att Finspångs
kommun söker medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Avgiften för
medlemskapet baseras på kommunernas storlek och i Finspångs fall medför det
en årlig avgift på 9 500 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 88

Dnr: KS.2018.0954

Förslag om upphävande av riktlinje avseende partiell
tjänstledighet av personliga skäl
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog, 2010-11-15 (§251), beslut om att fastställa riktlinjer om
partiell tjänstledighet av personliga skäl som inte regleras i lag och avtal.
Bakgrund till riktlinjer var att heltid infördes inom dåvarande social omsorg
(nuvarande sektor vård och omsorg och social omsorg). Riktlinjen skulle
tydliggöra att det fanns möjlighet för medarbetare som inte ville arbeta heltid att
gå ner i tid trots att det inte är reglerat som en rättighet i lagar och avtal.
Riktlinjerna utgör i korthet möjlighet för medarbetare att vara tjänstlediga ner till
75 procent i den mån verksamheten har möjlighet till det. Andelen anställda på
heltid i Finspångs kommun är 81 procent och andelen som faktiskt arbetar heltid
är 65 procent.
Att implementera heltid som norm innebär att medarbetare har en
heltidsanställning, och att heltid är den faktiska sysselsättningsgraden.
Möjligheten att tillåta tjänstledighet av personliga skäl kommer att kvarstå och
individuella bedömningar kommer att kunna göras. Däremot föreslår
förvaltningen, för att stödja arbetet att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid och tydliggöra att heltid är norm, att riktlinjen upphävs.
Förslag på att ta bort riktlinjen är hanterad i arbetsgivardelegation 2019-02-12
där arbetsgivadelegationen stödjer förvaltningens förslag att riktlinjen ska
upphävas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 89

Dnr: KS.2017.1283

Utredning av matdistribution äldreomsorg i kommunal regi
Sammanfattning
Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om förändrad inriktning
avseende upphandling matdistribution på uppdrag av kommunstyrelsen som fattade
beslut i frågan den 18 september2017. ( 2017-§ 279 Dnr: KS.2016.0775)
Kommunstyrelsen beslutade att
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att matdistribution
sker i egen regi.
2. Att särskilt beakta hur transporter kan hållas nere.
3. Att kvalitetskriterier ska ta utgångspunkt i kost- och måltidspolicyn.
Ett första led i uppdraget har varit att försöka göra prognoser av volymer utifrån
befolkningsutvecklingen och biståndsbedömda kunder. Det kan konstateras att det
är mer än en fördubbling av kunder som får matdistribution i Finspångs kommun
sedan kommunen avslutade den externa leverantören och maten levereras i egen
regi.
Om matdistribution ska fortsätta i egen regi bedömer måltidsservice och sektor vård
och omsorg att hanteringen bör digitaliseras. Ett datasystem som hanterar
beställning och debiteringsunderlag, etiketter för innehållsdeklaration, bäst före
datum osv. behöver införas. Om matdistribution ska ske i egen regi framöver
behöver sektor vård- och omsorg minimera hemtjänstpersonalens leverans av
matlådor.
Måltidsservice har kost- och måltidspolicyn som utgångspunkt, i all sin verksamhet
och denna har beaktats i utredningen.
Arbetsgruppen har utrett tre olika alternativ:
• Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan
• Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i veckan
• Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen leverans sju dagar i
veckan
Måltidservice gör bedömningen att alternativen i sig inte påverkar prissättningen.
Kostnaderna för transporter av matdistributionen i tätorten är svårbedömda då
transportenheten inte vet var kunderna kommer att bo framöver. I praktiken
innebär det att man kommer debitera en kilometertaxa och utredningen ger en
fingervisning om kostnadsläget.
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Rapporten visar vidare att om volymerna ökar kommer kostnaden att kraftigt öka
och då kan en upphandling vara aktuell utifrån kostnadsaspekten. Sektor
samhällsbyggnad har genomfört en översyn av kostnader och debitering inom
transporter och måltidsservice som kommer att innebära stora kostnadsökningar
avseende matdistribution. I rapporten framgår att matdistribution kan ske i egen
regi samt att kostnaden kan till viss del sänkas genom färre leveranstillfällen. Sektor
vård och omsorg ser att matdistributionen kommer att bli en dyr verksamhet vid
volymökningar.
Sektor vård och omsorg kommer fortsätta utreda om det finns kommuner som har
löst matdistributionsfrågan på annat sätt och att om man kan effektivisera
matdistributionsfrågan. I tidigare utredning har utredarna jämfört och tittat på
lösningar inom Östergötland. Vad ligger i skälighets begreppet i andra kommuner
utanför Östergötland?

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 90

Dnr: KS.2019.0089

Prioriterat uppdrag utifrån SKL:s rekommendation att stärka
utveckling och kvalitet på särskilt boende för äldre nattetid ta
fram en handlingsplan för digitalisering
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade 2017 Att
rekommendera Sveriges kommuner att anta rekommendationen i syfte att stärka
utveckling och kvalitet på särskilda boende för äldre nattetid.

Rekommendationernas innehåll:
Bakgrunden är att regeringen åren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individ anpassad omsorg samt försäkra
sig om att det på särskilda boende för äldre skulle finnas personal dygnet runt som
utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
Istället för att anta bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2kap 3§). I förordningen framgår det att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt
boende har SKL tagit fram en rekommendation där de områden anges som kräver
ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete.
Områden för att stärka och utveckla kvalitet:
1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-04 (KS.2017.0456) att anta Sveriges
kommuner och landsting rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre nattetid och att uppdra till förvaltningen att ta fram en
strategi för utveckla digitaliseringen och återkomma i ärendet.
Under 2018 har en Digitaliseringsstrategi för Finspångs kommun tagits fram. Vård
och omsorg har i sitt prioriterade uppdrag utgått från Kommunens
Digitaliseringsstrategin samt SKLs rekommendation.
En arbetsgrupp bestående av enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska,
utvecklingsstrateg, digitaliseringsstrateg, servicetekniker och IT-samordnare har tagit
fram en Handlingsplan för digitalisering utifrån det prioriterade uppdraget samt e-
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hälsoplan. Som bilaga till handlingsplanen finns ett exempel på projektplan som
sektorn kan utgå ifrån vid införande av digitalisering.
I arbetet har det ingått att upprätta en e-hälsoplan som ska presenteras för
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 91

Dnr: KS.2018.0058

Återrapportering av prioriterat uppdrag; digitalisera
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Sammanfattning
Sektor vård och omsorg har sedan 2017 ett prioriterat uppdrag:
• att digitalisera ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.
Sektor vård och omsorg samverkar med sektor social omsorg i detta uppdrag.
Under åren 2017 och 2018 har sektor vård och omsorg tillsammans med sektor
social omsorg arbetat med att ta fram en revidering av ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete. Kommunstyrelsen beslutade att anta revideringen
våren 2018.
Sektor vård och omsorg har under 2018 arbetat med att ta fram huvudprocesser
utifrån det nya ledningssystemet inom hemtjänst och särskilt boende.
En träff har skett med leverantören för Stratsys för att se möjligheten till
digitalisering i befintligt system. Kostnadsberäkning från leverantören är begärd.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----
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2019-§ 92

Dnr: KS.2019.0198

Årsredovisning 2018
Sammanfattning
Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. Årsredovisning
innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt räkenskaper.
Årsredovisning för 2018 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för en
global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Finspång har
en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av kultur-, fritids- och
friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att bo och vistas i.
Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa
förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har
fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och
omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga
personalförsörjningen.
Det preliminära bokslutet visar för 2018 ett resultat av 22 468 tkr, vilket är nästan
identiskt med resultatet för 2017. Sektorerna utbildning och social omsorg dras
fortsatt med underskott emedan sektorerna vård och omsorg, samhällsbyggnad och
ledningsstab visar överskott.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för ytterligare information vid kommunstyrelsens
sammanträde 2019-03-25.
-----
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2019-§ 93

Dnr: KS.2016.0805

Organisationsförändring avseende fastighetsförvaltning
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har sedan tidigare behandlat utredning avseende
bolagskoncernens uppdrag, organisation samt struktur. Utredningen belyser olika
aspekter av koncernstrukturen, men en av de mer centrala frågorna har handlat om
hur kommunen önskar organisera fastighetsfrågorna. I bifogat PM belyser
utredningen ut två perspektiv, dels frågan om ledning och styrning av
fastighetsförvaltning, dels frågan om nuvarande lösning är förenlig med Lagen om
Offentlig Upphandling, LOU.
Utifrån detta görs bedömningen att fastighetsförvaltningen behöver organiseras om,
inte minst för att nuvarande lösning inte är förenlig med LOU. Samtidigt finns
behov av att utveckla den strategiska styrningen av såväl fastighetsförvaltningen
som investeringar i befintliga eller nya fastigheter. Mot bakgrund av detta föreslår
förvaltningen att förändringen sker genom en så kallad verksamhetsövergång från
Vallonbygden, vilket innebär att befintlig personal inom affärsområdet erbjuds att
följa med till kommunen. För detta krävs att förändringen sker i tät dialog och
samverkan med berörda fackliga organisationer, där också detaljerna i förändringen
behöver utredas vidare.
En ny fastighetsenhet skapas således inom den kommunala förvaltningen.
Förändringen ryms inom nuvarande budget, några nya medel behöver således inte
tillföras. I övrigt förändras inte verksamhetens inriktning gentemot dagsläget. I
samband med förändringen behöver dock Vallonbygdens ägardirektiv och
bolagsordning revideras. Förändringen föreslås äga rum till kommande årsskifte.
Dialog har skett med Vallonbygden under processen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-04

2019-§ 94

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:
a) Presentation av sektor samhällsbyggnads verksamhet; Helene From,
sektorchef, presenterar och svarar på frågor
b) Information från strategiskt samråd, Östergötland; Ulrika Jeansson (S)
informerar och svarar på frågor

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-§ 95

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att besluta.
Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av kommunstyrelsen. De ska
dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts kommunstyrelsen i
möteshandlingar till sammanträdet.
2019-02-01

Beslut att ansöka om medfinansiering av verksamhet VT19 Dnr KS.2019.0165

2019-02-05

Beslut om medfinansiering av verksamhet - Statsbidrag för
Introduktionsprogram 2019 Dnr KS.2019.0177

2019-02-05

Beslut att ansöka om medfinansiering av verksamhet,
statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2019 Dnr
KS.2019.0178

2019-02-12

Beslut om samverkansavtal 2019 för utbildningar inom
gymnasie- och gymnasiesärskola mellan kommunerna i
Östergötlands län, Region Östergötland samt angränsande
kommuner som anslutit sig Dnr KS.2019.0205

2019-02-15

Yttrande avseende remissversion av Betaltjänststrategi för
Östergötland 2019-2021 Dnr KS.2019.0188

2019-02-07

Reinvesterings- och underhållsplan 2019 Dnr
KS.2019.0017

2019-02-07

Skorpan. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

2019-02-07

Sjövik. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

2019-02-07

C-Företaget. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

2019-02-07

Vittra. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-04

2019-02-07

Kunskap.K-holm. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

2019-02-07

Eng.sk.Örebro. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

2019-02-07

Skattkammarön. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

2019-02-07

Prolympia. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

2019-02-07

Lärande. Beslut bidragsbelopp friskolan 2019 Dnr
KS.2019.0182

2019-02-01

Delegationsbeslut för medfinansiering statsbidrag
kvalitetssäkrande åtgärder Dnr KS.2019.0169

2019-01-11

Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2019.0084

2019-02-20

Beslut om sekretess på namn och e-postadresser avseende
socialsekreterare m.fl. Dnr KS.2019.0241

2019-01-31

Beslut att söka ersättning för asylsökande barn i grundskola
höstterminen - Nyhemsskolan Dnr KS.2019.0111

2019-02-01

Beslut att ansökan om Statlig ersättning för
utbildningskostnader för asylsökande elever i
gymnasieskolan höstterminen 2018 - Bergska skolan Dnr
KS.2019.0170

2019-02-12

Tf Kulturutvecklingschef Dnr KS.2019.0019

2019-02-14

Fullmakt att föra Finspångs kommuns talan avseende
överklagan av beslut från Migrationsverket 733-2018-50388
Dnr KS.2018.1112

2019-01-10

Kommungemensamma medel- överföring av medel till
ledningsstaben gällande kulturskoletaxa Dnr KS.2019.0093

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegation till protokollet

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 96

Delgivningar
Sammanfattning
1. Budgetförutsättningar för åren 2019-2022, information från SKL, cirkulär 19:06
2. Internränta för år 2020, information från SKL, cirkulär 19:05
3. Beslut angående byggnadsminnesförklaring av Risinge gamla kyrka

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

36 (36)

