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Plats och tid:

Sessionssalen, kommunhuset, den 13 maj 2020, kl. 16:00-18:30

Beslutande:

På grund av Coronapandemin är antalet tjänstgörande ledamöter färre, enligt en
överenskommelse mellan kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare
i kommunfullmäktige. Dnr KS.2020.0438-1.
Berit Martinsson (S)
Thomas Larsson (S)
Jonas Andersson (M)
Ulrika Jeansson (S) ej närvarande
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Kommunstyrelsens kontor, tisdag 19 maj kl. 16.30

Underskrifter: Sekreterare _______________________________
Maria Forneman
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2020-§ 83

Lägesuppdatering om Coronapandemin, Finspångs kommun

2020-§ 84

Information om verksamheten i regionen

2020-§ 85

Information från kommunfullmäktiges beredningar

2020-§ 86

Ledamöternas frågestund - frågor och svar

2020-§ 87

Interpellation - integration gör samhället mer hållbart

2020-§ 88

Borgensförbindelser, regressavtal och avtal om medlemmars
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat

2020-§ 89

Investeringsmedgivande utöver ram - ombyggnation av
kommunhuset

2020-§ 90

Medborgarförslag - Finspångs kommun övertar skötseln av
minigolfbanan vid Klippestorpsgården

2020-§ 91

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén

2020-§ 92

Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun

2020-§ 93

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång

2020-§ 94

e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång

2020-§ 95

Försäljning Ingelstad 2:1

2020-§ 96

Försäljning Ingelstad 2:15

2020-§ 97

Ägardirektiv FFIA

2020-§ 98

Ägardirektiv FTV AB

2020-§ 99

Ägardirektiv Finet AB

2020-§ 100

Bolagsordning FFIA

2020-§ 101
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Bolagsordning FTV AB

2020-§ 102

Bolagsordning Finet AB

2020-§ 103

Svar på revisionsrapport av granskning av kommunstyrelsens
hantering
av konst och konstföremål

2020-§ 104

Granskning detaljplan Förskola Lotorp 3:29 m.fl.

2020-§ 105

Samråd detaljplan Lotorp 6:7 m.fl.

2020-§ 106

Taxor för Kulturhuset - uthyrning av lokaler

2020-§ 107

Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och
möjligheter

2020-§ 108

Antagande av omställningsstöd och pension för förtroendevalda 2020-§ 109
i kommun och region - OPF-KL 18
Internkontroll sektor social omsorg april 2020

2020-§ 110

Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats

2020-§ 111

Valärende - Val av tre nämndemän till Norrköpings tingsrätt på
grund av den rådande situationen med Coronapandemin

2020-§ 112

Valärende - Val av en ledamot och en ersättare till Stiftelsen
Häfla Hammarsmedja från årsstämma 2020 till och med
årsstämma 2022

2020-§ 113

Valärende - Begäran om entledigande från uppdrag i
omsorgsberedningen

2020-§ 114

Delgivningar

2020-§ 115
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2020-§ 83

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att ärendet ”Strategi för Finspångs
kommun som attraktiv arbetsplats” läggs till på föredragningslistan.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lägga till ärende ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv
arbetsplats” på föredragningslistan
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----
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2020-§ 84

Lägesuppdatering om Coronapandemin, Finspångs kommun
Kommundirektör Johan Malmberg och ekonomichef Ann-Christin Ahl Vallgren
ger en lägesrapport för Finspångs kommun angående Coronapandemin.
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD) och Riitta
Leiviskä-Widlund (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----
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2020-§ 85

Information om verksamheten i regionen
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns något att rapportera.
Kommunfullmäktiges beslut
2. Att lämna punkten
-----
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2020-§ 86

Information från kommunfullmäktiges beredningar
Mats Annerfeldt (S) rapporterar från miljö- och samhällsberedningen att de
arbetar med Översiktsplanen (ÖP) och att de ska ha ett beredningsmöte den 26
maj då de ska fatta beslut om utställningsmöte. På förslag är att utställningstiden
är 8 juni till 14 september med fyra tillfällen för drop in (två fysiska, två
digitala). Nästa kommunfullmäktige blir det mer information om detta.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ta informationen till protokollet
-----
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2020-§ 87

Ledamöternas frågestund - frågor och svar
Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att det inte finns några frågor som
kommit in.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att lämna punkten
-----
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2020-§ 88

Dnr: KS.2020.0430

Interpellation - integration gör samhället mer hållbart
Sammanfattning
Stefan Carlsson (V) har inkommit med en interpellation ställd till ansvarigt
kommunalråd angående att integration gör samhället mer hållbart
Hans frågeställningar är:
Hur väl integrerat är Finspång? Hur ser segregation ut i Finspång? Vilka möts,
vilka möts inte?
- Delar kommunalrådet vår syn på vikten av att främja integration och
motverka segregation?
-

Delar kommunalrådet vår uppfattning att kommunen snarast bör söka
bidrag ur medel som Delegationen mot segregation utlyste 2020-03-23
för 2020 ”Att ta fram och utveckla kunskap om segregationens nuläge,
orsaker och insatser för att motverka den” för att beskriva och analysera
segregation i Finspång. www.delmos.se

Interpellationen anmäldes på kommunfullmäktige den 15 april med beslut om att
debatt tas på nästa möte.
Kristin Andersson, kommunalråd (KD) svarar:
Vi anser absolut att det är av mycket stor vikt att främja integrationen och
motverka segregationen, faktiskt en nödvändighet för att kunna nå ett gott
välfungerande samhälle!
Vi behöver alla hjälpas åt för att motverka utanförskap av alla dess slag. Viktigt
är det också med individens eget ansvar att aktivt arbeta för att bli en del av
gemenskapen och förstå hur samhället fungerar, samt att bli egenförsörjande.
Vi har idag ett flertal olika grupper som står i utanförskap i vårt samhälle. Tyvärr
är det här en grupp som växer i samhället ännu mer just nu pga sviterna av
corona, utanförskap, arbetslöshet, långa sjukskrivningar, ensamhet och den
psykiska ohälsan mm.
Finspångs kommun gör idag en hel del saker för att motverka segregation.
Några exempel är bland annat att vi har en nätverksgrupp som ses och samverkar
ca en gång i kvartalet. Nätverksgruppen består av representanter från
Länsstyrelsen i Östergötland, Migrationsverket, Studieförbundet, Räddabarnen,
Religiösa samfund och Hyresgästföreningen. Där det finns ett brett utbud av
aktiviteter som bedrivs i kommunen. Vi har SFI med yrkesinriktning,
förberedande körkortsutbildning samt föräldrautbildning.
Integrationssamordnaren som gör ett jättebra arbete, jobbar bland annat aktivt
med att kartlägga och samordnar insatser utifrån behov. Exempel på insatser
utifrån behov kan vara simundervisning och cykelkurser.
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Kommunen har ju även ett brett utbud av idrottsföreningar som gör en fantastisk
insats för integrationen i kommunen.
Men absolut, vi gör mycket men vi kan alltid göra mera. Och här måste vi arbeta
vidare med ett gemensamt ansvar för att få en bra integration i vårt Finspång.
Angående bidrag att söka som nämns i interpellationen, så kommer kommunen
söka dessa medel även i år, nu tillsammans med Coompanion Östergötland,
vilket vi givetvis tycker är väldigt värdefullt. Vi har tidigare sökt och fått tagit
del av medel härifrån som bland annat resulterat i utegymmet i Sonstorp,
lekparker mm.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Stefan Carlsson (V), Kristin Andersson (KD), Frida Granath
(S), Mikael Wallin (L) och Torgny Maurer (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anse interpellationen besvarad
-----
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2020-§ 89

Dnr: KS.2020.0129

Borgensförbindelser, regressavtal och avtal om medlemmars
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat
Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förenings upplånings- och utlåningsverksamhet
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
(publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Finspångs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15
augusti 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 27
maj 2015.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende
av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Finspångs kommun undertecknade Regressavtalet den 1 juli 2011 och
Garantiavtalet den 1 juli 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Finspångs
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut.
Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och
den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor
vikt att Finspångs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i
fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska
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bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras,
som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). När detta
har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en
tioårsperiod.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att Finspångs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
15 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Finspångs kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Finspångs kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.
2. Att Finspångs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Att Finspångs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari Finspångs kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för
Finspångs kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.
-----
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2020-§ 90

Dnr: KS.2020.0449

Investeringsmedgivande utöver ram - ombyggnation av
kommunhuset
I takt med att kommunens befolkning ökar så ökar också behovet av kommunal
service och därmed även antalet anställda i kommunens verksamheter. Förutom
de större verksamheterna vård, skola och omsorg så ökar också de verksamheter
som bedrivs av personal som har sin arbetsplats i kommunhuset. Några områden
är individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet, förskolans ledning, tjänster
inom plan-, bygg- och miljöområdena. Antalet arbetsplatser i kommunhuset har
också ökat när verksamheter som bedrivits i externs förhyrda lokaler har flyttat
in i huset, t ex IT-avdelningen och central barn- och elevhälsa.
Sedan några år har det funnits ett behov att hitta alternativa lokaler och en grupp
tillsattes som skulle planera för en omflyttning och eventuellt utflyttning av
verksamhet ur huset och i samband med det planerades en flytt till Amastens
lokaler i gamla vårdcentralen. Det kom dock aldrig till en överenskommelse med
Amasten kring hyrestid och vilka åtgärder som krävdes i lokalerna. I samband
med detta sa Skobutiken upp sina lokaler i huset och det beslutades att göra en
omstart i flyttgruppen för att se om någon verksamhet kunde sitta i dessa lokaler.
Under 2019 beslutades att kommunen skulle bygga upp en egen
fastighetsavdelning, vilket innebar ytterligare behov av lokaler. Därefter sa även
frisörsalongen upp sina lokaler och dessa införlivades i projektet.
I kommunhuset finns för närvarande ca 185 kontorsrum och ca 260 personer
vilket betyder att det är många som delar rum. Det går bra i viss verksamhet men
är direkt olämpligt i andra verksamheter. Flyttgruppen har arbetat fram ett
förslag på placering som innebär att 40 personer (inkl 16 på nya
fastighetsavdelningen) flyttar ut i den tidigare frisörsalongen, källaren under
frisörsalongen samt skobutiken och 10 personer flyttar till lediga kontorslokaler
på Bergska skolan. Det innebär att verksamheten hålls inom kommunens egna
fastigheter och att lokaler som annars kunde vara svåra att hyra ut tas i anspråk.
I kommunhuset föreslås att den tidigare frisörsalongen och källaren under
frisörsalongen ställs om till kontor samt att en del förbättringar görs i skobutiken
som redan till viss del har ställts om till kontor. En del smärre renoveringar,
främst målning, är även planerad i Bergska skolan.
De kalkyler som fastighetsavdelningen tagit fram för detta slutar på 3,8 mkr och
utöver detta tillkommer möbler för ca 0,6 mkr, totalt 4,4 mkr. Kapitalkostnaden
blir ca 0,5 mkr och hyresbortfallet för skobutiken och frisörsalongen är ca 0,4
mkr vilket ska täckas med internhyresintäkter. I dagsläget belastar de tomma
lokalerna på Bergska lokalpoolen med ca 0,2 mkr.
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Förvaltningen föreslår att detta projekt finansieras utöver antagen
investeringsram för 2020 då investeringsmedel inom investeringsramen redan är
öronmärkt för andra projekt. Om kommunstyrelsen tar beslutet att föreslå
kommunfullmäktige besluta om detta projekt kommer förvaltningen, för att
påskynda processen, starta upphandlingen efter kommunstyrelsens beslut. Detta
görs då med förbehållet att projektet endast genomförs om nödvändiga politiska
beslut fattas i kommunfullmäktige. Att tidigarelägga projektet är ett sätt att
understödja det lokala näringslivet då även byggföretagen haft en vikande
marknad under våren.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar att finansiering sker inom antagen budgetram istället
för utöver antagen budgetram (att-sats 2).
Vidare yrkar Torgny att att-sats 3 stryks, och därmed faller att-sats 4.
Frida Granath (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anslå 4,4 mkr till iordningsställande av lokaler i kommunhuset för att
skapa förutsättningar att inrymma kommunens förvaltning.
2. Att finansiering sker utöver antagen budgetram för investeringar om 65
mkr.
3. Att finansiering sker inom kommunens rörelsekapital.
4. Att den ökade hyreskostnaden får finansieras inom ram.
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
-----
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2020-§ 91

Dnr: KS.2018.1308

Medborgarförslag - Finspångs kommun övertar skötseln av
minigolfbanan vid Klippestorpsgården
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Finspångs
kommun övertar skötseln och fräschar upp golfbanan så att den blir trivsam.
Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att minigolfbanan i Finspång har ett
fantastiskt, bra och vackert läge vid Klippestorpsgården och är väldigt nöjd med
omgivningen. I anslutning till golfbanan finns vacker natur, tillgång till
parkering, mat, kaffe med tillbehör, fräscha toaletter, cykelställ med pump, ny
lekplats med naturstig och grillplats. Det som felas är en välskött minigolfbana.
Vid kontakt med förslagsställaren så framförs att det upplevs mycket trevligt
med en minigolfbana i det aktuella området och att det är väldigt många som
spelar där. Förslagsställaren känner inte till förutsättningarna för vem som äger
minigolfbanorna men upplever att utbudet av minigolfbanor är mycket begränsat
i Finspång och önskan från förslagsställaren är att banorna görs iordning.
När det gäller minigolfbanan vid Vibjörnsparken så äger inte Finspångs kommun
den aktuella anläggningen. Finspångs kommun har sett det lämpligt att ha den
här typen av verksamhet i området och har tecknat ett arrendeavtal med en extern
part som ger rätten att nyttja kommunens mark för minigolfverksamheten och att
placera minigolfbanor på kommunens mark. Ansvar för skötsel och underhåll av
golfbanor och tillhörande anläggning ligger hos den externa parten.
Med anledning av att Finspångs kommun inte äger minigolfanläggningen så ses
det inte möjligt att inom gällande upplåtelseformer att överta skötseln av
golfbanorna. Utifrån att verksamheten ägs och sköts av en extern part uppmanas
förslagsställaren även ta kontakt med den som driver minigolfverksamheten och
framföra önskemålen om en mer trivsam golfbana.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå medborgarförslaget
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----
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2020-§ 92

Dnr: KS.2018.1145

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén
Sammanfattning
Det har kommit in ett medborgarförslag med ett förlag om att införa en
kaffeautomat i kommunhusets foajé då man som besökare inte har tillgång till
cafeterian för anställda i huset. I samtal med förslagsställaren utifrån det
prioriterade uppdraget som pågår är förslagsställarens förslag att en kaffeautomat
köps in till receptionen så att personalen där kan erbjuda kaffe till besökare som
behöver vänta länge. För det är vid besök med lång väntetid som
förslagsställaren önskar möjligheten till kaffe.
Utifrån det prioriterade uppdraget som pågår med att göra receptionen mer
öppen, tillgänglig och integritetsskapande och som presenterats och godkänts på
kommunstyrelsens sammanträde finns ingen kaffeautomat med och
rekommenderas inte av förvaltningen utifrån följande punkter:
1. Kommunhusets foajé är en plats för att ta emot och lämna av besökare.
En plats som ska kännas välkomnande, men dock inte en yta att sitta ner
och fika i. Målet är att en besökare inom kort ska välkomnas av
medarbetaren som besökaren ska träffa och inte behöva sitta ner och
vänta under lång tid. En inskrivningsdator kommer att möjliggöra detta
ytterligare så att kommunens medarbetare får ett sms och mejl vid
ankomst av besök.
2. Risken för fläckar på nyinköpta möbler samt andra ytor blir desto större
om en kaffeautomat finns på plats i ytan.
3. I centrum, i närheten av kommunhuset, finns flertalet caféer och för att
sitta ner och fika över en kopp kaffe rekommenderas dessa ytor och
kommunhusets reception vill inte konkurrera med dessa caféer och
restauranger.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att avslå medborgarförslaget
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----
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2020-§ 93

Dnr: KS.2019.0582

Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun
Sammanfattning
Kai Hallgren och Torgny Maurer, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion
med förslag om att anställa en stadsarkitekt för Finspångs kommun.
Motionen hänvisar bland annat till att 176 av landets kommuner idag har en
stadsarkitekt anställd eller på konsultbasis. Bland annat små kommuner såsom
Söderköping, Berg och Mullsjö. De framhåller vidare att Finspång idag står inför
stora utmaningar när det gäller bostadsutveckling och att det finns behov av en
långsiktig och hållbar stadsplanering där större fokus läggs på den estetiska och
arkitektoniska utformningen av stadsbilden. Enligt plan och bygglagstiftningen
12 kap. 7 § ska minst en person med adekvat arkitektutbildning finnas tillgänglig
för att bland annat bygg- och miljönämnden ska kunna ta korrekta beslut.
Förslagsställarna bedömer att dagens situation med planarkitekter inte är
tillräckligt eftersom utbildningen och kunskapen ligger på helt olika nivåer.
Sverigedemokraterna föreslår därför att till förvaltningen ge uppdraget att
undersöka förutsättningarna för att anställa en stadsarkitekt på heltid eller deltid,
på konsultbasis eller i samarbete med annan kommun.
Det framgår tydligt i 12 kap 7 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) att
byggnadsnämnden ska ha tillgång en person utbildad inom arkitektur men också
i övrigt erhålla tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda
kompetens som behövs för att nämnderna ska kunna fullgöra sina uppgifter på
ett tillfredsställande sätt.
Boverket, vilken är tolkande myndighet för PBL, har gjort en utvecklad
beskrivning som anger att:
”Byggnadsnämnden ska ha tillgång till personal med sådan kompetens och
utbildning att nämnden kan verka för att planering och byggande sker enligt de
kvalitetskrav som samhället sätter upp. Nämnden behöver ha tillgång till
personal med sakkunskap inom bland annat följande områden:
•
•
•
•
•
•
•

gällande lagstiftning, regler och normer,
byggnadsgestaltning,
byggnadsfunktion,
arkitekturhistoria,
byggnadsteknik,
installationsteknik, och
tillgänglighetskrav.”
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I PBL finns det en yrkeskategori som lagen ställer krav på att byggnadsnämnden
har tillgång till och det är en person med arkitektutbildning. För övrig kompetens
anses det ligga i kommunens eget intresse att hålla en hög standard. (jfr prop.
1985/86:1 sid 309) Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 7 §
Boverket förtydligar även att som arkitektutbildad personal räknas; arkitekt,
landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller fysisk planerare.
Inom sektor Samhällsbyggnad finns i dagsläget en planeringsarkitekt som
uppfyller boverkets utbildningskrav samt en landskapsarkitekt. Med stöd av
dessa personer uppfyller således kommunen lagkravet gällande arkitektutbildad
person. Vi de rekryteringar som genomförs beaktas ovanstående kompetenser.
Finspångs kommuns förvaltningen är medveten om dessa frågor, både utifrån
lagkravet men framför allt utifrån behovet att bevara estetiska och kulturella
värden i Finspång samt att den framtida stads- och landskapsmiljön görs estetiskt
tilltalande både vid planläggning och handläggning av bygglov.
I samband med den tillväxt som planeras i Finspång kommer behoven av
ovanstående kompetenser att öka, både i samband med om- och nybyggnation
och vid framtagande av detaljplaner samt bygglovshandläggning. Som stöd har
Länsmuseet anlitats i angelägna byggnadskulturärenden. Det råder en osäkerhet
om den möjligheten kommer finnas kvar. För att säkerställa tillräckligt stöd
gällande både bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och gestaltning av
nya eller förändrade byggnadsverk, framförallt i bygglovsprocessen, har
förvaltningen initierat en upphandling av detta stöd.
Ovanstående visar på att krav gällande arkitektutbildning uppfylls och att
förvaltningen hanterar frågan angående arkitektkompetens utifrån lagstadgade
ansvarsområden.
Utifrån tillväxtperspektivet bedöms behovet av arkitektkompetens öka men då
förvaltningen bedömer att behov av olika former av arkitektstöd erfordras
bedöms upphandlat konsultstöd vara att föredra.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till motionen.
Magnus Moberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta tillse att den kompetens som
behövs för såväl planering och byggande sker enligt de kvalitetskrav som
samhället sätter upp genom anställda eller upphandlade konsulter.
2. Att därmed anse motionen besvarad
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
-----
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2020-§ 94

Dnr: KS.2019.0914

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång
Sammanfattning
Vänsterpartiets motion, Psykisk hälsa bland unga i Finspång, handlar om insatser
för att öka välmående hos unga. De menar att ett socialt stöd är en central faktor
för hälsa och välbefinnande.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att:
•

en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de
faktorer som påverkar arbetsbelastningen

•

öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det
finns elever från åk 4-9

•

kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som
genomförs för att minska de ungas psykiska ohälsa, med särskilt fokus på
flickor

•

elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det
finns ett samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och
psykisk hälsa.

Handläggning av ärendet
Folkhälsomyndigheten slår fast att det finns ett ömsesidigt samband mellan
skolresultat och psykisk hälsa. Studier visar att psykosomatiska symptom är
vanligare bland elever som känner sig stressade av skolarbetet. Att klara av
skolan med godkänt resultat är en stark skyddsfaktor. Barn som presterar bra i
skolan har större chans att må bra, och barn som mår bra har större chans att
också prestera bra i skolan. På samma sätt har man sett en koppling mellan
skolfrånvaro och psykisk ohälsa: att psykisk ohälsa kan leda till skolfrånvaro,
men frånvaro kan också leda till psykisk ohälsa. I Finspångs kommun är
skolfrånvaron hög och måluppfyllelsen i grundskolan har under flera år varit låg.
Resultat från skolsköterskors hälsosamtal, ungdomsenkäten ”Om mig” och
söktryck till Ungdomshälsan visar att många ungdomar visar tecken på eller är i
risk för psykisk ohälsa.
En tillgänglig elevhälsa är en av de insatser som behövs för att stötta ungdomar
med psykisk ohälsa. Andra viktiga insatser för att främja hälsa är ökad
skolnärvaro och ökad måluppfyllelse.
Sektor utbildning har flera främjande insatser på gång, bland annat Samverkan
för bästa skola (ett samarbete med skolverket och Karlstad Universitet), Tidiga
och samordnade insatser (ett samarbete med sektor social omsorg och Region
Östergötland) samt Första hjälpen till psykisk hälsa (en sektorsövergripande
insats).
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Regeringen menar att tillgången till elevhälsa idag är alltför låg på många skolor.
Man har därför beslutat att ”Utredningen om elevers möjligheter att nå
kunskapskraven” (U 2017:07) ska analysera bestämmelserna om tillgång till
elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.
Regeringens utredning kommer att redovisas februari 2021.
Ingen utredning är tidigare gjord i Finspångs kommun gällande skolsköterskors
och skolkuratorers arbetssituation, sektorn ser positivt på att en sådan utredning
genomförs. Sektor utbildning föreslår dock att avvakta regeringens förslag innan
utredning påbörjas.
Sektorns uppfattning är det finns indikatorer rörande ungas psykiska hälsa att
följa. Idag återrapporteras resultat från bland annat:
•

om mig-enkät

•

frånvarorapportering

•

patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska insats (EMI)

I samband med dessa återrapporteringar kan även åtgärder beskrivas. Former och
innehåll för det kan ingå i utredning av elevhälsans omfattning.
Angående delaktighet anger skollagen att barn och elever ska ha rätt till
inflytande över sin utbildning, något som också är en rättighet enligt
barnkonventionen. Forskning på området visar bland annat att arbetsformer där
barn och unga görs delaktiga, är en viktig hälsofrämjande faktor. Sektor
utbildning följer redan idag upp inflytande och delaktighet genom skolverkets
enkäter. Dessa genomförs i Finspång årligen, analyseras på enhets- och
sektornivå och redovisas i kvalitetsrapporter.
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till motionen.
Mikael Wallin (L) yrkar bifall till motionen men med tilläggs/ändringsyrkande:
Att en analys görs av skolsköterskornas och kuratorernas arbetssituation mot
bakgrund av de faktorer som påverkar arbetsbelastningen.
Att öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid kommunens grundskolor
och vid kommunens gymnasieskola Bergska Gymnasiet och dess två enheter.
Ingela Billström (MP) yrkar bifall till motionen.
Stefan Carlsson (V), med instämmande av Inge Jacobsson (M) och Åsa
Johansson (C), yrkar bifall till motionen med Mikael Wallins (L) tillägg/ändring.
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Torgny Maurer (SD).
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag med tillägg av Mikael Wallins (L) förslag, och att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att bifalla motionen med ändring utifrån att-sats 2 och 3
2. Att en analys görs av skolsköterskornas och kuratorernas arbetssituation
mot bakgrund av de faktorer som påverkar arbetsbelastningen.
3. Att öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid kommunens
grundskolor och vid kommunens gymnasieskola Bergska Gymnasiet och
dess två enheter.
4. Att sektorn beaktar Utredning om elevers möjligheter att nå
kunskapskraven (U 2017:07) när den redovisas
-----
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2020-§ 95

Dnr: KS.2019.0916

e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång
Sammanfattning
Ett e-förslag har kommit in om att kommunen ska tillskapa en frisbeegolfbana i
anslutning till Arena Grosvad. E-förslaget stöds av 32 personer.
Förvaltningen har utrett förslaget i nära samarbete med de aktiva som själv har
haft flera väldokumenterade idéer kring utformningen. Förvaltningens
bedömning beskrivs nedan. Kostnaden för att anlägga en bana bedöms uppgå till
270 000 kronor. Till detta kommer ett visst sköteselbehov som beräknas kosta
25 000 kronor per år. Finansiering är möjlig inom ramen investeringsbudgetens
anslag för offentliga miljöer för anläggandet och skötselkostnaden ryms inom
fritidsbudgetens anslag. Förvaltningen föreslår att e-förslaget ges ett positivt
svar.
Bakgrund
Förslagsställaren skriver i sitt e-förslag: ”Discgolf är en sport som vuxit snabbt
på sistone och fortsätter att växa allt mer. Finspångs skogar vore den perfekta
platsen för en naturskön bana. Då många som utövar sporten gärna reser för att
prova nya banor skulle Finspång få fler besökare utifrån. Alla spelare från
Finspång tvingas åka till grannkommunerna som redan har en eller fler banor.”
Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens presidium har som vägledning
inför utredningen av förslaget varit positiv med utgångspunkt i att förslaget
innebär ett sätt att stimulera spontanidrottandet utan stora kostnader för den
enskilde.
Förvaltningens utredning och bedömning
Förvaltningen har utrett förslaget och vill redovisa följande bedömning:
Anläggandet av en Discgolf/Frisbeegolfbana bedöms som både möjlig till
relativt rimliga kostnader och som en attraktion som ytterligare förstärker
Finspångs utbud för idrott, lek och rekreation. Dessutom torde den attrahera
såväl mer tävlingsinriktade utövare samtidigt som den erbjuder människor i olika
åldrar – barnfamiljer, ungdomar, ”leksugna” vuxna utan tävlingsambitioner med
flera - ett alternativ till annan motion och främja utevistelse.
Placeringen av banan föreslås ske i ett område norr om och i nära anslutning till
Arena Grosvad på mark som idag består i huvudsak av öppna fält. Marken ägs av
Finspångs kommun.
Placeringen av banan på denna plats förstärker området med ytterligare
attraktivitet och betonar områdets karaktär som kommunens och tätortens
centrala plats för idrotts- och fritidsaktiviteter. Bedömningen är att förslaget och
placeringen bidrar till en fortsatt positiv utveckling av området.
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Banan innebär en utformning med 18 discgolfbanor/hål med varierande längd.
Anläggandet innebär investeringar i discgolfburar, utkastplatser, skyltning och
vissa avgränsande markeringar i enkel form, papperskorgar och ett antal
parkbänkar som rast/viloplatser. Till detta kommer kostnader för själva
anläggandet i form av markarbeten, vilket inte handlar om några större ingrepp,
samt viss röjning av vegetation. Banans längd är totalt ca 3,5 km med den
sträckning som i beredningsfasen diskuterats med de aktiva och förslagsställaren.
Den slutliga utformningen och placeringen av hålen kommer att ske i samarbete
med de aktiva som ligger bakom e-förslaget så att banan blir så bra som möjligt.
En naturvårdsbedömning har skett av området som inte visar på några hinder för
anläggandet. Visst skydd mot trädskador kommer att genomföras. Bygglov
erfordras ej.
Kostnadsbedömningen för anläggandet uppgår till 270 000 kronor.
Finansieringen av banan föreslås ske inom investeringsbudgetens anslag för
”Offentliga miljöer”. Ett visst skötselbehov finns såsom underhåll av bänkar,
soptömning och viss markskötsel. Kostnaden för detta beräknas till 25 000
kronor per år. Detta bedöms rymmas inom fritidsbudgetens drift.
Vid ett snart och positivt beslut är bedömningen att anläggningen bör kunna
anläggas så att den kan tas i bruk till sommaren 2020.
Då detta är ett inkommet e-förslag betyder det att både förslaget och ekonomin
behöver behandlas och beslutas i kommunfullmäktige. Detta skiljer sig i detta
fall mot de gånger kommunstyrelsen på delegation fattar beslut om att anslå
medel inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsbudgeten.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att bifalla e-förslaget om att anlägga en frisbeegolfbana enligt
förvaltningens ovanstående beskrivning inom en kostnadsram om
270 000 kronor
2. Att finansiering sker inom investeringsbudgetens anslag för ”Offentliga
miljöer” och att den årliga skötselkostnaden belastar fritidsbudgeten
3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt
4. Att meddela förslagsställaren om beslutet
-----
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2020-§ 96

Dnr: KS.2018.0545

Försäljning Ingelstad 2:1
Sammanfattning
Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av
fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och
förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i
Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus”
har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1
(numera Ingelstad 2:1).
De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall
underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig
värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet.
I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond
benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan
minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller
eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda
studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i
skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad
eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande,
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg.
Fastigheten Ingelstad 2:1 är en fastighet på ca 20 Ha innehållande betesmark och
skogsmark. Fastigheten är obebyggd.
Ingelstad ligger ett par kilometer utanför Finspång längs Sankta Marias väg.
Kommunstyrelsen gav fastighetsavdelningen i uppdrag att förbereda försäljning
av Ingelstad 2:1 i och med KS beslut 2015-02-02.
Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman
värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 900 000 kr.
Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar
fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.
Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och
vinnande bud 3 150 000 kr gavs av NN och NN Svärtinge.
Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland
för beslut. Länsstyrelsen har i beslut den 21 februari 2020 d.nr 206-2212-2020
godkänt underlaget.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:1 till NN xxxxxx-xxxx 50 % och NN
xxxxxx-xxxx 50 % för köpeskillingen 3 150 000 kronor.
2. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på
Mathias Stenhammars fond.
-----
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2020-§ 97

Dnr: KS.2018.0545

Försäljning Ingelstad 2:15
Sammanfattning
Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av
fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och
förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i
Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus”
har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1
(numera Ingelstad 2:1).
De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall
underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig
värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet.
I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond
benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan
minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller
eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda
studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i
skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad
eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande,
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg.
Fastigheten Ingelstad 2:15 är en avstyckning av ursprunglig stamfastighet
Ingelstad 2:1. Fastigheten består av två bostadsbyggnader samt ett antal
ekonomibyggnader. Byggnaderna bedöms vara i dåligt till mycket dåligt skick.
Arealen på fastigheten är ca 7,4 varav ca 5 ha åkermark.
Ingelstad ligger ett par kilometer utanför Finspång längs Sankta Marias väg.
Fastigheten såldes 2015 till utpekad intressent. (Beslut KS § 50 2015-02-02)
Villkoren i förelagt avtal har ej uppfyllts så kommunen har upphävt gällande
avtal. Med anledning av ovanstående behöver beslutet från KS 2015-02-02
Upphävas.
Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman
värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 800 000 kr.
Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar
fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.
Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och
vinnande bud 2 800 000 kr gavs av NN och NN Linköping.
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Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland
för beslut. Länsstyrelsens svar är att de saknar grund till beslut i ärendet då
fastigheten är en avstyckning från stamfastigheten.
Fastighetsavdelningens bedömning är att länsstyrelsens beslut den 21 februari
2020 d.nr 206-2212-2020 är tillämpligt i detta ärende.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att upphäva beslut KS §50 2015-02-02
2. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:15 till NN xxxxxx-xxxx 50% samt
NN xxxxxx-xxxx 50% för köpeskillingen 2 800 000 kronor
3. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på
Mathias Stenhammars fond.
-----
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2020-§ 98

Dnr: KS.2020.0345

Ägardirektiv FFIA
Sammanfattning
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för FFIA.
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar på att texten på sidan 4 i föreslaget Ägardirektiv för
FFIA AB: ”På förslag från styrelsen beslutar bolagsstämman om koncernbidrag
kan lämnas, samt storleken på bidraget.” ändras till följande: ”På förslag från
kommunstyrelsen i samråd med styrelsen beslutar bolagsstämman om
koncernbidrag kan lämnas, samt storleken på bidraget.”
Britt-Marie Jahrl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och ställer det på
bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa ägardirektiv för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus
AB (FFIA)
2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-06
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
-----
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2020-§ 99

Dnr: KS.2020.0346

Ägardirektiv FTV AB
Sammanfattning
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för Finspångs
Tekniska verk. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del
förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Det har
också tillkommit en skrivning om ekonomiska mål i form av avkastning och
soliditet. Direktivet är berett tillsammans med styrelse och VD i bolaget.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar på att texten på sidan 4 i föreslaget Ägardirektiv för
FTV: ”På förslag från styrelsen beslutar bolagsstämman om koncernbidrag kan
lämnas, samt storleken på bidraget.” ändras till följande: ”På förslag från
kommunstyrelsen i samråd med styrelsen beslutar bolagsstämman om
koncernbidrag kan lämnas, samt storleken på bidraget.”
Britt-Marie Jahrl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och ställer det på
bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa ägardirektiv för Finspångs Tekniska Verk AB (FTV AB)
2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2018-09-19
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
-----
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2020-§ 100

Dnr: KS.2020.0347

Ägardirektiv Finet AB
Sammanfattning
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag till reviderat ägardirektiv för Finet AB.
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet, samt att krav på soliditet och
avkastning tillkommit. Ägardirektivet är berett tillsammans med styrelse och VD
i Finet.
I samband med implementeringen av ägardirektivet kan det dock bli aktuellt att
klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB
har för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagets verksamhet bedrivs i
enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära
att tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande
pågår ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva
vidtas.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar på att texten på sidan 3 i föreslaget Ägardirektiv för
Finet AB: ”På förslag från styrelsen beslutar bolagsstämman om koncernbidrag
kan lämnas, samt storleken på bidraget.” ändras till: ”På förslag från
kommunstyrelsen i samråd med styrelsen beslutar bolagsstämman om
koncernbidrag kan lämnas, samt storleken på bidraget.”
Beslutsgång
Ordföranden tar upp Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och ställer det på
bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa ägardirektiv för Finet AB
2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-06
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
-----
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2020-§ 101

Dnr: KS.2020.0348

Bolagsordning FFIA
Sammanfattning
FFIA: styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för FFIA.
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar följande:
”Kommunen bör bara driva verksamhet i bolagsform om detta på något sätt
genererar något mervärde för kommuninvånarna. FFIA:s intäkter består till över
90 procent av koncernbidrag från FTV och Vallonbygden, dvs VA avgifter och
hyror betalda av kommuninvånare. Hisnande 1/3 av dessa medel går till
administration, där lejonparten går till att avlöna VD! Dessa medel menar SD
istället kan användas till underhåll av kommunens gemensamma egendom.
Med anledning av detta yrkar SD att KF utlöser § 15 i bolagsordningen för FFIA
och likviderar bolaget.”
Mats Annerfeldt (S) yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp Torgny Maurers (SD) yrkande och ställer det på bifall eller
avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa bolagsordning för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus
AB (FFIA)
2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2007-04-17
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
----
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2020-§ 102

Dnr: KS.2020.0349

Bolagsordning FTV AB
Sammanfattning
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finspångs
Tekniska Verk AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del
förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet.
Bolagsordningen är beredd tillsammans med styrelse och VD i bolaget.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar på att texten, § 15 i bolagsordning för FTV AB:
”Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs
Förvaltnings-och Industrihus AB eller –om detta bolag då inte finns –Finspångs
kommun.” ändras till: ”Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla
Finspångs kommun.”
Beslutsgång
Ordföranden tar upp Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och ställer det på
bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk AB (FTV)
2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2018-09-19
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
-----
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2020-§ 103

Dnr: KS.2020.0350

Bolagsordning Finet AB
Sammanfattning
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finet AB.
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är beredd
tillsammans med styrelse och VD i Finet.
I samband med implementeringen av bolagsordningen kan det dock bli aktuellt
att klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet
AB har för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagens verksamhet bedrivs i
enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära
att tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande
pågår ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva
vidtas.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar att texten, § 15 i bolagsordning för Finet AB:
”Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs
Förvaltnings-och Industrihus AB eller –om detta bolag då inte finns –Finspångs
kommun.” ska ändras till: ”Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar
tillfalla Finspångs kommun.”
Jan-Erik Heintze (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och ställer det på
bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att fastställa bolagsordning för Finet AB
2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2006-04-25
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
-----
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2020-§ 104

Dnr: KS.2018.0707

Svar på revisionsrapport av granskning av kommunstyrelsens
hantering av konst och konstföremål
Sammanfattning
Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, uppföljning och
internkontroll över kommunens konstinnehav?
Revisionsfirman PwC gjorde under 2018 en revision över den kommunalt ägda
konsten och gav i sin granskningsrapport ett antal punkter där vi nu ger våra
kommentarer om hur hanteringen av konsten ser ut i dagsläget (mars 2020).
PwC:
Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav har inte gjorts
sedan 1980
Nuläge:
En total inventering har genomförts under 2017-2019 vilket inneburit att
samtliga tavlor fått ny märkning, fotograferats, skadeinventerats samt blivit
inlagda i den nya databasen för kommunens konst. Kommunens
kultursamordnare för allmänkultur ansvarar för konstarkivet samt det löpande
arbetet med konstinnehavet. I mars 2020 fanns det ca. 990 verk (sk. löskonst)
samt 13 offentliga verk (skulpturer / muralmålningar) registrerade.
PwC:
Den interna kontrollen avseende kommunens konsthantering är inte fullt ut
tillräcklig.
Nuläge:
Tidigare fanns endast en Excellista över kommunens konst, men i samband med
den nya inventering så köptes en ny databas in (FileMaker Pro) samt att en
utvecklare har skräddarsytt den efter våra behov och önskemål. Exempelvis går
det att skapa en PDF med en sammanställning över alla tavlor som hänger ex. en
enhet, skola, korridor eller enskilt arbetsrum. Dessutom har en iPad köpts in
vilket gör att det på ett enkelt sätt går att genomföra löpnade inventeringar och
kontroller.
Ett helt nytt och för ändamålet anpassat hyllsystem har köpts in till konstarkivet
så att de verk som inte är utplacerade kan förvaras på ett bra sätt.
Samtliga skadade verk har flyttats till konstarkivet som är beläget i
kommunhuset och sorterats utifrån typ av skada och hur lätt eller svårt det är att
reparera. Under 2020 har ett arbete påbörjats med restaurering och ett 10-tal verk
med enklare skador samt motiv som gör att tavlan är aktuell för utlåning, har
lämnats in till ramverkstad.
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PwC:
Det saknas policy och riktlinjer för hantering av kommunens konstföremål och
konstverk.
Det saknas dokumenterade rutiner för konstföremålens hantering, hur konsten
ska hanteras vid in- och utlåning, konstens placering, hur den ska underhållas,
samt när det gäller inköp etc.
Nuläge:
Konstarkivet hålls öppet en fredag i månaden då anställda kan komma och välja
tavlor till sina kontor samt lämna tillbaka det som de inte längre vill ha uppe.
Större enheter som vill ha ett flertal verk kan boka separata möten med ansvarig
för konstarkivet och tillsammans välja ut verk som är lämpliga vad gäller motiv,
storlek, teknik etc.
Det finns en årlig konstbudget på 60 000 kr som ska täcka kostnaden för
databasen, inköp av material, restaurering av tavlor, nyinköp men också
kostnader för utställningar på Kulturhuset. Det gör att vi kan restaurera ett
mindre antal per år, men trots allt kan ett sådant arbete påbörjas.
I och med större flyttar vad gäller kontor och enheter, så är ansvarig för
konstarkivet med i den processen i ett tidigt skede för att ge förslag på hur en
kommande flytt kan genomföras på bästa sätt. Dessutom kommer en enklare
inventering att göras när en flytt är klar.
Det saknas fortfarande skriftliga policys och riktlinjer för hanteringen av
konsten, men i praktiken har nya arbetssätt tagits fram. Förvaltningen kommer
att ta fram skriftliga rutiner och en konstpolicy under 2020.
Övrigt: nätverk, samverkan samt synliggörande av den kommunala konsten
Kommunens kultursamordnare för allmänkultur sitter i det regionala nätverket
för offentlig konst som organiseras av Östergötlands länsmuseum och Region
Östergötland. Detta nätverk, flera lokala föreningar samt kommuner som själva
ska genomföra konstinventeringar har varit på studiebesök i konstarkivet samt att
ansvarig för konstarkivet har hållit flera seminarier för föreningar om
kommunens konstinnehav.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna svaret till revisionen
2. Att uppdra till ledningsstab att fortsätta förbättringsarbetet i enlighet med
revisionens rekommendationer
-----
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2020-§ 105

Dnr: KS.2019.0287

Granskning detaljplan Förskola Lotorp 3:29 m.fl.
Sammanfattning
2019-05-20 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny
detaljplan för fastigheten Lotorp 3:29 m fl. (KS § 218, dnr. KS.2019.0287).
Bakgrunden är ett stort behov av en ny förskola i Lotorp efter att den förra
förskolan, belägen på en av fastigheterna inom planområdet, i början av 2018
skadades av en brand.
Detaljplanen möjliggör uppförandet av en ny förskola. Ytterligare möjliggör
planen avstyckning av befintlig bostadsbebyggelse till egen fastighet, då en del
av småindustrifastigheten Lotorp 7:6 säkras som kvartersmark för
bostadsändamål. Detaljplanens genomförande innebär att en del av den allmänna
platsmarken Lotorp 3:6 övergår till kvartersmark för förskoleverksamhet, samt
en del för bostad.
Huvuddrag:
Inom planområdet planeras en förskola i delvis två våningar med plats för upp
till sex avdelningar. För att säkerställa tillräcklig friyta för förskoleverksamheten
möjliggör planen att förskolans verksamhet tar en del av kommunens allmänna
platsmark i anspråk, liksom en del av småindustrifastigheten Lotorp 7:6.
I planområdets norra del säkerställs det befintliga bostadshuset som just bostad
genom att detaljplanen möjliggör en markreglering av Lotorp 7:6. Detta
säkerställs även genom anvisning av del av Lotorp 3:6, till kvartersmark för
bostadsändamål. Detta skapar förutsättningar för avstyckning av marken kring
den befintliga bostaden till egen fastighet.
Planprocess:
Samråd genomfördes 2020-02-12 – 2020-03-25.
Granskning planeras genomföras under två veckor i april – maj.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att delegera beslutet om att anta detaljplan Förskola Lotorp 3:29 m.fl. till
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen
-----
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2020-§ 106

Dnr: KS.2019.0820

Samråd detaljplan Lotorp 6:7 m.fl.
Sammanfattning
Förvaltningen fick 2019-04-08 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja ett
detaljplanearbete för fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. Bakgrunden är en önskan
från Vallonbygden att uppföra cirka 30 lägenheter i högst två våningar.
Planen planeras vara ute på samråd mellan 2020-05-21 och 2020-07-02.
Granskning av detaljplanen planeras pågå under augusti 2020. Då detaljplanen
inte är av större vikt eller har principiell beskaffenhet så föreslår förvaltningen att
beslut om antagande av detaljplanen delegeras till kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår vidare att den får kommunstyrelsens godkännande att
skicka detaljplanen på samråd och därefter granskning.
Huvuddrag:
Markägaren Vallonbygden AB har ansökt om upprättande av ny detaljplan för
fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. Av plantekniska skäl är del av Lotorp 3:6
inkluderad i planområdet för att undvika att en liten rest från gällande detaljplan
från 1991 ligger kvar. På fastigheterna 6:7 och 6:8 vill man uppföra bostäder i
två våningar med tillhörande komplementbyggnader. Totalt är det tänkt att
byggnaderna ska innefatta cirka 30 lägenheter. Befintliga detaljplaner tillåter inte
en sådan exploatering varför det finns ett behov av att ta fram en ny detaljplan.
Planområdets fastigheter har tidigare varit bebyggda med bostäder. Byggnaderna
är sedan lång tid tillbaka rivna. Ingen klassad natur tas i anspråk. Bedömningen
är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya
detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.
Samråd och granskning
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.
Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra
länsstyrelsen, lantmäteriet, kända sakägare och boende som berörs.
Det demokratiska perspektivet är en central del i arbetet med detaljplaner. Det är
därför viktigt för kommunen att få in synpunkter från olika perspektiv. För att
underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda
till samrådsmöte.
När förslag till detaljplan varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån
information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt
för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det
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bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.
Planprocess:
Samråd planeras genomföras 2020-05-21 – 2020-07-02.
Granskning planeras genomföras under augusti 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att delegera beslutet om att anta detaljplan Lotorp 6:7 m.fl. till
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
-----
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2020-§ 107

Dnr: KS.2020.0387

Taxor för Kulturhuset - uthyrning av lokaler
Sammanfattning
Kulturhuset i Finspång hyr ut lokaler till interna och externa intressenter.
Prislistorna har inte reviderats sedan 2012. Gällande prislistor är ej fastställda av
kommunfullmäktige.
Förslag på nya prislistor gällande för:
1. Företag, ej kommersiell verksamhet. (möten, konf etc), ideella
organisationer och föreningar utanför Finspångs kommun
2. Ideella organisationer och föreningar i Finspångs kommun och
kommunal verksamhet utan vinstintresse eller andra intäkter
Beskrivning av ärendet
Kulturhuset hyr idag ut lokaler till föreningar, organisationer och studieförbund
till en rimlig lokalkostnad. Vi hyr även ut till företag för icke kommersiell
verksamhet såsom möten och konferenser enligt en fast prislista. Företag/artister
får hyra lokalerna för kommersiell verksamhet.
Kommunens rätt och möjligheter att bedriva verksamheter t ex hyra ut lokaler,
där man kan snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens på
marknaden, regleras av ett tillägg i konkurrenslagen. 3 kap 27§.
Detta tillägg innebär att Konkurrensverket under vissa förutsättningar kan
förbjuda en kommun att bedriva en viss verksamhet som snedvrider
förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden.
Eftersom nuvarande listor för taxor och avgifter inte är fastställda av
kommunfullmäktige och inte fullt ut följer tillägget i konkurrenslagen måste
dessa ses över och bara innehålla verksamheter som hyr utan vinstsyfte.
Självkostnadsprincipen ska gälla. Övriga kommersiella aktörer hanteras var för
sig enligt marknadsmässiga principer.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att prislistan för uthyrning uppräknas med konsumentprisindex - KPI
(oktober-index) varje år och avrundas till närmsta 10-tal kronor.
2. Att fastställa de föreslagna prislistorna för uthyrning av lokaler i
Kulturhuset enligt bilaga daterad 2020-03-18, dokumentnummer
KS.2020.0387-2.
-----
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2020-§ 108

Dnr: KS.2019.1240

Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och
möjligheter
2020-§ 160

Dnr: KS.2019.1240

Sammanfattning
Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas
genom aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskriminering.
Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vidare ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva
åtgärder. Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska
arbetsgivaren skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna under
året.
Förvaltningen har, tidigare, utifrån lagstiftningen tagit fram ett förslag på
dokument kring aktiva åtgärder. Dokumentet anger grunden för hur arbetet med
de aktiva åtgärderna ska bedrivas och finns som stöd för verksamheten i
Finspångs kommun med bolag. Dokumentet har nu uppdaterats.
Mångfalds- och jämställdhetsarbetet i koncernen ska bedrivas aktivt på alla
nivåer och arbetsplatser.
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2020-01-14 där arbetsgivardelegation
beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
dokument gällande aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter
och möjligheter att gälla i Finspångs kommunkoncern 2020 - 2022.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar att följande text i dokumentet på sidan 4 under Aktiva
åtgärder stryks: ”2. Att arbeta med tillgänglighetsperspektiv utifrån de olika
diskrimineringsgrunderna. Syna arbetssätt och -miljöer. För att exempelvis
synliggöra skillnader i mäns och kvinnors arbetsmiljö se på fysisk och psykisk
miljö ur ett genusperspektiv.”
Torgny yrkar vidare att texten under Förvärvsarbete och föräldraskap: ”Målet är
att arbetsförhållanden ska anpassas så att kvinnor och män ges samma
möjligheter att ta lika stort ansvar för barn och hem.” ändras till: ”Målet är att
arbetsförhållanden ska anpassas så att män och kvinnors familjebildning
underlättas.”
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Torgny yrkar vidare att texten på sidan 5, under Rekrytering: ” Målet är att vid
all rekrytering sträva efter en jämn könsfördelning samt att medarbetarna ska
spegla mångfalden i Finspångs kommun.” ändras till: ”Målet vid all rekrytering
skall vara att medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet anställs i Finspångs
kommun.”
Torgny yrkar vidare på att följande text under Aktiva åtgärder stryks: ” 2. Positiv
särbehandling kan tillämpas vid likvärdiga meriter för att möjliggöra en
jämnare könsfördelning inom yrkeskategorin.”
Jan-Erik Heintze (S), med instämmande av Magnus Moberg (S), Kristin
Yderfors (C) och Riitta Lieviskä-Widlund (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Frida Granath (S).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anta dokument gällande aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet,
lika rättigheter och möjligheter att gälla i Finspångs kommunkoncern
2020 – 2022
2. Att dokumentet ersätter tidigare dokument för aktiva åtgärder för
mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019
fastställd i kommunfullmäktige 2017-02-22 § 24 ärende KS.2016.0668
Reservation
Torgny Maurer, Ulla-Britt Edengren, Evelina Gustavsson och Börje Axelsson
(alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD)
yrkande.
-----
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2020-§ 109

Dnr: KS.2020.0103

Antagande av omställningsstöd och pension för
förtroendevalda i kommun och region - OPF-KL 18
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL18
omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning,
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu
gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14)
I OPF-KL18 har komplettering skett inom familjeskydd, samt till viss del
möjlighet till aktiva omställningsinsatser.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
OPF-KL14 har antagits i kommunfullmäktige 2014-09-24. Kommunstyrelsen
fick i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för omställningsstöd.
Vidare har beslut tagits i kommunfullmäktige 2016-08-31 §134, att det ska
finnas möjlighet att byta från PPB till OPF-KL.
Kommunstyrelsen har fastställt omställningsstöd förtroendevalda - riktlinjer och
rutiner 2017-06-19 § 194.
OPF-KL 18 – förtydligande i förändringar
I OPF-KL 18 har förtydligande gjort kring omställningsstöd. Detta har
kommunstyrelsen redan hanterat och fattat beslut kring varför förvaltningen
förslår att tidigare taget beslut i kommunstyrelsen ska kvarstå.
I OPF-KL 18 gäller familjeskyddet för förtroendevalda på heltid. Det innebär att
om OPF-KL 18 antas kommer familjeskydd gälla för efterlevande vuxen och
efterlevande barn till politiker på heltid.
I OPF-KL är lägsta nivå för rätt till pensionsbehållning (avsättning) 3 procent
istället för nu gällande 1,5 procent. Detta innebär att det inte sker någon
avsättning på belopp under 3 procent istället för 1,5 procent utan det kommer att
betalas ut till individen en gång per år.
I OPF-KL 18 är lägsta belopp för pension 200 kronor. Annat beslut om lägsta
utbetalningsbelopp kan tas. Förvaltningen föreslår att kommunen ska följa OPFKL 18, att lägsta belopp att betala ut ska vara 200 kr per år.
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Idag betalas pension ut en gång per år för ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Möjlighet finns att redan i timersättningen betala ut pensionen på 4,5 procent.
Förvaltningen föreslår att 4,5 procent läggs på timlönen så att detta hanteras
direkt.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anta Antagande av omställningsstöd och pension för förtroendevalda i
kommun och region - OPF-KL 18, med noteringen att tidigare taget
beslut kring omställningsstöd kvarstår
2. Att beslutet ersätter tidigare taget beslut i KF 2014-09-24
3. Att pension för ersättning för förlorad arbetsinkomst från 2021-01-01 ska
betalas ut genom att 4,5 procent läggs på timlönen för förtroendevalda
-----
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2020-§ 110

Dnr: KS.2020.0337

Internkontroll sektor social omsorg april 2020
Sammanfattning
Internkontrollen för april 2020 omfattar följande kontrollmoment:
Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2019
Kontrollerna visar:
Det är 12 ärenden, inom olika insatser, där den enskilde har väntat mer än 3
månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Antalet insatser har mer
än halverats jämfört med samma period föregående år men inom flera områden
är enskilda väntetider längre än samma period föregående år.
Följande åtgärder redovisas:
Åtgärder har satts in för att följa upp de ärenden där insats ej verkställts. Behovet
av fler platser inom bostad med särskild service har lyfts och arbetas med.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg
april 2020.
-----
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2020-§ 111

Dnr: KS.2020.0082

Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats
Sammanfattning
Finspångs kommun står, liksom många andra kommuner, inför en stor utmaning
att kunna rekrytera, behålla och utveckla personal. Det finns ett stort behov av att
utveckla och förbättra kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket.
I medarbetarundersökningen som gjordes 2019 framkommer ett sänkt värde
gällande rekommendation av Finspångs kommun som arbetsgivare. För att vara
en attraktiv arbetsplats är det viktigt att den interna och externa bilden
sammanstämmer. Vi behöver därför lägga fokus på att vara en arbetsplats med
god arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, god hälsa och
yrkesstolthet.
Denna känsla vill vi att våra medarbetare ska förmedla internt och externt.
Viktigt är att vara transparenta och visa en realistisk bild av Finspångs kommun
som arbetsgivare så att potentiella medarbetare får realistiska förväntningar.
År 2018 beslutades om implementering av dokumentet ” En strategi för attraktiv
arbetsgivare - Employer Brandingstrategi” av kommunstyrelsen.
Utifrån att flera aktiviteter i strategin har genomförts görs nu en översyn och
uppdatering av strategin. Den byter samtidigt namn till ”Strategi för Finspångs
kommun som attraktiv arbetsplats.” Alla engelska begrepp i dokumentet har
ersatts av svenska.
Strategin har gjorts mer övergripande och kompletteras med en handlingsplan
där aktiviteter specificeras.
Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att skapa
en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att attrahera,
behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus ska vara på
bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anta ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats.”
2. Att strategin ersätter dokumentet ” En strategi för attraktiv arbetsgivare Employer Brandingstrategi”, antagen i KS 2018.01-22 § 6.
-----
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2020-§ 112

Dnr: KS.2020.0001

Valärende - Val av tre nämndemän till Norrköpings tingsrätt på
grund av den rådande situationen med Coronapandemin
Sammanfattning
Med anledning av den pågående Coronapandemin har Folkhälsomyndigheten
meddelat föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av
covid-19 m.m. Tingsrätten har valt att inte kalla nämndemän över 70 år till
tjänstgöring och detta kommer att gälla så länge Folkhälsomyndighetens
rekommendation kvarstår. Beslutet berör 28 av 87 nämndemän i tingsrätten och
därför har ett behov uppstått att snarast utse fler nämndemän som kan tjänstgöra
vid tingsrätten för att kompensera.
Finspångs kommunfullmäktige ska utse tre nämndemän då det är tre nuvarande
som är över 70 år och inte kan tjänstgöra.
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man
lekmannadomare och representerar inte något parti.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja Stefan Ackeryd, Henrik
Persson och Ann-Britt Johansson till nämndemän i Norrköpings tingsrätt för att
kompensera medan Folkhälsomyndighetens rekommendation kvarstår.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar på att Inga-Lill Källgrens väljs som en av de tre
nämndemännen.
Yttrande
I ärendet yttrar sig även Åsa Johansson (C) och Inge Jacobsson (M).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns fyra namnförslag till tre platser och att
sluten omröstning ska ske.
Ledamöterna Kristin Yderfors (C) och Ingela Billström (MP) utses till
rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. Alla ska rösta på
tre namn av de fyra tilltänkta.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 28. Samtliga valsedlar är giltiga. Namnen på
valsedlarna räknas.
Stefan Ackeryd får 25 röster.
Henrik Persson får 28 röster.
Ann-Britt Johansson får 27 röster.
Inga-Lill Källgren får 4 röster.
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Ordföranden konstaterar därmed att Stefan Ackeryd, Henrik Persson och AnnBritt Johansson väljs till nämndemän i Norrköpings tingsrätt för att kompensera
medan Folkhälsomyndighetens rekommendation kvarstår.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att utse Stefan Ackeryd, Henrik Persson och Ann-Britt Johansson till
nämndemän i Norrköpings tingsrätt för att kompensera medan
Folkhälsomyndighetens rekommendation kvarstår
-----
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2020-§ 113

Dnr: KS.2020.0001

Valärende - Val av en ledamot och en ersättare till Stiftelsen
Häfla Hammarsmedja från årsstämma 2020 till och med
årsstämma 2022
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare i styrelsen för
Stiftelsen Häfla Hammarsmedja från och med årsstämma 2020 till och med
årsstämma 2022.
På förslag är Jonny Persson (S) som ordinarie ledamot, och Patrik Karlsson (S)
som ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att välja Jonny Persson (S) som ordinarie ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Häfla Hammarsmedja från och med årsstämma 2020 till och
med årsstämma 2022
2. Att välja Patrik Karlsson (S) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Häfla
Hammarsmedja från och med årsstämma 2020 till och med årsstämma
2022
-----
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2020-§ 114

Dnr: KS.2020.0001

Valärende - Begäran om entledigande från uppdrag i
omsorgsberedningen
Sammanfattning
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordförande i omsorgsberedningen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att entlediga Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) från sitt uppdrag som
ordförande i omsorgsberedningen
2. Att tacka Ann-Britt för den tid hon haft uppdraget
-----
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2020-§ 115

Delgivningar
Sammanfattning
1. Revisionsberättelse 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland, med
5 bilagor
2. Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland, med 8
bilagor
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-22

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet
-----
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