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verkställs inom lagstadgad tid kvartal 2 2019 sektor social 

omsorg 

2019-§ 294 

  

Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 2018 - 

anmälan om kränkande behandling, januari – juni 2019 

2019-§ 295 

  

Antagande av detaljplan för upphävande av del av 

byggnadsplan D97 

2019-§ 296 

  

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok 2019-§ 297 

  

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel 2019-§ 298 

  

e-förslag: gästbrygga i centrum 2019-§ 299 

  

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar 2019-§ 300 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 3 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 2019-§ 301 
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Investeringsavslut projekt 9051 IT servermiljö 2019-§ 303 
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2019-§ 285 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2019-§ 286   Dnr: KS.2019.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar maj 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 maj månad: 

Den totala risksituationen har försvagats under maj som följd av orolig 
aktiemarknad. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering sjunkit 
till 164,4% (165,3%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 29% (34% 
föregående månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett 
säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde.  

Värdet på pensionsportföljen har sjunkit med 1,3% under maj och värdet på 
skulden med 0,8%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att 
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.  

Under månaden har kommunen erhållit utdelning till finansenheten på en av 
placeringarna. 
 
 
Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som 
procentuell fördelning på olika tillgångsslag. Andelen aktier uppgick till 22,5% varav 
6,4% var exponerat mot Sverige och 16,2% mot utländska aktier. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten 

- - - - - 
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2019-§ 287   Dnr: KS.2019.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar juni 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 juni månad: 

Den totala risksituationen har stärkts under juni som följd av mindre orolig 
aktiemarknad. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit 
till 166,9% (164,4%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 34% (29% 
föregående månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett 
säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde.  

Värdet på pensionsportföljen har stigit med 1,2% under juni och värdet på skulden 
har sjunkit med 0,3%. 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-§ 288   Dnr: KS.2019.0007 

 

Skuldförvaltarraport juni 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 juni månad 
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för juni 2019. Den genomsnittliga 
räntan är i princip oförändrad och uppgår till 1,79% (1,78%).   
 
Under månaden har Vallonbygden upplånat ytterligare 25 mkr från internbanken 
och Finspångs tekniska verk har valt att amortera 10 mkr. 
  
Internbanken har nu krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta (550,5 mkr) av totalt 
1 051,1 mdr (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 juni 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 3 år. 
 
Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt 
finanspolicyn, vid utgången av juni var värdet 2,9 år. 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten 

- - - - - 
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2019-§ 289   Dnr: KS.2019.0016 

 

Likviditetsrapport maj 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%.  
 
Maj månad 
Likviditetsrapporten för maj 2019 visar på fortsatt god likviditet, nivån har ökat 
jämfört med april och ligger nu på ca 104%. 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 ökat med 16 mkr. Under månaden har 
kommunen förnyat ett lån som förfallit och samtidigt ökat upp lånebeloppet med 
ytterligare 14,5 mkr. Syftet är att vidareutlåna 20 mkr till Vallonbygden i juni vilket 
då kommer att innebära mindre likvida medel.  
 
Under perioden minskar kortfristiga fordringar, som utgör en del av 
omsättningstillgångarna, då skatteverket utbetalat momsersättningar för mars. Även 
kommunens kortfristiga skulder minskar, framförallt uppbokade leverantörsskulder 
som blivit reglerade under månaden. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten 

- - - - - 
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2019-§ 290   Dnr: KS.2019.0657 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - bidrag från 
Migrationsverket 

Sammanfattning 
Migrationsverket ersätter kommunen för migrationsrelaterade kostnader. Dels 
genom generella ersättningar och dels genom återsökningar. Återsökningar görs i 
efterhand och kommer därmed att betalas ut i efterhand. Detta gör att kostnader 
och ersättning inte matchar fullt ut under ett år. För att justera detta görs 
periodiseringar av ersättningen. Det kan beskrivas som att de ersättningar som avser 
2017 och inte kommer kommunen till handa förrän under 2018 flyttas i 
bokföringen för att hamna på rätt år. På samma sätt görs för de ersättningar som 
avser 2018 men inte kommer förrän 2019.  

Ersättning 2018 
Under 2018 betaldes 70 663 tkr ut, varav 24 942 tkr avsåg 2017.  Efter justeringar 
för pengar som ännu inte kommit från Migrationsverket men som ansökts om var 
den totala intäkten 63 382 tkr.   Kommunens kostnader uppgick till 50 156 tkr.  
12 348 tkr avsattes till en fond för framtida behov. I tabellen redovisas hur intäkter 
och kostnader fördelar sig i sektorerna. 

Årets intäkt 63 382 074 Årets kostnad 50 155 701 

varav  varav  

Överförmyndare 72 501 Överförmyndare 72 501 

Social omsorg 22 328 564 Social omsorg 20 886 717 

Vård och omsorg 13 755 Vård och omsorg 13 755 

Utbildning 27 674 733 Utbildning 27 674 733 

Ledningsstaben 387 000 Ledningsstab 1 300 415 

Finans 557 580 Finans 207 580 

Fonderat överskott 12 347 941   

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet 

- - - - - 
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2019-§ 291   Dnr: KS.2019.0060 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider barn 
och unga kvartal 2 2019, sektor social omsorg 

Sammanfattning 
Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1-2§. 
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader 
(122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda skäl 
för att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid. Formellt 
förlängningsbeslut ska då finnas i den enskildes akt. Utredningar som grundar sig på 
en ansökan har inte samma lagkrav att vara slutförd senast inom fyra månader. I 
statistiken nedan särskiljs inte vad som är ansökan eller anmälan. 
 
Här redovisas antal avslutade utredningar (grundade på ansökningar eller 
anmälningar) för barn och unga per kvartal och fördelningen av hur många som är 
122 dagar eller kortare och hur många som enligt verksamhetssystemet överstiger 
utredningstiden om 122 dagar. Vidare redovisas hur många av de utredningar som 
överstiger 122 dagar, som har ett formellt förlängningsbeslut. Till sist redovisas 
antal dagar den kortaste respektive längsta utredningen pågick. 
 
Bedömningen görs att uppskattningsvis en tredjedel av de utredningar som enligt 
verksamhetssystemet pågått mer än 122 dagar, egentligen är slutförda inom 122 
dagar. När det infaller en väntetid mellan beslut om insats och verkställighet, 
behöver ofta dokumentation föras i systemet och ärendet därför hållas öppet. I 
dagsläget finns det inte möjlighet att i verksamhetssystemet söka ut när det egentliga 
utredningsavslutet infaller, för dessa ärenden. Manuell genomgång av ärenden för 
mer specifik rapportering skulle ta en ansenlig tid i anspråk. Planering för översyn 
av eventuella alternativa verksamhetssystem pågår.  

Kvartal 2 avser period 1 april – 30 juni 2019 

Avslutade utredningar 
under perioden 

Barn och unga 0-15 år: 42 st  

Ungdomar 16-20 år:  5 st 

Totalt: 47 st 

Utredningar som pågått 
upp till 122 dagar 
 

 28 st 60 % 

Utredningar som pågått 
mer än 122 dagar 
 

 19 st 40 % 

Utredningar med formellt 
förlängningsbeslut 
 

 2 st  

Variation i utredningstid 15 - 269 dagar  
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Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars 2019 

Avslutade utredningar 
under perioden 

Barn och unga 0-15 år: 56 st  

Ungdomar 16-20 år: 17 st 

Totalt: 73 st 

Utredningar som pågått 
upp till 122 dagar 
 

41 st 56% 

Utredningar som pågått 
mer än 122 dagar 
 

32 st 44% 

Utredningar med formellt 
förlängningsbeslut 
 

2 st  

Variation i utredningstid 1 – 328 dagar  

Kvartal 4 avser period 1 oktober - 31 december 2018 

Avslutade utredningar 
under perioden 

Barn och unga 0-15 år: 31 st   

Ungdomar 16-20 år: 9 st  

Totalt: 40 st  

Utredningar som pågått 
upp till 122 dagar 
 

28 st  70% 

Utredningar som pågått 
mer än 122 dagar 
 

12 st 30% 

Utredningar med formellt 
förlängningsbeslut 
 

0 st  

Variation i utredningstid 8 – 234 dagar  

 
Kvartal 3 avser period 1 juli - 30 september 2018 

Avslutade utredningar 
under perioden 

Barn och unga 0-15 år: 27 st   

Ungdomar 16-20 år: 9 st  

Totalt: 36 st  

Utredningar som pågått 
upp till 122 dagar 
 

23 st 64% 

Utredningar som pågått 
mer än 122 dagar 

13 st 36% 

Utredningar med formellt 
förlängningsbeslut 

1 st  

Variation i utredningstid 1 – 178 dagar  
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Kvartal 2 avser period 1 april - 30 juni 2018 

Avslutade utredningar 
under perioden 

Barn och unga 0-15 år: 54 st   

Ungdomar 16-20 år: 7 st  

Totalt: 61 st  

Utredningar som pågått 
upp till 122 dagar 
 

26 st 43% 

Utredningar som pågått 
mer än 122 dagar 
 

35 st 57% 

Utredningar med formellt 
förlängningsbeslut 
 

5 st  

Variation i utredningstid 3 – 285 dagar  

 

Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars 2018 

Avslutade utredningar 
under perioden 

Barn och unga 0-15 år: 40 st  

Ungdomar 16-20 år: 10 st 

Totalt: 50 st 

Utredningar som pågått 
upp till 122 dagar 
 

31 st 62% 

Utredningar som pågått 
mer än 122 dagar 
 

19 st 38% 

Utredningar med formellt 
förlängningsbeslut 
 

0 st  

Variation i utredningstid 9 – 217 dagar  

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan 

- - - - - 
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2019-§ 292   Dnr: KS.2019.0061 

 

Rapportering enligt internkontrollplan – antal placerade barn 
och unga kvartal 2 2019, sektor social omsorg 

Sammanfattning 

Rapporteringen redovisar antal placerade barn och unga, unika individer, som är 
placerade i någon form. Dessutom redovisas antal placeringar, vilket även innefattar 
byte av lagrum (tex från vård enligt socialtjänstlagen, SoL, till vård enligt lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) och byte av vårdform/vårdgivare. 
Vid färre än 5 placeringar redovisas inte antalet på grund av sekretess, denna 
information kan delges vid behov under kommunstyrelsens möte. 

Antal aktuella vårdnadsöverflyttningar redovisas i separat tabell.  

Perioden avser 2019-04-01 – 2019-06-30 

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2019 
Placeringtyp Antal  

2019 (Q1) 
Antal 
2019 (Q2) 
 

Antal  
2019 (Q3) 

Antal  
2019 (Q4) 

HVB 

(offentlig huvudman/ SiS) 

- 
 

6   

HVB  

(enskild huvudman/privat) 

10 10   

Konsulentstött familjehem 8 7   

Släktinghem 10 8   

Familjehem 26 28   

Beredskap/jourplaceringar - -    

Stödboende - -    

Summa placeringar 64 64   

Summa unika individer 52 48   
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Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2019 
Placeringtyp Antal 

2019 (Q2)  

Antal 
2019 (Q2) 
 

Antal 
2019 (Q3) 
 

Antal 
2019 (Q4) 
 

HVB 

(offentlig huvudman/egen 
regi) 

- 

 

-   

HVB 

(enskild huvudman/ privat) 

- -   

Konsulentstött familjehem - -   

Familjehem - -    

Släktinghem - -   

Beredskap/ jourplacering -    

Stödboende 16 11   

Summa placeringar 22 14   

Summa unika individer 20 14   

Antal vårdnadsöverflyttningar, barn och unga 
 2019 2018 2017 

Antal - Q1 21 14 16 

Antal - Q2 22 14 15 

Antal - Q3  16 15 

Antal - Q4  20 15 

Avslut av vårdnadsöverflytt kan ske bland annat på grund av avslut av gymnasium  

och den unga är därmed omkring 20 år. 

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2018 
Placeringtyp Antal 2018 

(Q1) 
Antal 
2018 (Q2) 
 

Antal 
2018(Q3) 

Antal 
2018(Q4) 

HVB 

(offentlig huvudman/ SiS) 

7 
 

6 5 - 

HVB  

(enskild huvudman/privat) 

11 18 12 8 

Konsulentstött familjehem 8 10 7 5 
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Släktinghem 7 5 - 7 

Familjehem 30 26 27 24 

Beredskap/ jourplaceringar - 6 - - 

Summa placeringar 66 72 58 48 

Summa unika individer 58 55 50 45 

 

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2018 
Placeringtyp Antal 

2018(Q1) 
Antal 
2018(Q2) 

Antal 
2018(Q3) 

Antal 
2018(Q4) 

HVB 

(offentlig huvudman/egen 
regi) 

29 

 

22 15 7 

HVB 

(enskild huvudman/privat) 

6 - - - 

Konsulentstött familjehem - - - - 

Familjehem 10 7 8 - 

Släktinghem - - - - 

Beredskap/ jourplacering - - - - 

Stödboende - - - 10 

Summa placeringar 50 36 29 25 

Summa unika individer 44 34 27 24 
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Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2017 
Placeringtyp Antal 2017 

(Q1) 
Antal 2017 
(Q2) 

Antal 2017 
(Q3) 

Antal 2017 
(Q4) 

HVB 

(offentlig huvudman/SiS) 

- 
 

- 6 8 

HVB  

(enskild huvudman/privat) 

- - 8 17 

Konsulentstött familjehem 17 14 11 8 

Släktinghem 7 7 8 7 

Familjehem 22 23 27 25 

Beredskap/ jourplaceringar - - - - 

Summa placeringar 56 54 62 69 

Summa unika individer 53 53 58 60 

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2017 
Placeringtyp Antal 

2017(Q1) 
Antal 
2017(Q2) 

Antal 
2017(Q3) 

Antal 
2017(Q4) 

HVB 

(offentlig huvudman/egen 
regi) 

40 

 

39 44 

 

36 

HVB 

(enskild huvudman/privat) 

28 26 24 - 

Konsulentstött familjehem 7 7 6 6 

Familjehem 12 13 9 9 

Släktinghem 7 8 6 - 

Beredskap/ jourplacering - - - - 

Summa placeringar 94 93 89 59 

Summa unika individer - - 85 58 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan 

- - - - - 
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2019-§ 293   Dnr: KS.2019.0062 

 

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare och 
antal hushåll, jan-juni 2019 sektor social omsorg 

Sammanfattning 

Nedan redovisas de siffror som månadsvis rapporteras till Socialstyrelsen. Antal 
bidragstagare utgörs av vuxna och hemmavarande barn. 
 
 
Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd: 

 
  

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept. Okt Nov Dec

2014 622 615 636 627 641 647 624 634 602 605 603 621

2015 666 641 650 640 624 644 642 638 577 567 603 599

2016 609 597 612 636 614 627 585 587 549 526 538 562

2017 544 556 549 559 539 550 533 534 489 494 472 506

2018 582 573 577 506 563 540 521 508 536 473 507 509

2019 512 490 557 535 537 543
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Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd: 

 
Genomsnittet för antal bidragstagare och antal hushåll är i stort sett oförändrat 
jämfört med samma period 2018. 
  

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept. Okt Nov Dec

2014 324 324 350 352 345 349 343 327 327 323 329 342

2015 350 343 351 353 347 359 352 350 317 319 325 331

2016 346 343 348 360 356 360 335 325 306 304 303 309

2017 306 301 303 311 308 304 290 285 272 277 270 279

2018 314 315 318 288 302 287 283 279 291 266 281 275

2019 283 260 305 295 300 311
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Nedan visas en sammanställning över utbetalt belopp per månad: 

 
 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att föra uppföljning enligt internkontrollplan till protokollet 

- - - - - 

 

 

 
 
  

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept. Okt Nov Dec

2014 2268 2263 2404 2407 2380 2410 2307 2358 2224 2163 2246 2280

2015 2295 2314 2266 2314 2322 2289 2197 2156 1957 1988 2094 2058

2016 2207 2127 2161 2210 2163 2261 1999 2060 2076 1801 1946 1964

2017 2041 2066 1932 2105 1966 1878 1767 1841 1856 1809 1799 1716

2018 1924 1935 1747 1997 1929 1890 1839 1874 1892 1608 1764 1790

2019 1915 1791 2061 2132 1941 2047
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2019-§ 294   Dnr: KS.2019.0436 

 

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte 
verkställs inom lagstadgad tid kvartal 2 2019 sektor social 
omsorg 

Sammanfattning 
Icke verkställda biståndsbeslut  
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande 
biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. 
Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden 
och till kommunfullmäktige.  
Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker: 
uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga, 
resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt 
med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den 
enskilde vill vara ledig under en tid.  
 
Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 2 2019. 
 

Insatskategori/beslut Nuläge Antal dagar sedan 
beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 768 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 360 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 121 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 592 

Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 764 

Bostad för barn/unga 
LSS 

Ej verkställt 546 

   

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 209 

Daglig verksamhet LSS Avvaktar 113 

Dagverksamhet SoL Avvaktar 110 

   

Kontaktperson LSS Ej verkställt 201 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 165 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 143 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 265 

   

Kontaktperson SoL Ej verkställt 256 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 227 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 250 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 193 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ta informationen till protokollet  
- - - - - 
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2019-§ 295   Dnr: KS.2019.0711 

 

Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 2018 - 
anmälan om kränkande behandling, januari – juni 2019 

Sammanfattning 

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar 
av kränkande behandling från samtliga verksamheter inom sektor 
utbildning för perioden januari-juni 2019. 
Under denna period har det inkommit totalt 175 anmälningar till sektor utbildning.  

Verksamheterna har arbetat med flera åtgärder under vårterminen som bland annat 
ordningsregler, personalens förhållningssätt samt skollagens regler och riktlinjer. 
Många skolor och förskolor har också arbetat med värdegrundsfrågor tillsammans 
med eleverna. Detta kan vi se effekter av i verksamheterna genom att eleverna 
känner sig tryggare och upplever högre studiero. Effekterna av insatta 
utbildningsåtgärder är också att anmälningarna nu handlar om kränkande 
behandlingar, vilket det tidigare inte har gjort. Personalen har blandat ihop dessa två 
rapporteringar med varandra. 

En stor skillnad mot tidigare år är att personalen får utreda kränkningar som sker på 
fritiden via sociala medier då detta påverkar eleverna mycket i skolan.  

42 av anmälningarna från grundskolan är från våra två högstadieskolor, majoriteten 
av dessa är av rasistisk karaktär.  

Ytterligare en trend är att de fysiska kränkningarna sker framförallt bland yngre 
elever. Över hälften av anmälningarna har skett genom fysiska kränkningar, genom 
till exempel förstörelse av ägodelar eller genom våld.  

En del av anmälningarna visar sig också handla om konflikter mellan eleverna. 

Sektor utbildning kommer fortsätta att arbeta med att förebygga att kränkningar ske 
i våra verksamheter. Utbildningsinsatser fortlöper, skolorna arbetar med samsyn 
och gemensamma förhållningsätt och enheternas ordningsregler kommer vara 
kända för samtliga elever och personal. 

Ärendet gäller 
mellan 

elev/elev personal/elev elev/personal totalt 

Förskola 2   2 

Grundskola 147 3 14 171 

Grundsärskolan 1   1 

Gymnasieskolan  1  1 

Totalt 150 4 14 175 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan 
- - - - - 
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2019-§ 296   Dnr: KS.2016.0860 

 

Antagande av detaljplan för upphävande av del av 
byggnadsplan D97 

Sammanfattning 
Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny cykelväg. I 
Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken. 

Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen och 
den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt sedan tidigare 
och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnadsplan D97 är planlagd 
som allmän plats park. 

När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrågades 
bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg över 
parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 2010-10-05 
(BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvikelse från 
detaljplanen. 

Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning 
för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säkras anslutning till 
riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhetsanläggning för mark som i 
gällande detaljplan har ändamålet allmän plats park. För att trygga fastighetsägarnas 
anslutning till allmän väg krävs att del av gällande byggnadsplan D97 upphävs. 

Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i uppdrag att 
upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda vägen strider mot. 

Samråd om detaljplaneförslag 
Samråd om detaljplanen genomfördes 12 april till 27 maj 2019. Under samrådet 
inom Trafikverket med synpunkt på att även den delen av byggnadsplanen som 
omfattade tillfart direkt till riksväg 51 skulle upphävas. Planförslaget justerades efter 
Trafikverkets synpunkt.  

Granskning av detaljplanen 
Granskning av detaljplanen genomfördes 29 maj till 17 juni 2019. Under 
granskningen inkom inga synpunkter på planförslaget vilket innebär att inga 
ändringar har gjorts i planhandlingarna efter granskningsskedet. 

Antagande av detaljplanen 
En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får 
uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen bedömer att denna 
detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna delegera 
antagandebeslutet till kommunstyrelsen.  
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Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-22 att delegera beslutet om att anta 
upphävande av del av byggnadsplan D97 för del av fastigheten Vistinge 6:4 till 
kommunstyrelsen. (2019-§88) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anta detaljplan för upphävande av del av byggnadsplan D97 för del av 
fastigheten Vistinge 6:4 i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

- - - - - 
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2019-§ 297   Dnr: KS.2018.1056 

 

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Malin Ahlqvist som önskar att det ska 
byggas nya prisvärda fräscha lägenheter/radhus i Finspång. Förslagsställaren 
uppmanar Finspångs kommun överväga att ta kontakt med Boklok.  

Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att Skanska och Ikea bygger 
tillsammans lägenheter och radhus som är förhållandevis billiga, små trivsamma och 
smartplanerade bostadsrätter som inte riktar sig till dem med den större plånboken 
utan medelinkomsttagare. Mindre prisvärda bostäder efterfrågas av såväl 
barnfamiljer som äldre men går knappt att få tag på.  

Vid kontakt med förslagsställaren beskrivs att Boklok är ett bra budgetboende som 
förslagsställaren har erfarenhet av från tidigare bostadsort. I och med att konceptet 
vänder sig till både yngre och äldre så bidrar det till att skapa en större rörlighet på 
bostadsmarknaden. Att tex äldre av ekonomiska skäl inte är tvingade att bo kvar i 
hus som i sin tur skulle kunna frigöras för småbarnsfamiljer.  

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 och i förvaltningens uppdrag ingår att skapa möjligheter för 
ett varierat boende. Förvaltningen arbetar med flera detaljplaner innehållande 
bostäder på kommunägd mark och vartefter dessa antas skapas möjligheter för 
kommunen att göra markanvisningar för dessa områden. I samband med det 
skickas en förfrågan om intresse av att bygga i området, enligt kommunen 
fastställda villkor, ut till potentiella intressenter och de företag som har anmält sig 
till kommunens intresselista. Av de bolag som lämnar in anmälan till 
markanvisningen kommer kommunen efter urval teckna avtal om 
markanvisning/marköverlåtelse med de bolag som bäst uppfyller fastställda villkor. 

Förvaltningen har en aktiv dialog med flera olika bostadsföretag om utveckling av 
Finspång och för kontinuerligt diskussioner med olika aktörer som är intresserade 
av att bygga i Finspång. Bland de aktörer som förvaltningen för dialog med finns 
både mindre och större aktörer och bland dessa ingår även den aktör som omfattas 
av konceptet BoKlok. 

Utifrån att det även är viktigt för byggherrar att ha kännedom om att det finns en 
efterfrågan på marknaden uppmanas förslagsställaren även att ta kontakt med 
BoKlok för att visa att det finns efterfrågan på konceptet i Finspång. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 
- - - - - 
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2019-§ 298   Dnr: KS.2018.1150 

 

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel 

Sammanfattning 
Torgny Maurer (SD) har lämnat in en motion angående betongsuggor med lokal 
Finspångsprägel. Utifrån att frågan om parken på Bergslagstorget och dess framtida 
utseende behandlades på Kommunstyrelsen 2018-10-15 framförde Torgny Maurer 
att de oestetiska betongsuggorna som hindrar fordon tillträde till torget skulle kunna 
utformas med en lokal prägel. Vissa andra kommuner har tagit fram betongsuggor i 
form av exempelvis lejon, får och ejder som Torgny Maurer upplever vara mer 
estetiska. Dessa betonghinder med lokal prägel föreslås även kunna placeras ut på 
andra platser i staden som utsmyckning. Motiv eller eventuell utformning skulle 
kunna beslutas av KF eller kanske genom en allmän förslagstävling. Med hänvisning 
till ovanstående föreslår Torgny Maurer att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att till lämplig instans att utreda kostnaden samt ta fram 
ett lokalt utformat betonghinder för stadens utsmyckning. 
 
Mot bakgrund av det framtagna inriktningsprogrammets utgångspunkter för 
centrums offentliga miljöer skapades till sommaren 2018 ett så kallat Cirkustorg 
som en utformning på Bergslagstorget samt en del av Bergslagsvägen. Detta skedde 
i nära dialog med kommunstyrelsens referensgrupp för Finspångs centrummiljö och 
resulterade i att olika ytor provmöblerades för att skapa olika rumsliga miljöer. 
Senare under år 2018 anvisades medel för att enligt ett liknande koncept tillskapa 
åtgärder för vintersäsongen 2018 – 2019, det så kallade vintertorget. 
 
Utifrån att ovanstående åtgärder har varit av temporär karaktär och att en långsiktig 
helhetslösning för Bergslagstorget ännu inte är klarlagd så är det inte heller klart hur 
en eventuell avstängning för trafik ska ske eller utformas.  
 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen: 

”Svaret andas nonchalans och ointresse att verkligen sätta sig in i motionens 
innebörd att försköna staden. Motionen avslås på grund av att det så kallade 
cirkustorget bara är temporärt! Intet intresse finns att göra en kostnadskalkyl samt 
förstå att hindren kan stå på andra platser än Bergslagstorget! Ingen kontakt har 
heller tagits med motionären. Lite mer engagemang efterfrågas från förvaltningens 
sida angående försköningen av vår stad.” 

 Torgny Maurer yrkar vidare, om kommunstyrelsen avslår hans förstahandsyrkande, 
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kai Hallgren (SD) instämmer i Torgny Maurers yrkanden. 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden Torgny Maurers (SD) yrkande om att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen mot Ulrika Jeanssons (S) yrkande att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå motionen angående betongsuggor med Finspångsprägel 
 
Reservation 
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 
- - - - - 
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2019-§ 299   Dnr: KS.2018.1253 

 

e-förslag: gästbrygga i centrum 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit med önskan om att det ska anläggas en gästbrygga på 
lämplig plats i närheten av centrum. Förslagsställaren beskriver att det är många 
som har båtar vid stugor och bryggor utmed Skutbosjön, Dovern och Glan och inte 
har möjlighet att ta en tur in till centrum för att det saknas en allmän angöringsplats 
för båtar. Vidare beskriver förslagsställaren att en allmän brygga i anslutning till 
centrum skulle bidra till ökad handel och konsumtion i centrum samt att det 
dessutom skulle vara trevligt i den fina miljö som finns.   
 
Vid kontakt med förslagsställaren så förtydligar förslagsställaren att det inte enbart 
skulle vara till nytta för båtägare utan att området även skulle kunna ordnas med 
publika ytor med sittplatser och liknande som allmänheten kan nyttja. Lunchtid är 
det mycket människor som rör sig i centrum och då skulle det kunna vara möjligt 
att köpa en lunch i centrum och ta med sig för att äta i området vid gästbryggan. 
Förslaget skulle även innebära att boende och sommargäster skulle bli mindre 
beroende av bilen för att utföra ärenden i form av handel och för att ta del av den 
samhällsservice som finns i centrum. Vidare beskriver förslagsställaren att det är 
svårt att se något negativt med förslaget. Utöver den ekonomiska faktorn så ser 
förslagsställaren att förslaget bara medför positiva effekter.  
 
Det förslagsställaren föreslår är något som funnits med i diskussioner i utvecklingen 
av stationsområdet under en längre tid och förvaltningen anser att en gästbrygga 
bidrar 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 någon form av brygga och gångstråk som ska vara tillgänglig 
för allmänheten. 
 
Det finns emellertid flera perspektiv att ta hänsyn till och som behöver fortsatt 
utredning innan ett eventuellt anläggande av en brygga kan ske varav några av dessa 
är:  
• Föroreningssituationen i Skutbosjön 
• Säker gångpassage över järnvägsspåret  
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Utifrån att det finns ett detaljplaneuppdrag för utveckling av det aktuella området så 
ser förvaltningen, utifrån ett helhetsperspektiv, att planeringen av en gästbrygga i 
Skutbosjön med fördel utförs i samband med detaljplanearbetet för 
Stationsområdet. Det ger möjligheter att samordna utformningen av bostäder, 
allmänna gångstråk och hur en eventuell gästbrygga sammankopplas på bästa sätt till 
centrum.   
 
Som nämnts innan så delar förvaltningen förslagsställarens uppfattning kring att en 
gästbrygga i anslutning till stationsområdet skulle vara positivt för Finspångs 
centrum och vara en naturlig del av utvecklingen kring området. Att hitta 
målpunkter för att stärka sjölivet och nyttja närheten till vatten är också ett sätt att 
öka Finspångs tätorts attraktivitet. 
 

Yrkande 
Hugo Andersson (C), med instämmande av Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 

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 anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
 

- - - - - 
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2019-§ 300   Dnr: KS.2018.1165 

 

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar 

Sammanfattning 
Då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik önskas en cykelbana längs med 
Banvallen mellan Ljusfallshammar och Borggård. Finspångs kommun äger inte 
aktuell mark utan markägare måste godkänna intrång på mark för att en gång- och 
cykelbana ska kunna anläggas. 
 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om en cykelbana längs med 
banvallen från Ljusfallshammar mot Borggård då riksväg 51 är smal med mycket 
tung trafik. Förvaltningen har vid flertalet tillfällen försökt att få kontakt med 
förslagsställaren men inte lyckats. 
 
Handläggning av ärendet 
Förvaltningen fick under 2018 uppdraget att utreda huruvida en gång-och cykelbana 
var möjlig längs med Banvallen. Sträckningen omfattade Borggård-Prästköp -
Ljusfallshammar. Förvaltningen valde att dela upp sträckan i två etapper. Första 
etappen Borggård- Prästköp. Andra etappen Prästköp-Ljusfallshammar.  
 
Då Finspångs kommun inte äger aktuell mark har kontakt tagits med berörda 
markägare på etapp 1 Borggård- Prästköp. I kontakten med markägare har 
förvaltningen lämnat information om upprustning av banvall samt ersättningsnivå 
för nyttjandet av marken. 
 
Två av markägarna säger nej till nyttjande av mark. Detta medför att Finspångs 
kommun idag saknar möjlighet att iordningsställa aktuell sträcka av Banvallen till 
gång-och cykelbana. 
 

Yrkande 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

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 anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet  
 

- - - - - 
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2019-§ 301   Dnr: KS.2019.0576 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 

Sammanfattning 
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys är reglerat i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I 
Finspångs kommun har arbetet genomförts med ett brett deltagande som ett led i 
att stärka medvetenheten och delaktigheten vad gäller risk- och säkerhetsfrågor. 
Genom workshops med respektive sektor och de kommunala bolagen har de 
verksamheter kommunen har hand om belysts genomgående. Arbetet har bestått av 
att identifiera samhällsviktiga verksamheter, identifiera kritiska beroenden och 
bedöma risker. Utifrån detta har sedan en sammanställning gjorts där identifierade 
brister och sårbarheter lyfts fram vilket sedan resulterat i en åtgärdslista.  
 
De risker som lyfts i processen har sorterats i tio huvudkategorier som omfattar: 

• naturolyckor och klimateffekter  

• andra olyckor  

• stora/omfattande bränder  

• störning elförsörjning  

• IT- och telebortfall  

• dricksvattenförorening och vattenbrist  

• drivmedels- och bränslebrist  

• antagonistiska hot och social oro  

• epidemier och smitta   

• strålning och kemiska utsläpp  

Utifrån analysen, genomförda övningar och inträffade händelser har sedan en 
sammanfattning gjorts av Finspångs kommuns sårbarheter. Några av de största 
sårbarheterna är störningar i elförsörjningen och bortfall av IT och telefoni. Dessa 
risker har båda en stor sannolikhet att inträffa och samtidigt kan de medföra 
allvarliga konsekvenser. Utöver detta bedöms krisledning/krisberedskap, 
säkerhetsskydd, samverkan inom kommunens gränser, transporter, våldsbejakande 
extremism och kontinuitetshantering som områden där kommunen har behov av 
utveckling.  
 
Några av de åtgärder som framkommit under arbetets gång handlar därför om att ta 
fram en strategi för kommunikation vid telebortfall, att implementera 
kontinuitetshantering och att upprätta handlingsplan för våldsbejakande extremism. 
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Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på att stycket om Agenda 2030 och tillväxtmålet på sidan 
5 i dokumentet stryks då SD menar att analysen är missvisande. Torgny Maurer 
yrkar vidare att följande anteckning tas till protokollet: 

”SD delar inte den analys som föreligger på ett flertal punkter. 
Att låta Agenda 2030, som mångt och mycket är ren plakatpolitik, genomsyra 
verksamheten menar vi leder till minskat kommunalt självbestämmande, större 
byråkrati och i slutändan ökade kostnader för skattekollektivet. Vi behöver istället 
utökat kommunalt självbestämmande, införa mer närdemokrati och ha en inriktning 
mot sänkta skatter. 
I frågan om tillväxtmålet gör vi den analysen att en sådan förhållandevis snabb och 
stor befolkningsökning bara kan uppnås genom en fortsatt oansvarig 
massinvandring till kommunen. Detta riskerar med stor sannolikhet bidra till en 
fortsatt ökad segregation, eskalerande social oro, skenande budgetunderskott och 
ökad skuldsättning för kommunens innevånare.” 

Hugo Andersson (C) yrkar avslag till Torgny Maurers yrkande och bifall till 
förvaltningens förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige att godkänna risk- 
och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022. 
 
Bertil Senestad (S), Marie Johansson (KD), Inge Jacobsson (M) och Stefan Carlsson 
(V) yrkar bifall till Hugo Anderssons (C) yrkande att bifalla förvaltningens förslag 
till beslut att föreslå kommunfullmäktige att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen 
för perioden 2019–2022. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hugo Anderssons (C) 
yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022 
 
Reservation 
Torgny Maurer reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

 
- - - - - 
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2019-§ 302   Dnr: KS.2019.0356 

 

Investeringsavslut Brandvägg för IT-miljö 

Sammanfattning 
Ledningsstaben har investerat i en ny brandvägg för IT-miljö, då dåvarande lösning 
uppfyllde varken de kapacitetskrav som finns eller skyddade mot de nya risker som 
utvecklats inom IT-området. 
 
Investeringen är finansierat ur medel för IT-investeringar som fanns upptagna i 
2017 års investeringsplanen.   
 
Investeringsavslut medför kapitalkostnaderna på totalt 141 tkr, varav 128 tkr 
avskrivningar och 13 tkr internränta. Kapitalkostnaderna finansieras inom ram. 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna slutredovisningen 
 

- - - - - 
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2019-§ 303   Dnr: KS.2019.0356 

 

Investeringsavslut projekt 9051 IT servermiljö 

Sammanfattning 

 
IT-enheten har investerat i ny servermiljö under 2019. Medel för investeringen 
äskades 2018 ur avsatta medel för IT investeringar. Detta då dåvarande lösning har 
uppnått en sådan ålder att det kommer vara svårt i framtiden att teckna 
underhållsavtal för hårdvaran. Utveckling under de senaste åren har även medfört 
att behoven är större än befintlig kapacitet.  
 
Projektet medför att sektor ledningsstaben belastas med kapitalkostnaderna på totalt 
330 tkr (300 tkr avskrivningskostnaderna samt 30 tkr internränta). 
Kapitalkostnaderna finansieras inom sektorns ram. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna slutredovisningen 
 

- - - - - 

 

 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 39 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 304   Dnr: KS.2019.0377 

 

Slutredovisning projektet infartskyltar 

Sammanfattning 

 
Efter förstudie, upphandling och installation driftsattes sommaren 2018 en 
kombinerad duk- och digital skylt på östra infarten från riksväg 51 samt en stor 
digitalskylt på klockstapeln utanför kommunhuset. Syftet med skyltarna är att 
komplettera andra informationskanaler för samhällsinformation från i första hand 
kommunens egna verksamheter, marknadsföring av evenemang, stärka varumärke 
och attraktionskraft för Finspångs kommun som plats och organisation samt utgöra 
möjliga informationskanaler vid samhällsstörning/kris. 
 
Skyltarna ägs av kommunikationsavdelningen och administreras av avdelningens 
kommunikatörer i samverkan med personal på kulturhuset.  
 
Budgeterad investering 750 000 kr. Utfallet uppgår till 905 000 kr där avvikelsen 
beror på oförutsedda kostnader som behov av ny elmatning till infartsskylten, 
betydligt högre kostnader för elinstallationer än lämnade prisindikationer, 
tillkommande leverantörskostnader (ÄTA) på grund av fördröjd elmatning, teknisk 
specifikation i upphandlingsunderlaget samt diverse tillkommande arbeten inne i 
klockstapeln vid kommunhuset i samband med installationen. 
 
Investeringen föranleder en kostnadsökning på helårsbasis av avskrivningar med 
181 000 kr och internränta med 31 675 kr, helårseffekt uppnås 2019. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna slutredovisningen 
 

2. Att tillföra sektor ledningsstab budget 213 000 kr för ökade kapitalkostnader 
2019 
 

- - - - - 
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2019-§ 305   Dnr: KS.2019.0397 

 

Heltid som norm - framtagande av handlingsplaner för heltid 

Sammanfattning 
Utifrån det övergripande målet att Finspångs kommun ska vara en attraktiv 
arbetsplats, har det prioriterade uppdraget formulerats att ta fram handlingsplaner 
för heltid som norm. Kommunen har sedan tidigare formulerat i det 
personalpolitiska programmet att heltidsanställning ska vara norm.  

Vidare finns en central överenskommelse i Huvudöverenskommelse (HÖK 16) där 
det framgår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) är överens om att alla medarbetare som 
nyanställs ska anställas på heltid och att alla deltidsanställda ska erbjudas 
heltidsarbete. 

Arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, 
vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 
16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer 
eftersträvas. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre 
utsträckning än idag 

I HÖK 16 framgår också att arbetsgivaren ska fastställa en plan om heltid vilket är 
genomfört och presenterad i en övergripande handlingsplan för heltid, med 
aktiviteter för varje år framtill 2021.  

I det prioriterade uppdraget har vi, utifrån den övergripande handlingsplanen tagit 
fram mer konkreta handlingsplaner/aktiviteter för 2018 när det gäller följande; utse 
styrgrupp, upprätta kommunikationsplan för informationsspridning, inventera 
antalet som vill gå upp till heltid, riktlinje och handlingsplan för hantering av 
deltidsanställningar. 

Nedan presenteras kort beskrivning om vart i processen Finspångs kommun är 
gällande handlingsplanerna. Handlingsplanerna bifogas.  

Utse styrgrupp 
I Finspångs kommun har en arbetsgrupp och en styrgrupp utsetts för 
heltidsprojektet. Arbetsgruppen initierar införandet av heltid utifrån upprättad plan 
för heltid. Arbetsgruppen återrapporterar till styrgruppen efter aktiviteter från 
handlingsplanen samt för fram frågor som styrgruppen behöver ta ställning till.  

Upprätta en kommunikationsplan för informationsspridning 
Under 2018 har en kommunikationsplan för införandet av heltid upprättats. 

Kommunikationsplanen innefattar spridning av information både från arbetsgivaren 

och från Kommunal och det partsgemensamma arbetet. Vidare lyfts syftet och 

fördelar med heltidsarbete i kommunikationsplanen.  
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Inventera antalet som vill gå upp till heltid 

Inventering av antal som vill gå upp till heltid har gjorts genom att cheferna ställde 

frågan till sina medarbetare, och sedan rapportera till arbetsgruppen. Efter den 

inventering som gjordes i början av 2018 beräknades ökningen motsvara 8 

årsarbetare för att tillgodose heltid till de som önskar. Den siffran har vid 

erbjudande om att gå upp till heltid sjunkit.  

Riktlinje för hantering av deltidsanställningar 
Förslag kring att ta bort tidigare gällande riktlinjer om partiell tjänstledighet har 

getts. Detta har förts fram på arbetsgivardelegation och nu även beslutats i 

kommunstyrelsen. Bakgrund till att riktlinjerna tagits bort är att dessa kan uppfattas 

som motstridiga i förhållande till den uttalade avsikten att heltid ska vara norm för 

anställningar i Finspångs kommun.  

Ytterligare beskrivning av nuläge i processen för att införa heltid 
I handlingsplan för heltid har aktiviteten att påbörja att tillgodose 

heltidsanställningar varit planerade till år 2019, men har kunnat påbörjas redan 

hösten 2018. De enheter som valdes ut för att tillgodose heltid i första läget utifrån 

önskemål var de enheter inom respektive sektor som hade flest personer som 

önskade heltid. Arbetsgruppen för heltid har stöttat enheterna med praktisk hjälp 

med schemaplanering för effektiv resursanvändning av den mertid som skapas när 

heltid tillgodoses. Genom att använda ordinarie personals mertid för att täcka upp 

vakanser istället för att ta in vikarier begränsas ökade kostnader för heltid.  

Personlig assistans väst  

 Antal som 

önskat och 

erbjudits heltid 

Antal som faktiskt 

gått upp till heltid 

november 2018 

 

Antal medarbetare 9 4  

Motsvarar i ÅA 0,57 0,18  

 

Personlig assistans öst 

 

 

Antal som 

önskat och 

erbjudits heltid 

Antal som faktiskt 

gått upp till heltid 

november 2018 

 

Antal medarbetare 9 5  

Motsvarar i ÅA 1,42 0,52  
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Storängsgården  

 Antal som 

önskat och 

erbjudits heltid 

Antal som faktiskt 

gått upp till heltid 

november 2018 

 

Antal medarbetare 13 11  

Motsvarar i ÅA 1,67 1,56  

 

Det kan konstateras att antalet medarbetare som faktiskt tackat ja till erbjudande om 

heltidsanställning har varit färre än vad inventeringen visade. Under 2019 fortsätter 

arbetet med att ta fram ett system för heltid samt fortsätta att tillgodose 

heltidsanställningar. Planerat för år 2019 är att fortsätta förbereda verksamheterna 

för att nyrekryteringar framåt ska ske på heltid.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet och med detta se det prioriterade 
uppdraget, att ta fram handlingsplaner för heltid, som återrapporterat  

 

- - - - - 
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2019-§ 306   Dnr: KS.2019.0536 

 

Ekonomisk redovisning - maj 2019 

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. 

Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten 
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg. 
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 7,3 procent högre kostnader än 
budgeterat.  
För sektor utbildning är avvikelsen 2,3 procent och vård och omsorg har en 
avvikelse på 1,6 procent. 

Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 16 mkr. Det är främst 
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta 
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. Prognosförsämringen 
på 1 mkr återfinns i placeringskostnaderna.  
Sektorn har därutöver ett vite på 0,9 mkr för att inte inom skälig tid ordnat boende 
inom LSS, det ingår inte i prognostiserat underskott. Beslutet om vite från 
förvaltningsrätten är överklagat. 

Ledningsstaben och sektor samhällsbyggnad har prognosavvikelser på enhetsnivå, 
men i det närmaste ett resultat i balans på sektornivå. 

Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 12,1 mkr. Grundskolan 
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin 
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen 
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även 
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka 
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.  
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och 
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små, vilket 
medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar 
till de ekonomiska svårigheterna.  
Gymnasiets kostnader för elever i andra kommuner och friskolor ökar då antalet 
elever ökar och ersättningsnivåer höjs under 2019, förändringen från tidigare 
prognos återfinns här. 

Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 4,6 mkr.  
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukare 
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens 
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena 
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

som inte är optimala för verksamheten. 
Hemtjänsten redovisar ett underskott på grund av flera brukare, samt ett ökat 
vårdbehov hos befintliga brukare jämfört med föregående, vilket bidrar till det 
ökade underskott för sektorn jämfört med föregående prognos. 

Den politiska ledningen visar i prognosen ett underskott på 0,37 mkr, vilket beror 
på omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen. 
 
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till 
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara 
färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först 
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.   
 
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag 
visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta. 
 
Sektorerna arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för en ekonomi i balans. 

Beslut vid sammanträdet den 17 juni 2019 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2019, då detta ärende var upp för 
information, beslutades att varje nyanställning och återanställning ska prövas 
centralt av HR chef och kommundirektör till och med 2019-12-31. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna ekonomisk rapport för maj 2019 

- - - - - 
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2019-§ 307   Dnr: KS.2019.0662 

 

Medborgarförslag - övergångsställe över väg 51 vid 
Klippestorpsgården 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att ordna ett övergångsställe över väg 
51 vid Klippestorpsgården. Förslagsställarna hänvisar till att det inte finns någon 
säker möjlighet för föräldrar att ta sig över 51:an då de ska lämna/hämta sina barn 
på Ängslyckans förskola. 
De föreslår att detta övergångsställe skulle kunna vara antigen vid OK Q8 eller vid 
Postnords lokaler och att få Trafikverket att flytta hastighetsskyltarna så att 
hastigheten blir 50 km/h där man väljer att anlägga övergången. 

Då detta förslag inte ryms inom Finspångs kommuns ansvarstagande, utan 
Trafikverkets, så föreslår förvaltningen att förslaget inte kan besvaras, men att det 
skickas till Trafikverket för handläggning där. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att skicka ärendet till Trafikverket 

2. Att meddela förslagsställarna att ärendet inte kan hanteras av Finspångs 
kommun och att det skickats vidare till Trafikverket 

- - - - - 
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2019-§ 308   Dnr: KS.2019.0744 

 

Riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor 

Sammanfattning 
Projektmiljonen ska stimulera nytänkande, innovationer och utveckling som 
kommer till elevnytta och gagnar elevers motivation och lärande. 
 

Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa att-satser: 

1. Att delegera till utbildningsrådet att fatta beslut på upp till 50 000 kronor 
utifrån ansökningar om medel ur avsatt projektmiljon till gymnasieskolor 

2. Att beslut om tilldelning av belopp högre än 50 000 kronor tas av 
kommunstyrelsen med utgångspunkt från beredning enligt riktlinje 

3. Att införa delegation enligt att-sats 1 i riktlinjerna och att med den 
ändringen anta riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor 

4. Att ansökningsdatumet för 2019 års ansökningar på belopp högre än 50 000 
kronor flyttas fram till den 15 oktober 
  

Torgny Maurer (SD) yrkar att stycket ”Elevråd, programråd och arbetslag kan ta 
initiativ till aktiviteter som utvecklar / förändrar lärande och / eller lärmiljöer som 
kommer till elevers nytta” i riktlinjen stryks och ersätta av: ”Prioritera projekt som 
stärker lärarkårens professionalitet och auktoritet. Prioritera gymnasieskolornas 
kärnämnen samt arbete som främjar en positiv utveckling av skolarbetet och 
elevens lärande. 

Vidare att stycket om att ”Prioritera arbete som främjar Agenda 2030 samt 
Finspångs kommuns tillväxtmål” styrks och ersätts av: ”Prioritera projekt med 
syftet att stärka den nationella sammanhållningen, medborgarandan och 
majoritetskulturen i syfte att motverka splittring och segregation”.  

 
Hugo Andersson (C), Stefan Carlsson (V) och Marie Johansson (KD) yrkar bifall till 
Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) 
yrkande. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att delegera till utbildningsrådet att fatta beslut på upp till 50 000 kronor 
utifrån ansökningar om medel ur avsatt projektmiljon till gymnasieskolor 
 

2. Att beslut om tilldelning av belopp högre än 50 000 kronor tas av 
kommunstyrelsen med utgångspunkt från beredning enligt riktlinje 
 

3. Att införa delegation enligt att-sats 1 i riktlinjerna och att med den 
ändringen anta riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor 
 

4. Att ansökningsdatumet för 2019 års ansökningar på belopp högre än 50 000 
kronor flyttas fram till den 15 oktober 

 

Reservation 

Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

- - - - - 
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2019-§ 309   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) 132.168 kr 
Byggnadsförening Folkets Hus i Rejmyre (1986) 299.723 kr 
Finspångs Golfklubb (1998) 2.000.000 kr 
Finspångs Missionsförsamling (1991) 500.000 kr 
Ryttarkamraterna (2015) 100.000 kr 
Totalt 3.031.891 kr 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå föreningens ansökan om kommunal borgen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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2019-§ 310   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 Hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) skall det finnas en utsedd verksamhetschef inom 
hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen inom den kommunala hälso- och 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
1. Sektor vård- och omsorg föreslår kommunstyrelsen att i framtida 

rekryteringar utse sektorschef för sektor vård och omsorg till 
verksamhetschef hälso- och sjukvård 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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2019-§ 311   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 % Länet 9 % 
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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 % 

   

Ungdomar som trivs på sin fritid 

Finspång   Länet 

Tjejer Killar  Tjejer Killar AK 
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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 % 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
1. Att ta 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-§ 312   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. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa nytt personalpolitiskt program 
 

2. Att det nya programmet ersätter tidigare fastställt program i KF 2013-06-19 
§155 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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2019-§ 313   Dnr: KS.2019.0017 

 

Investeringsmedgivande Sektor samhällsbyggnad - 
Kulturhuset Utrymning 

Sammanfattning 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

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. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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2019-§ 314   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. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
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 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 

 

 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 57 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 315   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 

 

 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 58 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ansökan Enhet/lokalisering Antal Beviljat belopp 

1. Elcyklar 
 Ny cykelpool Rejmyre 1 15 000 

Ny cykelpool Hällestad 1 15 000 

Resursteamet  1 15 000 

Kommunrehab 2 30 000 

Centrala barn och elevhälsan 1 15 000 

Betarens hemtjänst 2 30 000 

Cykelpool kommunhuset 1 15 000 
 

2. Elcargocyklar 
 Kommunrehab 1 20 000 

Cykelpool kommunhuset 1 20 000 
 

3. Ombyggnad cykelförråd 
 Cykelpool kommunhuset  50 000 

 

4. Laddstolpar 
 Kulturhuset 1 20 000 

Östermalms hemtjänst 2 35 000 
 

Osäkerhetsreserv för ovanstående 20 000 

Totalt 300 000 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
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 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 

 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 59 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 316   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.  

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

2. Att det prioriterade uppdraget avslutas 

 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 60 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 

 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 317   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.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
1. Att Räddningstjänsten Finspång ska ansluta sig till bakre ledning som 

hanteras av räddningscentralen Lambohov 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 62 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 

 

 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 63 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 318   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. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
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 2019-10-01 

3. Att nuvarande taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, Kf 
§ 271 2012-11-28, upphävs i samband med att den nya börjar gälla 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 

 

 
 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 64 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 319 
 

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 
 

a) Utbildning intern kontroll – Anette Asklöf redogör för vad intern kontroll 
är, dess syfte, innehåll och värde samt det politiska ansvaret och de 
anställdas ansvar. 

b) Information om säkerhet – Helene From informerar om den nya 
säkerhetsskyddslagen, vad civilt försvar är, målet med det och det 
prioriterade uppdraget. 

c) Rapportering O-ringen – Johan Malmberg och Kirsi Aronsson rapporterar 
om O-ringens dagar i Finspång som var mycket bra organiserat. Ett tack till 
alla som ställt upp och arbetat med detta. 

d) Företagsbesök – Ulrika Jeansson (S) informerar om ICA Hårstorp och 
Hugo Andersson (C) informerar om Hävla bruk. 

e) Information mötesordning – Maria Forneman redogör för mötesordning i 
kommunstyrelsen angående närvaro/frånvaro, inkallelseordning, 
initiativrätt, yrkanden/reservationer, jäv och justering. 

f) Ny handläggning av delegationsbeslut – Maria Forneman informerar om att 
handläggningen av delegationsbeslut från och med nu inte ska innefatta 
utskick av alla beslut, utan endast en lista med besluten. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
- - - - - 

   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 65 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 320 

 

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. 

 
 Beslut att ansöka om medfinansiering av verksamhet för 

asylsökande gymnasieelever på Nationellt program kvartal 
2 VT-19  

  

 
 Beslut att ansöka om medfinansiering statlig ersättning 

Migrationsverket för utbildningskostnader VT-19 - externa 
gymnasieelever  

  

 
 Beslut om sökande tillhör målgruppen, samt mottagande 

och antagande till gymnasiesärskolan  
  

 
 Beslut om mottagande av elev på Yrkesintroduktion eller 

Individuellt alternativ som uppfyller behörighetskraven för 
ett yrkesprogram, synnerliga skäl  

  

 
 Beslut om mottagande av elev på individuellt alternativ vid 

Bergska Gymnasiet utifrån synnerliga skäl  
  

 
 Beslut om mottagande av elev till individuellt alternativ vid 

Bergska Gymnasiet utifrån synnerliga skäl  
  

 
 Avge yttrande angående mottagande av elev till utbildning i 

annan kommun eller samverkansområde 2019/2020  
  

 
 Sponsorbidrag för ungdoms-SM i enduro i Eliantorp    
 
 Policy för sponsring i Finspångs kommun    

 
 Arrangörsbidrag fritid våren 2019    
 
 Sommarlovsaktiviteter 2019    
 
 Ramjustering mellan ledningsstab och övriga sektorer   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 66 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

gällande löneökningar 2019 Bemanningscentralen 
  

 Beslut om ändring av intern checkräkningskredit 
  

  

 Investeringsmedgivande- Verksamhetssystem, Vård och 
omsorg  

  

 
 Delegationsbeslut - Turnering på Medley    
 
 Avtal om länsöverskridande linjetrafik med buss    
 
 Yttrande om förslag till ny energi- och klimatstrategi för 

Östergötland  
  

 
 Projektavslut investeringsprojekt elcyklar    
 
 Delavslut investeringsprojekt Stratsys licenserna, pr 9079    
 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Högtid församling Alkhalel Kultur Centre 
Hårstorps Fotbollsplan  

  

 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Rejmyre marknad  
  

 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Matvagn vid gångstråk utmed tågspår och gångbana   
  

 
 Markupplåtelser 2019  

Utökad uteservering för Joan´s  
  

 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Hörnan - mobil fritidsgård sommaren 2019  
  

 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Polustus och danstillställning i Grytgöl  
  

 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Bakluckeloppis - Nings kiosk och minigolf, Sonstorp 
  

  

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 
Utomhusbio i Bruksparken  

  

 
  

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 67 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 
O-Ringen   

 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Konsertevenemang - Moderna Tider på Hugos med 
uteservering  

  

 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Finspångs kommuns infotält samt skyltning utmed 
gångstråk  

  

 
 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019 

Cirkus Cirkör på Bergslagstorget  
  

 
 Ramjustering löneöversyn 2019    

 
 Tillförordnande enhetschef AME    
 
 Tillförordnade enhetschef Myndighetskontoret    
 
 Tillförordnande Socialchef    
 
 Tillförordnad verksamhetschef IFO    
 
 Tillförordnad Samhällsbyggnadschef    
 
 Tf. rektor Viggestorpsskolan    
 
 Delegationsbeslut kollektivavtal 2018-01-01 -- 2019-07-

22.doc  
  

 
 Delegationsbeslut kollektivavtal 2019-07-23 -- 2019-08-

08.doc  
  

 
 Beslut om bostadsanpassning kvartal 2 2019    
 
 Driftbidrag 2019, Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar    
 
 Delegationsbeslut inventarier förskoleområde A Finbo 

2019 9183  
  

 
 Bidrag för nämndemannautbildning    
 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 68 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Beslut avseende Lokalbidrag 2019 - Tisnarbro IF    
 
 Beslut avseende Lokalbidrag 2019 - Skedevi 

Hembygdsförening  
  

 
 Beslut avseende Lokalbidrag 2019 - Marsjö Byle GoIF    
 
 Beslut avseende Lokalbidrag 2019 - Hävla SK    
 
 Beslut avseende Lokalbidrag 2019 - Tisnarbro IF    
 
 Beslut angående Lokalbidrag 2019 - Godkända föreningar    

 
 Beslut att skicka förslag till klimatanpassningsplan på 

remiss  
  

 
 Ansökan om statlig ersättning för asylsökande barn i 

grundskolan vårterminen 2019 - Högalidskolan  
  

 
 Ansökan om statlig ersättning för asylsökande barn i 

grundskolan vårterminen 2019 - Högalidskolan  
  

 
 Ansökan om statlig ersättning för asylsökande barn i 

grundskolan vårterminen 2019 - Lotorps skola  
  

 
 Förordnande som vikarierande HR-chef    
 
 Ansökan om statlig ersättning för asylsökande barn i 

grundskolan vårterminen 2019 - Grosvadsskolan  
  

 
 Ansökan om statlig ersättning för asylsökande barn i 

förskolan vårterminen 2019  
  

 
 Ansökan om statlig ersättning för asylsökande barn i 

förskolan vårterminen 2019  
  

 
 Investeringsmedgivande inventarier bibliotek 2019    
 
 Investeringsmedgivande inventarier Rektorsområde V    
 
 Investeringsmedgivande Rektorsområde BoS    
 
 Delegationsbeslut inventarier förskole omr A    
 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 69 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Inv Förskoleomr F    
 
 Investeringsmedgivande inventarier sektor Utbildning    
 
 Investeringar särskola Nyhem    
 
 Delegationsbeslut medgivande investeringar mediatek 

Nyhemsskolan  
  

 
 Investeringar i samband med ombyggnation Nyhemsskolan    
 
 Investeringsmedgivande inventarier rektorsområde H    
 
 Investeringsmedgivande inventarier Bergska skolan    
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av 

delegation till protokollet 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 321 
 

Delgivningar 

Sammanfattning  
1. Inbjudan till kunskapssammanträde 4 september  

2. Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet  

3. Månadsrapport juni 2019  

4. Save the date – förberedande utbildning och övning 12-13 mars  

5. Save the date – bilaga  

6. Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa  

7. Meddelande från SKL:s styrelse om förbundsavgiften 2020 till Sveriges kommuner 
och landsting  

8. Protokoll arbetsgivardelegationen 2019-06-11  

9. Protokoll arbetsgivardelegationen 2019-06-19  

10. Cirkulär 19:24 från SKL – striktare tillämpning av begreppet sjukperiod  

11. Cirkulär 19:25 från SKL – Behörighetsreglering för den sociala barn- och 
ungdomsvården  

12. Cirkulär 19:27 från SKL – Kammarrättens dom om sjukpenningsgrundad inkomst 
vid lön under lov  

13. Cirkulär 19:28 från SKL - Huvudöverenskommelse HÖK 19  

14. Cirkulär från SKL – Överenskommelse om krislägesavtal  

15. Cirkulär 19:31 från SKL – regelverk och ränta för RIPS  

16. Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020  

17. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner  

18. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner – bilaga  

19. Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör  

20. Information om SKL:s ordinarie kongress 27.28 november  

21. Protokoll CeSam med KS-ärenden 2019-06-10  

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 71 (71)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
22. Redovisning av lokalt partistöd 2018 – L  

23. Redovisning av lokalt partistöd 2018 – SD  

24. Redovisning av lokalt partistöd 2018 – C  

25. Redovisning av lokalt partistöd 2018 – S  

26. 09-2019-SIGN-ÖK Insatser inom område Psykisk hälsa  

27. Minnesanteckningar från samrådet för strategiska frågor  
 
28-33. Bilagor till minnesanteckningar samrådet för strategiska frågor 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

- - - - - 

 
 


