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Plats och tid:

Konferensrummet Glan, Kommunhuset, den 3 juni 2019, kl. 13:00-17:00

Beslutande:

Ulrika Jeansson (S)
Hugo Andersson (C)
Inge Jacobsson (M)
Britt-Marie Jahrl (S) ersätter Frida Granath (S)
Jonny Persson (S)
Jan-Erik Heintze (S)
Marie Johansson (KD)
Ralph Kronholm (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M)
Torgny Maurer (SD)
Kai Hallgren (SD)
Stefan Carlsson (V)

Ersättare:

Övriga
deltagare:

Plats och tid
för justering:
Underskrifter:

Bertil Senestad (S) ej närvarande
Patrik Karlsson (S) ej närvarande
Josefina Leo (S) ej närvarande
Kristin Yderfors (C) ej närvarande
Per-Olof Hårsmar (KD)

Mikael Wallin (L)
Nathalie Pettersson (SD)
Sven-Inge Eriksson (SD)
Ingrid Westlund (V) ej närvarande

Monica Brodén (MP), insynsplats
Berit Martinsson (S), kf ordf
Johan Malmberg, kommundirektör
Maria Forneman, kommunsekreterare
Chefer och handläggare:
Carina Olofsson, Maria Samson

Helene From, Helen Wallman
Marika Östemar, Helena Wastesson
Cristina Lindén, Erica Ekblom
Märta Eliasson, Susanne Pohlman
Tone Hall

Kommunstyrelsens kansli, onsdag 5 juni, kl. 16.30
Sekreterare _______________________________
Maria Forneman

Paragraf 234 - 259

Ordförande __________________________________________________________
Ulrika Jeansson (S)
Justerare

__________________________________________________________
Marie Johansson (KD)

ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2019-06-03 §§ 234-259
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2019-§ 234

Slutredovisning Lekplatser allmän upprustning

2019-§ 235

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1721:
Ventilation matsal Hällestad skola

2019-§ 236

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1724: Ny
ventilation Nyhemsskolan

2019-§ 237

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1729:
Metallen Relining

2019-§ 238

Överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker
vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna
hemmet

2019-§ 239

Rekommendation om gemensam finansiering av
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för Finspångs
kommun

2019-§ 240

Äskande av utvecklingsmedel - FN-certifiering, Bergska skolan

2019-§ 241

Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023

2019-§ 242

Riktlinjer för samrådsgruppen för insatser för den finska
minoriteten

2019-§ 243

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019

2019-§ 244

Budgetramar 2020

2019-§ 245

Idéburet offentligt partnerskap- Finspångs Ekumeniska LPförening

2019-§ 246

Riskkontroll pensionsplaceringar april 2019

2019-§ 247

Rapportering enligt internkontrollplan 2019 sektor vård och
omsorg-kvartal 1 av klagomål, utredning och anmälan av Lex
Sarah och Lex Maria

2019-§ 248

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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*Planbesked Järnvägen 2

2019-§ 249

*Ansökan om markanvisning Högby 1:15-1:16

2019-§ 250

e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln

2019-§ 251

Bidrag till Brottsofferjouren Östergötland, rörande stöd till
brottsoffer

2019-§ 252

Aktiva omställningsinsatser förtroendevald

2019-§ 253

Utvecklingsmedel för digitalisering - Taligenkänning

2019-§ 254

Lönestrategi för Finspångs kommun

2019-§ 255

Detaljplan Melby 3:16

2019-§ 256

Informationsärenden

2019-§ 257

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna

2019-§ 258

Delgivningar

2019-§ 259

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 234

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att information om Reijmyre Glasbruk
läggs till på föredragningslistan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att information om Reijmyre Glasbruk läggs till på föredragningslistan
2. Att föredragningslistan godkänns
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 235

Dnr: KS.2016.0424

Slutredovisning Lekplatser allmän upprustning
Sammanfattning
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av
lekplatser skulle genomföras. Allmän upprustning av i beslutet angivna lekplatser
har genomförts.
Allmän upprustning av lekplatser har belastat samlingsprojekt Lekplatser.
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 634 316 kr.
Samlad budget för samlingsprojektet Lekplatser uppgår till 4 109 000 kr. Detta
projekt innebär ett delavslut och återstående medel avses att användas.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter. Projektet hade
belastats med demonteringskostnader enligt inriktningsbeslutet om 61 495 kr. Dessa
kostnader är överflyttade till driftbudgeten och belastar sektor samhällsbyggnad
2019, då dessa kostnader ej är att betrakta som en investering.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 40 000 kronor för
avskrivning och 12 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna slutredovisning

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 (43)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-03

2019-§ 236

Dnr: KS.2018.0166

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1721:
Ventilation matsal Hällestad skola
Sammanfattning
Bakgrund
Ventilationssystemet för ”Folkets hus” Hällestadsskolan var ålderdomligt och
otillräckligt för verksamhetens behov.
Genomförande
Vallonbygden har ersatt det befintliga ventilationssystemet med behovsstyrt
luftbehandlingssystem som motsvarar dagens behov. De tidigare ljudproblemen är
dessutom åtgärdade.
Energiberäkning
Energibesparingar går ej att utföra i dessa projekt när det befintliga systemet var
kraftigt underdimensionerat. Utbytt system hade en återvinningsgrad på 55 %
jämfört med nytt system som ligger på 82 % och anpassar sig till den momentana
belastningen i lokalerna. Detta sänker driftkostnaderna för kommunen. Systemet ger
en betydligt bättre arbetsmiljö för verksamheterna.
Investeringen uppgick till 1 624 930 kr att jämföra med budget om 1 700 000 kr.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 74 000kr per helår
och kostnader för internränta med 32 000 kr per helår. Kapitalkostnadsbudget har
beviljats ur kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna slutredovisningen
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 237

Dnr: KS.2018.0166

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1724: Ny
ventilation Nyhemsskolan
Sammanfattning
Bakgrund
Nyhemsskolans tilluftskanaler är placerade i golvbjälklaget och tilluftsdon har
placerats bakom elementen. Den tekniska lösning är inte bra då luftkanalerna lätt
sätter igen sig och heller kan ej rengöras på ett bra sätt. Luftomsättningen har
bedömts som bristfällig. I lokalerna är ljudet högt då verksamhetens ljud
kompletteras med ett ökat ljud från ventilationen. Klassrum/ korridorer har uttjänta
lysrörsarmaturer belysningen är i behov av förbättring.
Genomförande
Vallonbygden har ersatt det befintliga ventilationssystemet med ett behovsstyrt
luftbehandlingssystem som motsvarar dagens behov.
Nya LED-armaturer samt undertak har installerats i samtliga lokaler.
Belysningen som installerats är närvarostyrd med aktiv tändning, Korridorer har så
kallad ”korridorsfunktion” dvs belysningen går ned till 10 % när ingen närvaro
registrerats och tänds till 100 % omedelbart vid närvaro. Genomförda åtgärder har
således förbättrat belysningen och det nya innertaket reducerat ljudet i skolans
lokaler.
Investeringsutgiften uppgick till 1 843 000 kr att jämföra med budget om 1 800 000
kr. Investeringen har föranlett en nedskrivning av komponent om 596 000 kr som
belastat resultatet 2018. Detta vid genomgång av anläggningsregistret kopplat till
ventilation i fastighetsobjektet.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 68 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 36 000 kr. Kapitalkostnadsbudget har beviljats ur
kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna slutredovisningen
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 238

Dnr: KS.2018.0166

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1729:
Metallen Relining
Sammanfattning
Byggnaden har problem med återkommande stopp samt läckage i avloppsstammar.
Verksamheter som är lokaliserade i fastigheten är
träningssärskola, ungdomshälsa, tillagningskök, vård o omsorg i 2 plan samt 4
förskoleavdelningar.
Genomförande
Vallonbygden har använt sig av en teknik som kallas Relining, dvs att man rensar ur
all rost i ledningarna och därefter plastas rören invändigt med polyesterplast. Med
denna behandling bildas det ett nytt rör i de gamla gjutjärnsrören. Totalt plastades
det in 12 stammar med förgreningar till toaletter samt kök för 5 våningar. Rören
filmades före och efter åtgärderna
Åtgärden innebär inte någon nedskrivning i och med att de gamla rören finns kvar.
Utfallet för investeringen uppgick till 808 425 kr och budgeterat belopp var 900 000
kr.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 27 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 16 000 kr. Överföring av budget äskas ur
kommungemensamma medel.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna slutredovisningen
2. Att budget överförs om 43 000 kr från kommungemensamma medel till
sektor samhällsbyggnad

Justerandes signatur
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2019-§ 239

Dnr: KS.2019.0396

Överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker
vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna
hemmet
Sammanfattning
Från och med 1 april 2017 har bestämmelser införts i Socialtjänstlagen (SoLS kap
1d§) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 3§) att kommuner och
landsting/regioner ska ingå samverkansöverenskommelser kring barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet.
Det övergripande syftet är att i enlighet med aktuell lagstiftning och nationella
riktlinjer förbättra vården och insatser för barn och unga placerade utanför det egna
hemmet genom en länsgemensam överenskommelse om samverkan mellan Region
Östergötland och länets tretton kommuner. Den länsgemensamma
överenskommelsen ska vara ett centralt verktyg i kommunernas och regionens
gemensamma arbete.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att underteckna överenskommelsen mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för
barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 240

Dnr: KS.2019.0313

Rekommendation om gemensam finansiering av
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för Finspångs
kommun
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har den 14 december 2018 beslutat att
rekommendera kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Finansieringen avser viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor, vilket
innebär cirka 1,95 kronor per invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra
år (2020 - 2023). Kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för
SKL:s medlemsavgift, och avsikten är att finansiering och organisering
permanentas, där både kommunerna och staten bidrar långsiktigt. För Finspång
innebär det en kostnad på drygt 42 000 kronor/år.
För att tjänsten ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL, behöver
merparten av kommunerna anta rekommendationen. SKL har beslutat att stödja
medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte
mellan socialtjänstens personal och deras klienter.
De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för
SKL:s ordinarie medlemsavgift, utan SKL har stöttat kommunerna i denna
utveckling med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig
gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel.
Efter år 2016 är dessa överenskommelser avslutade.
Förslaget som SKL har tagit fram, i dialog med företrädare för medlemmarna,
omfattar en samlad gemensamt kommunal finansiering och medverkan i ledning
och styrning av:
-

-

De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälsooch sjukvård inom främst äldreomsorg, och om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter.
Stöd för uppföljning och analys genom till exempel
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för
uppföljning av kvalitet och resultat.
Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Justerandes signatur
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Några av de kvalitetssystem som år 2018 finansieras av stat och regioner och som
omfattas av förslaget är: senior alert, svenska palliativregistret, BPSD-registret,
SveDem och rikssår. Finspångs kommun använder flera av dessa, vilket talar för att
kommunen bör ställa sig positiva till SKL:s förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anta rekommendationen från SKL att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning (kvalitetsregister och brukarundersökningar m.m.) och nationell
samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023)
2. Att finansiering sker inom berörda sektorers budgetram
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 241

Dnr: KS.2019.0467

Äskande av utvecklingsmedel - FN-certifiering, Bergska skolan
Sammanfattning
Bergska gymnasiet inför en global profil på samhällsprogrammet från höstterminen
2019.
Bergska gymnasiet vill knyta samman den globala profilen med att hos svenska FNförbundet ansöka om att få bli en certifierad FN-skola.
Ett samarbete med FN-förbundet skulle öppna upp ett flertal möjligheter för våra
elever och våra lärare.
Vi arbetar redan/vill arbeta i linje med de krav som finns på en FN-skola och vi ser
stora fördelar med att få ta del av det utbud som FN-skolorna erbjuds.
I vår region finns för närvarande endast en FN-skola och det är därför vår
bedömning att möjligheten att vara certifierad FN-skola skulle stärka Bergska
gymnasiets varumärke och konkurrensförmåga.
I linje med Finspångs kommuns arbete utifrån FN:s globala mål känns detta som en
naturlig utveckling och en möjlighet att tydliggöra det arbete som redan pågår i vår
kommun.
Att vara en certifierad FN-skola är förenat med en kostnad på 55 000 kr/år
För att kunna säkerställa ett långsiktigt arbete ansöker Bergska gymnasiet därför om
165 000 kr, med årlig utbetalning på 55 000 kr, ur kommunens utvecklingsfond, för
att under en treårsperiod kunna möjliggöra att Bergska gymnasiet kan vara en
certifierad FN-skola
Utvecklings- och omställningspott
I utvecklings- och omställningspotten finns totalt 4950 tkr. Av dessa har 740 tkr
anvisats i tidigare beslut. De två ärenden som är under beredning uppgår till 440 tkr.
Kvar av avsatta medel innan dessa beslut är 4210 tkr.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med
motiveringen:
”Äskande av utvecklingsmedel - FN-certifiering, Bergska skolan Så vitt vi har
kunnat utröna är Svenska FN- förbundet till viss del en statsunderstödd
lobbyorganisation med syfte att påverka i frågor som exempelvis klimatfrågan,
mångkultur och globalism. Då Svenska FN-förbundet inte heller är en officiell del
av FN kan man argumentera för att förbundet renommésnyltar för att ge ett sken av
vara en del av denna organisation. Vi ser det därför som problematisk att börja kalla
Bergska skolan för en FN-skola! Man kan också konstatera att i förbundsstyrelsen

Justerandes signatur
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samt i länsförbunden sitter en blandning av globalister, vänsterliberala politiker och
radikalfeminister och vi menar därför att organisationen ej heller är att betrakta som
partipolitiskt obunden.
SD menar att Finspångs skolor skall stå fria från agendasättande organisationer av
detta slag och yrkar därför avslag på att tillskjuta medel för en certifiering.”
Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
instämmande av Ulrika Jeansson (S), Hugo Andersson (C), Marie Johansson (KD)
och Inge Jacobsson (M).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Stefans Carlssons (V)
yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anvisa 55 000 kr för 2019, 55 000 kr för 2020 och 55 000 kr för 2021 ur
kommunens utvecklingsmedel
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 242

Dnr: KS.2019.0468

Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023
Sammanfattning
Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som
har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har
uppföljningsansvar enligt 20 §”.
Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts:
•

Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi
för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158)

•

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

•

En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)

•

Språklag (2009:600)

•

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

•

Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldreomsorgen – antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 §

•

Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt
förvaltningsområde

•

Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt
förvaltningsområde.

Förvaltningen har haft samråd om handlingsplan med de finska representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg.
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt
förvaltningsområde i Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt
verktyg i det dagliga arbetet med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka
sverigefinnarnas ställning. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål,
riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa mål.
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i
samband med årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i
Stockholm. Som stöd för uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen
används bland annat de verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis
medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.
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I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har förvaltningen
valt att arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär
att planen omfattar riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som
omfattas av ”Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.
Planen behandlar följande områden:
•
äldreomsorg
•
förskola
•
modersmål
•
kultur och fritid
•
språkrevitalisering
•
personalutveckling och utbildning
•
information
•
myndighetsutövning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 i
Finspångs kommun
-----
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2019-§ 243

Dnr: KS.2019.0469

Riktlinjer för samrådsgruppen för insatser för den finska
minoriteten
Sammanfattning
I Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 5 § regleras
förvaltningsmyndigheternas skyldighet att ge de nationella minoriteterna möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem, och att så långt det är möjligt samråda om
dessa frågor med representanter för de nationella minoriteterna.
För att uppfylla de krav som ställs på kommunen enligt minoritetslagen ska
strukturella samråd hållas systematiskt och regelbundet med alla de nationella
minoriteterna. I Finspång kan samrådet med den finska minoriteten ligga till grund
för beslut om vilka insatser som bör genomföras särskilt för den finska
minoritetsgruppen.
Bakgrund
Efter ansökan och genom beslut av regeringen ingår Finspångs kommun sedan den
1 februari 2013 i förvaltningsområde för finska. Att vara förvaltningsområde
innebär rätt för sverigefinnar att använda finska i sina kontakter med kommunens
myndigheter, om de så önskar. De har också rätt att begära förskoleverksamhet och
äldreomsorg som helt eller till en väsentlig del är finskspråkig. Kommuner som blir
förvaltningsområden erhåller statsbidrag och ges därmed ökade förutsättningar att
leva upp till lagens krav.
Statsbidraget är i första hand avsett för kostnader som är att betrakta som
merkostnader i det kommunala uppdraget på grund av de åtaganden som följer i
och med att kommunen är finskt förvaltningsområde.
Samråd genom en strukturerad dialog
Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i
syfte att beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. De
nationella minoriteternas ska ges möjligheter till inflytande och delaktighet. Det
uttalas i lagen bland annat att möjligheterna ska vara reella, att synpunkter ska
beaktas i beslutsfattandet och att både organisationer och enskilda omfattas av
rätten till inflytande och delaktighet.
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret
för de minoritetspolitiska målen. Det är till Länsstyrelsen i Stockholm som
Finspångs kommun årligen inlämnar verksamhetsbeskrivning och
budgetuppföljning.
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Ärendet
Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för samråd som ska beslutas av
kommunstyrelsen. Nedan beskrivs förvaltningens förslag till riktlinjer och dess
betydelse.
Gruppens sammansättning och format
Minoritetsrepresentanterna för den finska minoriteten hämtas ur den sverigefinska
minoriteten i Finspång. De ska ha särskild kännedom om minoritetens behov och
önskemål utifrån minoritetslagen. På två möten per år deltar även
politiker och tjänstemän med särskild kunskap om pedagogisk verksamhet,
äldreomsorg och kultur.
Samrådsgruppen ska:
• få inflytande i frågor som berör dem och samråd ska förekomma i samband
med frågor som berör minoriteterna
• verka för att gruppen ska vara representativ avseende både kön och ålder
• medverka vid strukturerade och regelbundna samrådsmöten fyra gånger per år
varav en med kommunens politiker och chefer på plats, närvaro på dessa
möten ska prioriteras
• en gång per år verka i ett öppet informationsmöte där även kommunens
politiker och berörda chefer deltar, närvaro på dessa möten ska prioriteras
• lokalisera unga och unga vuxna representanter till samrådsgruppen i syftet att
skapa bredare åldersdemokrati, och för att få höra även de yngre sverigefinnars
önskan och behov
• vid samrådsgruppens möten ska minnesanteckningar föras
• kallelse till möten skall utsändas en vecka före utsatt sammanträdestid.
Samrådsgruppens uppdrag
Samrådsgruppen uppdrag är att identifiera och initiera åtgärder för att intentionerna
med reglerna om förvaltningsområde i lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk uppfylls.
Samrådsgruppens uppgift eller rättighet är att:
• bistå vid revidering av handlingsplan
• ha förslagsrätt
• bevaka sverigefinnarnas intressen i frågor inom arbetet med finskt
förvaltningsområde
• ha möjlighet att påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser
avsatta för minoritetspolitiska åtgärder
• verka för att informationen som representanterna från föreningar får under
samråd sprids till deras medlemmar.
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Uppföljning
Samrådsgruppen skall årligen följa upp och rapportera arbetet till kommunstyrelsen.
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret
för de minoritetspolitiska målen. Finspångs kommun ska årligen inlämna
verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa riktlinjer för samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde
-----
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2019-§ 244

Dnr: KS.2019.0525

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
tertial 1 visar ett underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Sektor social omsorg erhöll 2019-05-16 utslag från förvaltningsrätten att Finspångs kommun
åläggs att betala 900 tkr i särskild avgift enligt 28 a § LSS för underlåtenhet att inom skälig tid
verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Denna summa är
inte med i prognosen ovan.
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, 6,9 procent högre kostnader än
budgeterat. För sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har
en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 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.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 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.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar
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
som inte är optimala för verksamheten.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19 (43)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-03

visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med de befarade
underskotten.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på ett tillägg; att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
med en långsiktig plan för att få budget i balans för sektorerna utbildning, social
omsorg och vård och omsorg. Återrapportering ska ske på kommunstyrelsen den
30 september 2019.
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att förvaltningen ska återkomma med en långsiktig plan för att få budget i
balans för sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Återrapportering ska ske på kommunstyrelsen den 30 september 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att godkänna tertialrapport 1, 2019

-----
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2019-§ 245

Dnr: KS.2019.0199

Budgetramar 2020
Sammanfattning
Ekonomi- och styrningsavdelningen har beräknat nya budgetramar för 2020 med
plan 2021-2022 utifrån de planeringsförutsättningar som SKL föreslår, oförändrad
skattesats samt med den befolkningsutveckling som förutspås i kommunens
befolkningsprognos.
Beräkningen pekar på ett effektiviseringskrav på 0,6 procent för att nå resultatmålet
på 13,7 miljoner kronor som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag.
Samarbetspartierna lägger i sitt förslag ett effektiviseringskrav på 1 procent på
samtliga verksamheter (även kommungemensamma poster). Det ger ett litet
utrymme för tillskott till några verksamheter.
Förslaget innebär att överförmyndaren erhåller tillskott med 282 tkr, sektor
samhällsbyggnad 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 200 tkr till en
miljöutvecklingspott för mindre insatser.
Resultatet efter dessa tillskott ligger på 18 mkr för 2020.
Investeringsramen föreslås vara oförändrad på 65 mkr.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna förslag till budgetramar för 2020 och plan 2021-2022
Deltar inte i beslutet
Inge Jacobsson, Ralph Kronholm (båda M), Stefan Carlsson (V), Torgny Maurer
och Kai Hallgren (båda SD) deltar inte i beslutet.
-----
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2019-§ 246

Dnr: KS.2018.1148

Idéburet offentligt partnerskap- Finspångs Ekumeniska LPförening
Sammanfattning
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som rör komplexa
samhällsutmaningar. IOP kan användas för att främja lokala tjänster som
företrädesvis inte befinner sig på en marknad.
I oktober 2018 inkom en förfrågan från Finspångs Ekumeniska LP-förening om att
ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Finspångs Ekumeniska LP-förening
erbjuder bland annat en öppen verksamhet dagtid för målgruppen.
Ett partnerskap som detta skulle för Finspångs kommun innebära att socialtjänsten kan
allokera resurser inom andra områden som exempelvis boende, stöd och motivation för
målgruppen socialt utsatta vuxna.
Förvaltningen hanterade förfrågan från Finspångs Ekumeniska LP-förening skyndsamt
genom att undersöka huruvida det finns en marknad för denna typ av verksamhet. Det
har inte inkommit några svar som styrker att intresse/kompetens finns hos andra
organisationer i kommunen, vilket innebär att verksamheten inte är konkurrensutsatt
och att ett Ideburet offentligt partnerskap mellan Finspångs kommun och Finspångs
Ekumeniska LP-förening därmed är görligt.
I det Idéburna offentliga partnerskapet ingår omfattande uppföljning och utvärdering
och det ställs krav på båda parter att delta i avstämningsmöten samt att den idéburna
parten skriftligen redovisar hur uppdraget fullgjorts. Fullständiga villkor och åtaganden
klargörs i avtalet mellan den offentliga verksamheten och den idéburna parten.
Konsekvensanalys
Om Finspångs kommun skulle ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Finspångs Ekumeniska LP-förening skulle kommunens ekonomiska besparing uppgå
till 488 000 kronor. Beloppet motsvarar de personella resurser som idag arbetar på
Hyttvägen. Idag har fiket på Hyttvägen öppet två vardagar i veckan, då de personella
resurserna inte räcker till mer. Vid ett partnerskap med Finspångs Ekumeniska LPförening skulle deras verksamhet ha utökade öppettider och därigenom nå den
målgrupp som Finspångs kommun idag avsätter ekonomiska medel till. Den
ekonomiska besparing som partnerskapet innebär skulle istället kunna gå till att stärka
hemmaplanslösningar med syftet att minska placeringar av vuxna.
I dagsläget uppgår sammanvägningen av de tre posterna på Hyttvägen,
lågtröskelboendet i Falla samt ekonomiskt bidrag till Finspångs Ekumeniska LPförening till 1 458 000 kr. Vid ett partnerskap skulle posterna jourboende (annat
boende), lågtröskelboendet i Falla samt stödet till LP-föreningens verksamhet landa på
970 000 kr, dvs en besparing på 488 000 kronor.
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Sektor social omsorg ser stora förtjänster med att ingå en IOP med Finspångs
Ekumeniska LP-förening. Sektorn tar ett ansvar för att inom befintliga ekonomiska
ramar planera för boendeformer för olika personer inom målgruppen.
Idag erbjuds två ställen till målgruppen dagtid då både IFO och Finspångs Ekumeniska
LP-förening erbjuder denna typ av verksamhet. Detta initiativ innebär att ekonomiskt
ansvar tas för givna budgeten. Dessutom har inte Finspångs kommun en tillräckligt stor
målgrupp för att erbjuda två ställen med samma verksamhet i centrum. Det finns inte
heller något författningsrättsligt krav på att kommuner måste erbjuda öppen
dagverksamhet i denna form för målgruppen.
Genom att ingå en IOP med Finspångs Ekumeniska LP-förening används en
verksamhet resurseffektivt samtidigt som det är en ekonomiskt försvarbar lösning.
Genom att ingå ett partnerskap säkerställer Finspångs kommun en god verksamhet.
Ansvar och skyldigheter mellan och gentemot Finspångs kommun och Finspångs
Ekumeniska LP-förening reglerar i ett avtal.
Förvaltningen har skickat en förfrågan till samtliga idéburna organisationer (som är med
i föreningsregistret + församlingar) i Finspång om möjligheten att utföra den här typen
av verksamhet, men utan att ha fått in några intressenter. Frågan huruvida det finns en
marknad för den här typen av verksamhet får därmed anses som utredd och
partnerskapet mellan Finspångs kommun och Finspångs Ekumeniska LP-förening kan
därmed realiseras i ett avtal med hänsyn tagen till både Lagen om offentlig upphandling
(LOU) 2016:1145 och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
2016:1146.
En samverkan med Finspångs Ekumeniska LP-förening skulle även stödja Finspångs
kommuns politiska vision om en ökad samverkan med civilsamhället

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett Idéburet offentligt partnerskap
med Finspångs Ekumeniska LP-förening. Partnerskapet avser perioden 201904-01 – 2021-04-01
2. Att finansiering sker inom sektorns budget med 560 000 kr.

-----
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2019-§ 247

Dnr: KS.2019.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar april 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 april månad:
Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under april som följd av
börsuppgång på aktiemarknaden. I jämförelse med föregående månad har aktuell
konsolidering stigit till 165,3% (163,1%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå
till 34% (30 % föregående månad) för att inte äventyra det övergripande
förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta
månadsvärde.
Värdet på pensionsportföljen har stigit med 1,6% under april och värdet på skulden
med 0,2%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Vid månadsskiftet mars/april genomfördes ett byte av värdepapper för att kunna
öka andelen aktier.
Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag. Andelen aktier uppgick efter byte av
värdepapper till 24% (17% föregående månad).

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----
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2019-§ 248

Dnr: KS.2019.0059

Rapportering enligt internkontrollplan 2019 sektor vård och
omsorg-kvartal 1 av klagomål, utredning och anmälan av Lex
Sarah och Lex Maria
Sammanfattning
Uppföljning av interkontrollplanen angående sektor vård- och omsorgsärenden
gällande klagomål, utredning och anmälan Lex Maria och Lex Sarah.
Klagomål
Som en del i sektorns kvalitets och ledningssystem utreds samtliga avvikelser och
klagomål. Under första kvartalet (kv. 1) har 5 synpunkter eller klagomål inkommit
till vård och omsorg.
Inkomna klagomål och synpunkter kv3
Tillgänglighet
1
Servicenivå
1
Myndighetsbeslut
1
Omsorgsbrist
1
Befogenhet personal
1
Exempel på förbättringar avseende omsorg och tillgänglighet har bland annat
åtgärdats genom översyn av rutiner, information till brukare/anhörig.
Lex Maria och Lex Sarah
Under första kvartalet 2019 finns ingen Lex Maria och ingen Lex Sarah anmäld till
IVO.
Under kvartal 1 2019 har ingen utredning enligt Lex Maria eller Lex Sarah påbörjats.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen
-----
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2019-§ 249

Dnr: KS.2018.1206

Planbesked Järnvägen 2
Sammanfattning
Vallonbyggden har inkommit med en begäran om detaljplaneändring för fastigheten
Järnvägen 2.
Ändringen av detaljplanen ska pröva en ny byggnadshöjd, från 5 våningar till 8
våningar, på aktuell fastighet.
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 2-5 §§ ska kommunen som en
följd av en begäran om planläggning, ändring eller upphävande av gällande
detaljplan eller områdesbestämmelse lämna ett planbesked. Ett planbesked är inte
bindande och kan inte överklagas.
Tidigare ställningstaganden
Området ligger enligt gällande översiktsplan (ÖP2011, antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23) inom område där tätortsintressen prioriteras.
Fastigheten DP269 Detaljplan för Kv. Vinkelhaken, kv. Telegrafen m.fl. Planen
vann laga kraft 2015-06-22.
Fastigheten Järnvägen 2 är planlagd för bostad 20m högsta totalhöjd (5 våningar)
med en maximal byggrätt om 500 m2 byggnadsyta. Genomförande tiden har inte
gått ut utan gäller tom 2020-06-22.
Förutsättningar
Idag finns på fastigheten ett lamellhus i 3 våningar som ska rivas.
Området berörs inte av område med höga naturvärden som är utpekade i
kommunens naturvårdsprogram. Det finns heller inga kända markföroreningar och
inte några kända fornlämningar.
Rekreationsområden finns på nära håll, uteplats och närlek ska möjliggöras inom
fastigheten.
Parkeringsplatser ska anordnas inom befintlig fastighet.
Strandskyddet kommer att återinträda vid ändringen av detaljplan.
Störningar/risker
Bullermätning utfördes i befintlig detaljplan, vissa överskridande nivåer uppmäts på
en liten del av fastigheten för trafiksituation 2030
Området berörs inte av transporter med farligt gods. Recipient för planområdet är
Skutbosjön/ Dovern (ytvatten), dagvattenhanteringen utreds under
detaljplanearbetet. En eventuell solstudie bör göras, utreds under detaljplanearbetet.
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Teknisk försörjning
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Under
detaljplanearbetet ska en ledningskoll göras.
Gator och trafik
Kollektivtrafik finns i närområdet. G-C väg finns vid Finnvedsvägen.
Tillgängligheten till bostäderna ska uppfylla gällande regelverk.
Samhällsekonomi
Ett genomförande av detaljplanen bedöms i dagsläget inte innebära kommunala
investeringar.
Motiverat ställningstagande
Förvaltningen ställer sig positiv till att genomföra planläggning enligt ansökan om
planbesked.
Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutat om planuppdrag. Beslut om
att anta detaljplanen bedöms kunna tas under år 2021. Avtal ska tecknas mellan
Vallonbygden och Finspångs kommun för att reglera planarbetets kostnader.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att bevilja planbesked för fastigheten Järnvägen 2 för ändring av detaljplan
-----
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2019-§ 250

Dnr: KS.2019.0482

Ansökan om markanvisning Högby 1:15-1:16
Sammanfattning
Vallonbygden har i november 2018 inkommit med förfrågan om markanvisning för
bostäder på Högby 1:15-1:16 (bilaga 1). Förvaltningen föreslår att området
markanvisas till Vallonbygden.
Kommande markanvisningsavtal
Om området bedöms lämpligt att markanvisa till Vallonbygden avses
markanvisningsavtal framförhandlas i enlighet med kommunens Riktlinjer för
markanvisningar (KS.2016.0020-12§153, beslutsdatum 2016-10-05). I avtalet anges
de förutsättningar som gäller för bolagets marktilldelning samt villkor för
kommande marköverlåtelse. Marköverlåtelsen fullföljs i kommande
marköverlåtelseavtal. Avtalet kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen.
Fortsatt process
När markanvisningsavtal är tecknat kan förvaltningen begära planuppdrag för
detaljplanerna. Därefter påbörjas detaljplaneprocessen. Marköverlåtelseavtal kan
tecknas innan eller efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Avtal som tecknas innan
detaljplanen är klar brukar vara villkorade av att detaljplanen ska vinna laga kraft för
att de ska vara giltiga.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att markanvisa Högby 1:15-1:16 till Vallonbygden
2. Att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta framförhandla
markanvisningsavtal för Högby 1:15-16
3. Att kommundirektören får i uppdrag att teckna ovan nämnda
markanvisningsavtal
-----
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2019-§ 251

Dnr: KS.2018.0475

e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Hanna Setzman som önskar en säkrare övergång från
stentrappan vid klockstapeln över Vallonvägen. Frågeställaren efterfrågar en lampa som
blinkar för att varna bilister när någon står på gång- och cykelbanan då det är skymd
sikt i området. Som alternativet till blinkande lampa föreslås en trottoar några meter
längs med Vallonvägen samt ett övergångställe. Kontakt via mail har skett med
frågeställaren.
Förvaltningen arbetar aktivt med trafiksäkerhetsförebyggande åtgärder och genomför
trafik och hastighetsmätningar löpande. Mätningar som genomförts i området visar på
hög hastighet under vissa tidpunkter på dygnet samt att det är förhållandevis höga
trafikflöden på Vallonvägen.
Trafikreglering har genomförts för att minska andelen tung trafik i området. Planering
av den fortsatta utformningen av trafikering i centrum pågår. Då det i dagsläget inte är
klarlagt hur utformningen av trafikeringen kommer gestalta sig har förvaltningen
inplanerat att genomföra mindre åtgärder i form av portabla trafikrefuger för att säkra
passagen för oskyddade trafikanter över Vallonvägen vid klockstapeln.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse e-förslaget besvarat

2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 252

Dnr: KS.2018.0715

Bidrag till Brottsofferjouren Östergötland, rörande stöd till
brottsoffer
Sammanfattning
Brottsofferjouren Östergötland, nedan kallad BOJ, ansökte i juni 2018 om bidrag
från Finspångs kommun rörande stöd till brottsoffer. Jouren bildades 29 januari
2018 på uppmaning av riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige. BOJ är en
ideell förening som arbetar för att stöta brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Föreningen fungerar som ett komplement till samhällets resurser för brottsdrabbade
människor.
Handläggningsprocessen för ansökan har dröjt. Norrköpings kommun valde att
upphandla sin brottsofferjourverksamhet vilket ledde till en rättsprocess då
Brottsofferjouren Östergötland överklagade hur upphandlingen gick till.
Rättsprocessen rörde inte huruvida det skulle ske en upphandling eller inte.
Handläggare valde att avvakta utgången i rättsprocessen innan fortsatt handläggning
av ärendet.
Det finns flera aktörer som arbetar med brottsofferjour med Finspångs kommun
som upptagningsområde. I samråd med inköpssamordnare i kommunen görs
bedömningen att det inte är aktuellt att upphandla tjänsten. Det grundas på det inte
är upphandlingspliktigt då kommunen inte köper en tjänst utan ger ett bidrag till en
ideell förening. BOJ bedrivs utan vinstsyfte, den drivs i enskild regi, det avtalas inte
om någon prestation utan föreningen får ett bidrag till egenfinansiering.
Syfte
Det övergripande ansvaret för att brottsoffer och deras anhöriga får den hjälp och
det stöd de behöver har kommunen. Till socialnämndens uppgifter hör enl 5 kap.
11 § första stycket socialtjänstlagen att ”verka för att den som utsätts för brott och
dennes närstående får stöd och hjälp.” Genom att Finspångs kommun ger ett
bidrag till Brottsofferjouren bidrar vi till detta.
Resonemang och förslag kring bidragets storlek och tiden för bidraget
2017 var Finspångs bidrag till Brottsofferjouren 29 284 kr. 2018 lämnades inget
bidrag alls. Norrköping kommun ger 1.47 kr/invånare i bidrag till den
brottsofferjour som vann upphandlingen de gjorde.
2015 var snittet för bidrag till brottsofferjourer i Sverige 2,34 kr per invånare, räknat
på ett genomsnitt för alla kommuner. Räknar man snittet för de kommuner som gav
bidrag blir det 2,51 kr per invånare. Sektor social omsorg föreslår att Finspångs
kommun ger 1,50 kr/invånare i bidrag till Brottsofferjouren de sista sex månaderna
av 2019 samt att vi räknar upp ersättningen varje år enligt KPI,
konsumentprisindex. Finspångs kommun hade i december 2018 21 758 invånare
vilket skulle ge ett bidrag på 16 319 kr för 1 juli till 31 december 2019.
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Bidraget betalas ut i juli månad för 2019 och i januari för 2020 och 2021, baserat på
antal kommuninvånare 31 december året innan.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att bevilja Brottsofferjouren Östergötland ett bidrag för perioden 1 juli
2019 - 31 december 2021
2. Att bidragets storlek ska vara 1,50 kr/invånare
3. Att den beslutade summan/invånare ska räknas upp enligt KPI,
konsumentprisindex, varje år
4. Att bidraget till Brottsofferjouren finansernas inom sektor social omsorgs
budgetram
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 253

Dnr: KS.2018.1312

Aktiva omställningsinsatser förtroendevald
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 att anta ny modell för omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Utifrån taget beslut har förslag på
riktlinjer och rutiner för fortsatt hantering och uppföljning av omställningsstöd och
pension tagits fram som fastställdes i kommunstyrelsen 2017-06-19. Dessa gäller
från och med 1 augusti 2017.
Bestämmelser om omställningsinsatser gäller förtroendevalda som fullgör uppdrag
hos kommunen med sammanlagt minst 40 procent av heltid som lämnar sitt
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos samma kommun.
Aktiva omställningsinsatser utgår från den förtroendevaldes förutsättningar. Det
innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll kan komma att skilja sig
åt mellan olika individer. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande
utbildning.
För att få rätt till omställningsstöd krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som
kommunens utsedda pensionsmyndighet (kommunstyrelsen) tagit fram vilket
innebär att ansökan ska göras på framtagen blankett och visst underlag måste
bifogas. Vidare ska handlingsplan och uppföljning samt kostnad för insatserna
bifogas. Uppföljning ska göras av kommunstyrelsen.
Ansökningshandling finns, daterad 2018-12-11
Handlingsplan är upprättad, daterad 2019-01-07
2019-02-11 beslutade kommunstyrelsen om ekonomisk ersättning till NN.
Aktiva omställningsinsatser
Förfrågan gällande förslag på aktivt omställningsstöd är gjord och presenteras i
bilaga ”Omställningsfondens omställningsprogram” samt ”Offert”. Förvaltningen
föreslår att programmet från omställningsfonden ska antas för förtroendevald som
avslutat sitt uppdrag.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att anta program och offert från omställningsfonden som aktiv
omställningsinsats för förtroendevald som lämnat sitt uppdrag

2. Att finansiering av programmet, 56 250 kr, ska belasta kommunstyrelsens
driftsbudget, ansvar 19
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
Deltar inte i handläggningen
Stefan Carlsson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
-----
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2019-§ 254

Dnr: KS.2019.0505

Utvecklingsmedel för digitalisering - Taligenkänning
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en pågående
process för att möta samhällsutvecklingen. Genom digitala verktyg kan
verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och
annat kvalificerat arbete för en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. I
Strategisk plan 2019-2021 finns målen att Finspångs kommun ska ha en hållbar
social utveckling liksom vara en attraktiv arbetsplats vilka båda kan förbättras med
hjälp av digitalisering av dokumentation i socialtjänsten.
Syfte
Den nationella samordnaren för den sociala barnavården gjorde 2016-2017 en
kartläggning i 50 kommuner som visade att dokumentation upptar en stor del av
socialsekreterares arbetstid. Dokumentation är en tidskrävande arbetsuppgift som
kan effektiviseras genom digitalisering med hjälp av tjänsten taligenkänning.
Taligenkänning är en IT-tjänst som översätter tal till text. Att läsa in text går upp till
tre gånger fortare än att skriva och är mer exakt.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomförde under mars 2017 till
september 2018 ett utvecklingsarbete gällande digitalt stöd inom den sociala barnoch ungdomsvården som finansierades av regeringen. I projektet testades tjänsten
taligenkänning i tre kommuner med lyckat resultat. 83 % av testpersonerna ville
fortsätta efter testperiodens slut.
Taligenkänning spar tid och blir mer effektivt då skrivjobb inte läggs på hög. Det
ger ergonomiska vinster för medarbetare. Anteckningarna blir kortare och mer
koncisa och man kan läsa in dem tillsammans med klienten vid sittande möte. Det
ökar transparens och delaktighet för klienten.
Upphandlingscenter i Linköping har genomfört en upphandling av ett gemensamt
ramavtal för tjänsten taligenkänning inklusive tillbehör/hårdvara. Finspångs
kommun tillsammans med övriga kommuner i Östergötland är med som avropande
myndighet i ramavtalet och har rätt att beställa från det. Leverantören som vann
upphandlingen är Max Manus, som är den leverantör som varit med i SKL:s
utvecklingsarbete.
Upplägg
Sektor social omsorg beställer fem licenser att använda under ett år. Efter sex
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månader görs den första utvärderingen och ställning tas till om sektorn ska fortsätta
arbeta med taligenkänning eller inte efter teståret.
Utvecklingsmedel för digitalisering
I dagsläget finns inga andra finansieringsbeslut gällande utvecklingsmedel för
digitalisering. Avsatta medel om två miljoner kronor finns kvar.
Ansökan
Sektor social omsorg ansöker om 133 200 kr i utvecklingsmedel för digitalisering.
64 400 kr för årsadministration och månadsavgifter för användare
14 900 kr för inköp av hårdvara samt startavgift
17 900 kr för utbildning
24 000 kr för konsultinsatser/införandestöd
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att finansiera sektor Social omsorgs digitaliseringssatsning av taligenkänning
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för
digitalisering med summan 133 200 kr

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 255

Dnr: KS.2019.0552

Lönestrategi för Finspångs kommun
Sammanfattning
Utifrån målet attraktiv arbetsplats finns det prioriterade uppdraget från 2018 att ta
fram en lönestrategi för Finspångs kommun.
Lönebildningen i Finspångs kommun ska verka för att trygga personal- och
kompetensförsörjningen. Lönestrategin har sin utgångspunkt i det personalpolitiska
programmet som fastställdes av kommunfullmäktige 2013-06-19. Finspångs
kommun står bakom att lönebildning ska främja motivation och stimulera till
förbättring av arbete och kompetensutveckling för medarbetarna.
Lönestrategin är hanterad i kommunens ledningsgrupp.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att fastställa lönestrategi för Finspångs kommun
Stefan Carlsson (V) önskar vissa ändringar och kompletteringar i dokumentet
Lönestrategi för Finspångs kommun inför att beslut ska tas vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsen nästkommande
sammanträde, med begärda ändringar och kompletteringar
-----
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2019-§ 256

Dnr: KS.2016.0096

Detaljplan Melby 3:16
Sammanfattning
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2015-08-31 att ta fram en ny
detaljplan för 60-90 bostäder på del av fastigheterna Melby 3:3 och Melby 3:16.
Planförslaget utgår från att naturen och utblickarna är områdets starkaste kvaliteter
och struktur och bebyggelse ska anpassas till natur och terräng.
Granskningen av detaljplanen pågår fram till den 17 juni 2019. Detta medför att
beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen inte kan ske på
kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni. Förvaltningen föreslår istället att
delegation ges till kommunstyrelsens ordförande att föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplanen.
Antagandet av detaljplanen utgår från delgiven granskningshandling kompletterad
med för kommunstyrelsen muntligt redovisad granskningsutlåtande t o m 2019-0617.
Huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av
enbostadshus, parhus och radhus i högst två våningar på del av fastigheten Melby
3:16. På del av området tillåts terrasshus uppföras. I området ges också möjlighet att
uppföra en förskolebyggnad med två våningar.
Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Inom
området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning
med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60 hushåll).
Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är kommunalt
för vatten och avlopp samt dagvatten. När beslut om verksamhetsområde för vatten
och avlopp samt dagvatten finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska
Verk huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet.
I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och avlopp.
Genomförande av detaljplanen
För att säkerställa ett genomförande av detaljplanen har ett exploateringsavtal tagit
fram. Avtalet har skrivits under av exploatören.
Planprocess
Samråd genomfördes 27 november 2017 till 19 januari 2018.
Granskning genomförs 29 maj till 17 juni 2019.
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att kommunstyrelsens ordförande ges delegation för att besluta om att
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Melby 3:16 m.fl. i enlighet
med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, under förutsättning att inga hinder
föreligger.
2. Att paragrafen justeras omedelbart
Förvaltningens förslag till beslut av kommunfullmäktige
1. Att anta detaljplanen för Melby 3:16 m fl i enlighet med 5 kap. 27 § planoch bygglagen

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 257

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:
a) Företagsbesök – Berit Martinsson (S) informerar från sitt besök hos Falla
skog.
b) Kommunstyrelsen som arbetsgivare – Helen Wallman, HR-chef, informerar
om vad arbetsgivarrollen innebär för kommunstyrelsen.
c) Reijmyre Glasbruk – Ulrika Jeansson (S) informerar om
händelseutvecklingen angående glasbruket.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
-----
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2019-§ 258

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 eleven skall erhålla undervisning i
gymnasiesärskolan med placering på nationellt program
Beslut om eleven tillhör målgruppen samt avgörande om
eleven ska gå på nationellt eller individuellt program
Marknadsföringsbidrag - Skogsröjet 2019
Ramjustering medel för integrationsinsatser från
ledningsstaben till sektor social omsorg
Omsättning av lån 100 mkr + 120 mkr 2019-03-12
Investeringsmedgivande verksamhetsutrustning Rdj
Investeringsmedgivande kortterminal transportenheten
2019
Investeringsmedgivande lokalvårdsutrustning
lokalvårsenhet 2019
Investeringsmedgivande lokalvårsutrustning måltids- och
lokalvårdsenhet 2019
Asfaltering innanför grindarna Arena Grosvad
Ny belysning parkering Arena Grosvad
Nytt staket rund Arena Grosvad
It integration modul Aivo 2000
Investeringsmedgivande modul Aivo matdistribution 2019
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Ytterligare finansiering av investeringsprojekt elcycklar ur
miljöutvecklingspott 2018 osäkerhetsreserven
Ramjustering mellan ledningsstaben och finansenheten
avseende konsultmedel
Investeringsavslut projekt ledlampor i elljusspåret 2018
Investeringsprojektavslut vinter Bergslagstorget
Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1731:
Entreportar Storängsskolan
Markupplåtelser 2019 Uteservering Matpalatset
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Cirkusföreställning i Vibjörnsparken 6 juni
Markupplåtelser 2019
Tillstånd affischering EU-val Centerpartiet
Ramjustering av budgetmedel från Kommunfullmäktige till
Kommunstyrelsen
Investeringsmedgivande vård och omsorg - sängar
Investeringsmedgivande vård och omsorg - läkemedelsskåp
Investeringsmedgivande vård och omsorg - spoldekontrar
Investeringsmedgivande vård och omsorg - möbler till
anhörigverksamhet
Investeringsmedgivande vård och omsorg - möbler säbo
Investeringsmedgivande vård och omsorg - möbler
hemtjänst
Investeringsmedgivande vård och omsorg - portabla AC
Fullmakt att företräda Finspångs kommun i
förvaltningsdomstol vid överklagande av Migrationsverkets
beslut i ärende 7331-2019-2975
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Fullmakt att företräda Finspångs kommun i
förvaltningsdomstol vid överklagande i ärende 7331-20195704
Beslut att söka statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
vårterminen 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegation till protokollet
-----
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2019-§ 259

Delgivningar
Sammanfattning
1. Protokoll trafiksäkerhetskommittén 2019-06-03
2. Redovisning lokalt partistöd (V)
3. Redovisning lokalt partistöd (V) – granskningsintyg
4. Information från Migrationsverket om anvisningar av kvotflyktingar
5. Meddelande 3/2019 från SKL:s styrelse om sammanträdesplan 2020
6. Protokoll CeSam med KS-ärenden 2019-05-13
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående skrivelser till protokollet
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