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Plats och tid:

Konferensrummet Glan, Kommunhuset, den 28 oktober 2019, kl. 13:00-15.45

Beslutande:

Ulrika Jeansson (S)
Hugo Andersson (C)
Inge Jacobsson (M)
Frida Granath (S)
Bertil Senestad (S) ersätter Jonny Persson (S)
Jan-Erik Heintze (S)
Kristin Yderfors (C) ersätter Marie Johansson (KD)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Torgny Maurer (SD) § 386, ej närvarande vid beslut §§ 387-401
Nathalie Pettersson (SD) ersätter Torgny Maurer (SD) §§ 387-401
Kai Hallgren (SD)
Ingrid Westlund (V) ersätter Stefan Carlsson (V)

Ersättare:

Britt-Marie Jahrl (S)
Patrik Karlsson (S) ej närvarande
Josefina Leo (S) ej närvarande
Per-Olof Hårsmar (KD) ej närvarande

Ralph Kronholm (M)
Mikael Wallin (L)
Nathalie Pettersson (SD) § 386
Sven-Inge Eriksson (SD) ej närvarande

Övriga
deltagare:

Monica Brodén (MP), insynsplats
Berit Martinsson (S), ordf KF
Johan Malmberg, kommundirektör
Maria Forneman, kommunsekreterare
Peter Johansson, polisen
Helene Esping, Susanne Nylander,
Camilla Brandt, överförmyndaren

Chefer och handläggare:
Carina Olofsson, Maria Samson,
Helene From, A-C Ahl Vallgren,
Rojyar Khalili, Marika Sjödin,
Linda Johansson, Nina Öberg,
Helena Wastesson, Maria Frisäter

Plats och tid
för justering:

Kommunstyrelsens kansli, torsdag 31 oktober kl. 14.30

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Maria Forneman

Paragraf 386 - 401

Ordförande __________________________________________________________
Ulrika Jeansson (S)
Justerare
ANSLAG/BEVIS

__________________________________________________________
Hugo Andersson (C)
Kommunstyrelsen 2019-10-28 §§ 386-401
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2019-§ 386

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----
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2019-§ 387

Dnr: KS.2019.0711

Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 2019anmälan om kränkande behandling, juli - september
Sammanfattning
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar av
kränkande behandling från samtliga verksamheter inom sektor utbildning för
perioden juli- september 2019.
Under denna period har det inkommit totalt 94 anmälningar till sektor utbildning.
De rapporterade incidenterna från förskolan har inkommit från en och samma
förskola och dessa handlar om fysiska kränkningar. Förskolans personal
upplever att det är svårt att bedöma när kränkning sker mellan barn i yngre
åldrar.
Under läsåret 2019-20 kommer förskolan att arbeta med att ta fram en ny
likabehandlingsplan. Detta med anledning av att de upplever den befintliga som
svårarbetad och inte levande. Fortbildning gällande arbetet mot kränkande
behandling kommer att ske fortlöpande.
Sektorns bedömning är det finns bättre strukturer och rutiner i arbetet mot
kränkande behandling i grundskolan. Verksamheterna har årshjul för när och hur
värdegrundsarbetet ska ske under läsåret. Uppföljningar av incidentrapporter
sker regelbundet på elevhälsomöten vilket medför att eventuella mönster och
trender synliggörs. De åtgärder som har genomförts och som har gett effekt är att
det är färre elever på rast samtidigt, skolan har rastaktiviteter, eleverna har
bestämda platser i matsalen samt att det finns fler vuxna närvarande vid icke
styrda aktiviteter.
Ett aktivt arbete kring språkbruk har genomförts i vissa klasser och med vissa
grupper av elever.
Vid några enheter kommer personalen att få fortbildning i lågaffektivt
bemötande.
Vid de två rapporterade incidenterna mellan personal och elev har ärendena
handlat om att eleven har fått tillsägelse av personal för dåligt uppförande.
Gymnasieskolan IM upplever att tryggheten på skolan har blivit bättre jämfört
med förra året då de har arbetat mer med inskolningar och överlämningar av
elever.
Precis som under föregående period är pojkar överrepresenterade gällande
rapporterade incidenter och en stor majoritet av alla incidenter sker under friare
aktiviteter såsom under rast, i köer och tambur.
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elev/personal

totalt

3
2

10

91

Grundsärskolan

0

Gymnasieskolan

0

Totalt

94

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan
-----
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2019-§ 388

Dnr: KS.2019.0953

Skattesats 2020
Sammanfattning
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för
år 2020 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta
ställning till skattesatsen före november månads utgång.
Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per
skattekrona för 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa den kommunala skattesatsen för 2020 till 22:15 per
skattekrona
-----
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2019-§ 389

Dnr: KS.2019.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar augusti 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 augusti månad:
Den totala risksituationen har stärkts under augusti som följd av mindre orolig
aktiemarknad. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering
stigit till 174,2% (170,9%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 37%
(36% föregående månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet
om ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde.
Värdet på pensionsportföljen har sjunkit med 0,2% under augusti och värdet på
skulden har sjunkit med 2,1%. Totalt sett har pensionsportföljens marknadsvärde
gått upp med 4,6% 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%), aktier (23%) och
realränteobligationer (17%). Diagrammet visar aktieportföljens regionala
fördelning:
Under månaden har inga nya transaktioner skett i den totala pensionsportföljen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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2019-§ 390

Dnr: KS.2019.0959

Utökad finansrapport tertial 2 2019
Sammanfattning
Förvaltningen har i enlighet med finanspolicyn sammanställt en avstämning av
finansrapporten för tertial 2 2019. Rapporten innehåller en uppföljning av
kassaflödesbudgeten, räntenettot, sammanställning av genomförda affärer under
året samt kommunens kundförluster.
Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.
Finansnettot har under en längre tid varit negativt, räntekostnaderna har
överstigit ränteintäkterna.
Förra
året
togs
beslut
att
avyttra
pensionsmedelsplaceringar i syfte att erhålla en mer etisk och fossilfri
placeringsinriktning och som en konsekvens av osäkerhet på de finansiella
marknaderna. Försäljningarna innebar reavinster med 8 mkr vilket då medförde
ett positivt finansnetto. Så stora finansiella intäkter förväntas inte påverka
resultatet under detta år.
Kommunens ränteintäkter kommer från avkastning på koncerninterna lån och
reavinster vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar. I räntekostnaderna
ingår ränta på pensionsskulden. Årets budgeterade finansnetto uppgår till 7,5
mkr medan prognosen vid tertial 2 visar på lägre nettokostnader med 6 mkr.
Förutom en reavinst i samband med försäljning av kommunens
pensionsplaceringar så bidrar lägre snittränta på kommunens lån till ett
prognosticerat bättre resultat.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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2019-§ 391

Dnr: KS.2019.1029

Låneram för fortsatta investeringar
Sammanfattning
Vallonbygden har via moderbolaget FFIA inkommit med en hemställan om att
godkänna en ökad låneram för bolaget från 500 mkr till 600 mkr.
Styrelsen anger att bolagets avsikt är att fortsätta investera i nya bostäder för att
bidra till kommunens mål om 30 000 invånare år 2035. Bland de planerade
projekten återfinns Ekkällevägen 7, Grosvad, Lotorp och Järnvägen 2.
Utifrån bolagets beräkningar av lönsamhet för dessa investeringar och med
beaktande av nedskrivningsbehov i nyproduktion bör soliditeten för bolaget som
lägst hamna på 15 procent. Detta är den nivå som styrelsen beslutat som lägsta
acceptabla nivå.
Kommunkoncernens skuldutveckling har de senaste åren haft en positiv trend
där långsiktiga skulder per invånare minskat och soliditeten för koncernen har
ökat. Kommunen står inför stora investeringar men koncernens möjlighet att låna
bedöms inte påverkas negativt av en utökad låneram för Vallonbygden.
Koncernens nyutlåningsutrymme hos Kommuninvest ligger på ca 1.000 mkr.
Styrelsen i FFIA föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att bevilja
utökad låneram från 500 mkr till 600 mkr.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bevilja en utökad låneram för Vallonbygden från 500 mkr till 600
mkr.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 392

Dnr: KS.2019.0199

Strategisk plan och budget 2020-2022
Sammanfattning
Den styrande politiska trion bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna informerar muntligt förslag på strategisk plan 2020-2022 och
budget 2020.
Förslag till beslut nästa möte
1. Att omfördela inom sektor social omsorg 4000 tkr från IFO-placeringar
barn och unga till övriga insatser vuxna enligt SOL/HSL
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att anta förslaget till budget år 2020 och strategisk plan 2020-2022.
3. Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga
låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020.
4. Att avsätta 1980 tkr till omställningsmedel personal.
5. Att avsätta 200 tkr miljöutvecklingspotten och 500 tkr till drift av nya
infrastrukturinvesteringar och 282 tkr till överförmyndaren.
6. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2020 till 65 miljoner kronor.
7. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten
2020-2022.
8. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av
investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor
inom respektive anslagsområde.
9. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1400 miljoner kronor.
10. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat
låneram.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 393

Dnr: KS.2019.1010

Utvecklingsmedel digitalisering e-learningplattform
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en
pågående process för att möta samhällsutvecklingen. För vård och omsorg och
social omsorg innebär det att sektorerna arbetar med att ha digitaliseringen som
en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. I strategisk plan 2019–2021 finns
målet att Finspångs kommun ska ha engagerade och motiverade chefer och
medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning. Med hjälp av en elearningplattform ser vård och omsorg och social omsorg att sektorerna kan
närma sig det målet.
Syfte
Att säkerställa att medarbetare har rätt kompetens för att utföra sina
arbetsuppgifter är en förutsättning för att ge god vård och omsorg.
Med en e-learningplattform får chefer en tydlig överblick och kontroll på sina
medarbetares utbildningar. Förväntningarna på kunskap till medarbetarna blir
tydliga. Som chef finns också möjlighet till visuella rapporter av
utbildningsbehovet på sin enhet, vilket kan vara värdefullt vid exempelvis
rekrytering eller planering av kompetensutveckling.
Genom att utbildningar som idag ges fysiskt i stället skulle kunna ges via elearning blir utbildningstiderna mer flexibla, tiden för planering och
genomförande av utbildningar skulle minska vilket i sin tur gör att vi sparar
resurser för enhetschefer, interna utbildare och administrativ personal. Vi får ett
minskat behov av vikarier då inte alla behöver gå utbildning samtidigt. Vi ökar
samtidigt tillgänglighet för nattpersonal och vikarier.
Vi säkerställer att samtliga får samma information. Systematiseringen gör att vi
minskar risken för dubbelgenomgång och/eller att viktig information inte ges.
Det blir en säkrare process för introduktion av nya medarbetare.
Utbildningarna som erbjuds via e-learning kan korrigeras löpande och vi kan på
så vis justeras innehåll och utbud efter behov. Utbildning kan även ges direkt när
behov uppstår utan förberedelser.
Upplägg
Sektorerna vård och omsorg och social omsorg påbörjar upphandling av tjänsten
e-learningplattform. Arbetet med att fylla e-learningplattformen med material
kommer vara ett fortlöpande arbete men påbörjas så snart avtal finns. Antal
användare av e-learningplattformen regleras med licenskostnad vilket gör att
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även andra sektorer kan ta del av e-learningplattformen om intresse finns
framöver.
Ansökan
Sektor vård och omsorg och social omsorg ansöker om 250 000 kronor i
utvecklingsmedel för digitalisering;
130 000 kronor i uppstartskostnad
120 000 kronor i licenskostnad första året (beräknat på cirka 1000 medarbetare)
Kostnaden är uppskattad efter referens från annan närliggande kommun.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 867 000 kronor.
Vid beviljande av ovan sökta summa (250 000 kronor) finns 1 617 000 kronor
kvar.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att finansiera sektor vård och omsorg och social omsorg
digitaliseringssatsning av e-learningplattform
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för
digitalisering med summan 250 000 kr

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 394

Dnr: KS.2019.0995

Program för krisberedskap 2019-2022
Sammanfattning
Finspångs kommun ska vara en trygg kommun att bo och vistas i. En viktig del i
arbetet mot det målet är att kommunen är robust, det vill säga att kommunens
verksamheter kan fortgå även vid små och stora störningar. Exempelvis kan det
inträffa ett längre strömavbrott, en värmebölja eller en bussolycka och då är det
viktigt att kommunens verksamheter och personal är så förberedda som möjligt
på att hantera händelsen för att minimera de negativa konsekvenserna.
Krisberedskap fokuserar även på att förebygga att kriser överhuvudtaget ska
uppstå samt att återställa verksamhet så snabbt som möjligt efter en inträffad
händelse.
Krisberedskapsarbetet regleras i ett flertal lagar där Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) är den mest centrala. Finspångs kommun
redogör i detta program (biläggs) den övergripande inriktningen på
krisberedskapsarbetet enligt gällande lagstiftning, för perioden
2019-2022. Kommunen avser att lägga extra vikt vid följande områden under
perioden:
•

Upprätta krishanteringsråd för bred samverkan inom kommunen

•

Genomföra fler korta övningar med krisledningsorganisationen

•

Förstärka robusthet på ledningsplats

•

Skapa fler trygghetspunkter i kommunen

•

Öka samverkan med kommunens bolag

•

Utveckla rutiner kring arbetet med WIS och Rakel

•

Utveckla arbetet med civilt försvar

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna Program för krisberedskap för perioden 2019–2022
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 395

Dnr: KS.2019.0343

Medborgarförslag Uppsnyggning av strandremsan mot Skuten
Sammanfattning
Den 13 mars 2019 inkom ett medborgarförslag angående en uppsnyggning av
strandremsan mot Skuten vid järnvägen. I förslaget står följande:
”Vi bor i en av de 32 lägenheterna på Majoren. Vi har en fin utsikt mot sjön men
det vore ännu finare med en uppsnyggning av strandremsan på andra sidan
järnvägsrälsen. Det skulle berika Finspångs grönområden. Mitt förslag är en
heltäckande gräsmatta med några stolar och bord. En strandpromenad vore väl
inte helt fel. Hit kunde man gå en varm sommardag med en kopp kaffe eller
enbart njuta av frisk luft. Naturligtvis måste detta förslag avse allmän plats. Till
detta hör även tillbyggnaden av stationshuset som jag anser borde rivas. Det
skulle även ge ett ytterligare lyft av Finspångs fina centrumbild.”
Vid kontakt med förslagsställaren nämndes även att träd och bänkar skulle vara
ett välkommet inslag. Förslagsställaren framhåller att de som bor i Majoren inte
har något grönområde i närheten där de kan gå ut och vandra längs ett gångstråk.
Gällande rivningen av tillbyggnaden till stationshuset menas den låga byggnaden
söder om den äldre fastigheten.
Det förslagsställaren föreslår är något som funnits med i diskussioner i
utvecklingen av stationsområdet under en längre tid och förvaltningen anser att
en utveckling av området skulle bidra till ett mer levande centrum och det finns
med i kommunens långsiktiga planering. Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål
att bli 30 000 invånare till år 2035 har förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021
ett prioriterat uppdrag att detaljplanelägga för ytterligare bostäder. Ett av dessa
detaljplaneuppdrag som förvaltningen har är utveckla det gamla stationsområdet
för bostäder i kombination med att sammankoppla stationsområdet med centrum
och skapa allmänna ytor för rekreation och tillgänglighetsgöra området. I detta
arbete finns planerat att även skapa möjligheter för gångstråk som ska vara
tillgänglig för allmänheten. Dock måste en säker gångpassage över
järnvägsspåret kunna säkerställas.
Utifrån att det finns ett detaljplaneuppdrag för utveckling av det aktuella området
så ser förvaltningen, utifrån ett helhetsperspektiv, att planeringen av ett
grönområde och eventuella justeringar av stationshuset med fördel utförs i
samband med detaljplanearbetet för Stationsområdet. Det ger möjligheter att
samordna utformningen av bostäder, allmänna gångstråk med mera.
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-10-28

2019-§ 396

Dnr: KS.2018.1156

Medborgarförslag Fortsatt utbyggnad av gångbana/trottoar
utmed riksväg genom Sonstorp
Sammanfattning
Utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv önskas en fortsatt utbyggnad av
gångbana/trottoar utmed riksväg 51 genom Sonstorp.
Då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik önskas en fortsatt utbyggnad av
gångbana/trottoar utmed riksväg 51 mellan Norråsvägen fram till
Missionskyrkan.
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om en fortsatt utbyggnad av
gångbana/trottoar utmed riksväg 51 mellan Norråsvägen fram till
Missionskyrkan. Förvaltningen har vid kontakt med förslagsställaren meddelat
att frågan vidarebefordras till Trafikverket för en fortsatt diskussion.
Handläggning av ärendet
Mellan vägkorsning mot Grytgöl och upp mot Norråsvägen finns idag en trottoar
utmed riksväg 51. Efter Norråsvägen fram till Missionskyrkan är det endast en
målad linje i gatan. Oskyddade trafikanter är idag hänvisade till Banvallen och
lokalgator i samhället men många väljer att gå eller cykla längs riksväg 51 och
tvingas då vistas bland trafiken.
Då riksväg 51 ägs av Trafikverket kommer Finspångs kommun vidarebefordra
önskemålet till Trafikverket för fortsatt diskussion om trafiksäkerheten för
kommunens innevånare i Sonstorp
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-28

2019-§ 397

Dnr: KS.2019.1061

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och
sammanträdestider 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för
sammanträden under verksamhetsåret 2020.
Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens- och
kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.
Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet
som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det
handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska
uppföljningsrapporter.
En viktig ändring i förhållande till tidigare år att kommunstyrelsens mötesdag
föreslås att ändras från måndag till onsdag.
Förändringen ger bättre förutsättningar för politisk ledningsgrupp att hantera
uppkomna frågeställningar inför kommunstyrelsens sammanträde.
Ledningsgruppen kan ha avstämning måndag förmiddag och få tid att följa upp
frågor innan sammanträdet. Det skapa också bättre förutsättningar att hantera
administrationen runt sammanträdena
Förslag till datum för kommunstyrelsesammanträden 2020 är:
22 januari, 12 februari, 4 mars, 1 april, 22 april, 20 maj, 10 juni, 26 augusti, 23
september, 7 oktober, 28 oktober, 25 november och 9 december.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att fastställa kommunstyrelsens sammanträden 2020 till: 22 januari, 12
februari, 4 mars, 1 april, 22 april, 20 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 7
oktober, 28 oktober, 25 november och 9 december.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-28

2019-§ 398

Dnr: KS.2019.1060

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och
sammanträdestider 2020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för sina
sammanträden under verksamhetsåret 2020.
Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens- och
kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.
Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet
som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det
handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska
uppföljningsrapporter.
Kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda till onsdagar. Januari till mars
är mötet i slutat av månaden. Det är för att kunna förbereda mötet i januari i
förhållande till helgdagarna. Det påverkar också planeringen för de närmast
kommande månaderna. Därefter är fullmäktiges sammanträdesdagar i mitten av
månaden. Även föregående år har tidpunkten för sammanträden varierat, främst
på grund av helgdagar. I juli och augusti är inga sammanträden inplanerade
utifrån erfarenhet att det är få ärenden att behandla vid den här tiden på året.
Kommunfullmäktige kan alltid sammankallas om brådskande ärende
uppkommer.
Förslag till datum för kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden 2020 är:
29 januari, 26 februari, 25 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 16 september, 21
oktober, 18 november och 16 december.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträden 2020 till: 29 januari,
26 februari, 25 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 16 september, 21 oktober,
18 november och 16 december.
2. Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan 16:00
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-28

2019-§ 399

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:
a) Polisen – Peter Johansson från polisen informerar om deras verksamhet.
b) Överförmyndaren – Helene Espling (S), Camilla Brandt och Susanne
Nylander informerar om överförmyndarens verksamhetsområde.
c) Företagsbesök – Bertil Senestad (S) informerar om besöket på Borggårds
bruk.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-28

2019-§ 400

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.
Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid
Vreta utbildningscentrum LÅ 19/20 Dnr KS.2019.0956
Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Vreta
utbildningscentrum LÅ 19/20 Dnr KS.2019.0923
Beslut om mottagande av elev till individuellt alternativ
vid Bergska Gymnasiet utifrån synnerliga skäl Dnr
KS.2019.1012
Beslut om mottagande av elev till Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ vid Bergska
Gymnasiet utifrån synnerliga skäl Dnr KS.2019.1013
Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Vreta
Utbildningscentrum LÅ 19/20 Dnr KS.2019.1015
Medfinansiering statsbidrag för barn som inte är
folkbokförda i Sverige HT19 Dnr KS.2019.1033
Beslut att söka medfinansiering genom statlig ersättning
för asylsökande elevers utbildningskostnad VT19 Dnr
KS.2019.1002
Teckningsrätt för bank- och bankgiro Dnr KS.2018.1314
Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2019.1038
Delegationsbeslut för medfinansiering statsbidrag för
barnomsorg under kvällar, nätter och helger 2019 Dnr
KS.2019.0163

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-28

Utökat ansvarsområde Dnr KS.2019.0019
Föreningsbidrag 2019 pensionärs- och
handikapporganisationer Dnr KS.2018.0020
Beslut att lämna ut uppgifter med förbehåll - namn och
e-postadresser till handläggare inom myndighetskontoret
Dnr KS.2019.1001
Investeringsmedgivande belysning Bergska skolan Dnr
KS.2019.0017
Delegationsbeslut investeringsmedgivande
vuxenutbildningen 2019 Dnr KS.2019.0017
Investeringsmedgivande Bergska gymnasiet Bildningen
Dnr KS.2019.0017
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegation till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-28

2019-§ 401

Delgivningar
Sammanfattning
1. Mötesanteckningar samrådet för strategiska frågor 2019-10-04
2. Månadsrapport stiftelseportföljen september 2019
3. Information från Migrationsverket om kvotflyktingar som anvisas med kort
varsel samt ensamkommande barn
4. EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning till
uppdaterad taxa och delegationsordning – SKL cirkulär 19:41

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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