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Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset Finspång  

 

 
 

  

Plats och tid: 

 

Konferensrummet Glan, Kommunhuset, den 9 december 2019, kl. 13:00-17:00 

Beslutande: Bertil Senestad (S) ersätter Ulrika Jeansson (S) 

Hugo Andersson (C) 

Inge Jacobsson (M) 

Frida Granath (S) 

Jonny Persson (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Per-Olof Hårsmar (KD) ersätter Marie Johansson (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Stefan Carlsson (V) 

 

Ersättare: Britt-Marie Jahrl (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Josefina Leo (S) (ej närvarande) 

Kristin Yderfors (C) 

Ralph Kronholm (M) 

 

Mikael Wallin (L) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Ingrid Westlund (V) 

 

Övriga 

deltagare: 

Monica Brodén (MP), insynsplats 

Berit Martinsson (S), ordf. KF 

Johan Malmberg, kommundirektör 

Maria Forneman, kommunsekreterare 

Gabriella Gylling, Lotta Lindmark, 

Arbetsförmedlingen 

 

Chefer och handläggare: 

A-C Ahl Vallgren, Maria Samson 

Helén Wallman, Helené From 

Susanne Pohlman, Linda Johansson 

Filip Ardryd, Magnus Pirholt 

Erica Ekblom, Jesper Forsberg 

Emmy Israelsson, Rojyar Khalili 

Annica Ottosson, Carina Olofsson 

 
 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsens kansli, §§ 462, 470, 472, 473: omedelbar justering 

§§ 455-461, 463-469, 471, 474-482: Måndag 16 december kl. 14.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

455 - 482 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Hugo Andersson (C) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Inge Jacobsson (M) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2019-§ 455 

  

Ekonomisk redovisning - oktober 2019 2019-§ 456 

  

Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2019 2019-§ 457 

  

Internkontroll ledningsstaben november 2019 2019-§ 458 

  

Planbesked Kolstad 2:1 2019-§ 459 

  

Planbesked Byle1:12 2019-§ 460 

  

Avslutande av detaljplaneuppdrag för Järnvägen 2 2019-§ 461 

  

Rivning Ekesjö skola 2019-§ 462 

  

Ansökan om kommunal borgen för lån avseende utbyggnad av 

klubbstugan hos Finspångs Fotbollsklubb 

2019-§ 463 

  

Investeringsplan 2020-2022 2019-§ 464 

  

Förslag om höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med 

beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet 

enligt SoL, habiliteringsersättning 

2019-§ 465 

  

Överenskommelse, samverkansavtal gällande gemensamt HVB. 2019-§ 466 

  

Förlängning av ramavtal, ungdomshälsa Östergötland 2019-§ 467 

  

Ansökan digitaliseringsfonden- utrustning till IFO 2019-§ 468 

  

Revidering av riktlinjer för projektmiljonen 2019-§ 469 

  

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort 2019-§ 470 

  

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 

(LSO)mandatperioden 2019-2022 

2019-§ 471 

  

Revidering av Förtroendemannareglemente 2019-§ 472 

  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-§ 473 
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Valärende - val av vice ordförande i Folkhälsorådet 2019-§ 474 

  

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082: 

Asfalt 2018  

2019-§ 475 

  

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 

reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 

Finspångs kommun 

2019-§ 476 

  

Kommungemensamma medel- överföring av medel till Sektor 

Samhällsbyggnad gällande tjänster plan- och bygg 

2019-§ 477 

  

Utöka antalet studiedagar för förskolans personal 2019-§ 478 

  

Upphävande av Finspångs kommuns sponsringspolicy 2019-§ 479 

  

Informationsärenden 2019-§ 480 

  

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna 2019-§ 481 

  

Delgivningar 2019-§ 482 
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2019-§ 455 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordföranden Hugo Andersson (C) föreslår att ärendena Rivning Ekesjö skola, 

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort, Revidering av Förtroendereglemente och 

Arbetsordning för kommunfullmäktige tas med omedelbar justering. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Att ha omedelbar justering på ärendena Rivning Ekesjö skola, 

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort, Revidering av 

Förtroendereglemente och Arbetsordning för kommunfullmäktige 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2019-§ 456   Dnr: KS.2019.0537 

 

Ekonomisk redovisning - oktober 2019 

Sammanfattning 

Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning 

för oktober visar ett nollresultat, en avvikelse med 13 mkr. Det är en förbättring 

av prognosen med 13 mkr sedan föregående prognostillfälle i augusti, 

förbättringen av prognosen finns inom samtliga sektorer. Verksamheternas 

underskott i prognosen är 37 mkr. Att resultat i prognosen slutar i ett nollresultat 

beror på ökade skatteintäkter, försenade investeringar, förbättrade räntevillkor på 

kommunen lån och centrala medel som inte fördelats till sektorerna, vilket ger ett 

överskott med 24 mkr.  

Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten 

finns inom sektorerna social omsorg, vård och omsorg och utbildning. Sektor 

social omsorg står för den största avvikelsen, 6,8 procent högre kostnader än 

budgeterat. För vård och omsorg är avvikelse på 5,6 procent och sektor 

utbildning har en avvikelsen på 1,4 procent.  

Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 16 mkr. Det är främst 

köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service (LSS) till 

vissa funktionshindrade och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som visar ett 

underskott på 11 mkr. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i 

egen regi. Kommunens egna boende enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt 

SoL har i prognosen ett underskott på 4,2 mkr. Svårigheter finns med en effektiv 

bemanning, vilket medför höga kostnader för övertid och fyllnadstid. Positivt är 

att kostnader för placering av barn och unga minskar även i år och ger ett 

överskott 5 mkr. 

 

Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 16,4 mkr, vilket 

är en minskning av underskottet med 1,2 mkr jämfört med föregående prognos. 

Underskottet i prognosen beror på ökad volym av biståndsbedömd hemtjänst, 

delegerade hemsjukvårdsinsatser samt tid för hantering av matdistribution. Ett 

tidigare statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen har minskat med  

5 mkr men enheterna har inte lyckats anpassa organisationen. Sedan tidigare 

finns inom ett av de särskilda boendena en högre bemanning på grund av 

problem med logistiken i befintliga lokaler vilket bidrar till underskottet. 

 

Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 7,5 mkr, en 

förbättring med 1,9 mkr sedan föregående prognos. Det är inom verksamhetens 

chefsområden som förbättringen av prognosen återfinns. Underskott härrör från 

grundskolan som 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 
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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.  

Sektor samhällsbyggnad visar ett överskott i prognos på 1,3 mkr. 

Fastighetsförvaltningen kommer från årsskiftet att tas över av den nybildade 

fastighetsavdelning från Vallonbygden.  

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos på 15,2 mkr en förbättring 

av prognosen med 2,5 mkr. Överskottet härrör främst från kapitalkostnader för 

nya investeringar som senarelagts. Medel finns avsatta för digitalisering av 

kommunens verksamheter och även en pott för utveckling- och omställning, i 

prognosen har hänsyn tagits till fattade beslut vilket medför ett överskott på 4 

mkr. Kommungemensamt har medel för kommunens löneöversyn som fördels 

till sektorerna när översynen är klar. Vid årets löneöversyn uppstod ett överskott 

på 4,1 mkr.  

Finansenheten har i prognosen ett överskott på 9,1 mkr vilket är en förbättring av 

prognosen med 1,3 mkr. Skatteprognosen för oktober visar på ökade 

skatteintäkter, 5,6 mkr högre än budgeterat. 

Internbanken har omsatt flera lån till en lägre ränta än tidigare, vilket minskar 

nettokostnaderna i internbanken med 5,8 mkr.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna den ekonomiska redovisningen – oktober 2019 

- - - - - 
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2019-§ 457   Dnr: KS.2019.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 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 oktober månad: 

Den totala risksituationen har stärkts under oktober.  Flera bolag rapporterade 

bättre Q3-resultat än förväntat, vilket fick börserna att gå starkt även denna 

månad. På räntemarknaden steg statsobligationsräntorna till följd av Riksbankens 

besked att de fortsatt avser att höja reporäntan i december.  

  

I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 176,1% 

(172,6%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 38% (38% föregående 

månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett 

säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde. Värdet på 

pensionsportföljen har stigit med 0,5% under oktober och värdet på skulden har 

sjunkit med 1,5%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att 

konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.  

Förändringar i pensionsportföljen: 

Med anledning av den återhämtning som skett på aktiemarknaden under 

inledningen av året har beslut tagits att öka risken i portföljen. Andelen aktier 

ökar och andelen räntefonder minskar i kommunens pensionsportfölj. Dessutom 

görs en anpassning av den regionala fördelningen genom att öka andelen aktier i 

USA och reducera motsvarande för svenska aktier. 

Efter omfördelningen under oktober innehåller tillgångsportföljen främst 

nominella räntor 54% (59%) och aktier 29% (23%).  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2019 

- - - - - 
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2019-§ 458   Dnr: KS.2019.0861 

 

Internkontroll ledningsstaben november 2019 

Sammanfattning 

Internkontrollen för november månad omfattar följande kontrollmoment:  

Likvidrapport oktober 2019. 

Kontrollerna visar på större avvikelser inom följande områden: Likviditeten 

ligger på en bra nivå, det finns inte några större avvikelser. 

 

Följande åtgärder redovisas: Inga åtgärder då kontrollen inte visade på några 

större avvikelser. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll ledningsstaben november 

2019 

- - - - - 
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2019-§ 459   Dnr: KS.2017.0093 

 

Planbesked Kolstad 2:1 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren för Kolstad 2:1 har inkommit med en begäran om 

detaljplaneläggning som ska pröva möjligheten att uppföra enbostadshus inom 

det föreslagna planområdet.  

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 är i den gällande översiktsplanen (ÖP2011, antagen av 

kommunfullmäktige 2011-11-23) utpekat som ett utvecklingsområde i stråket 

mellan Finspång och Norrköping. Området omfattas inte av en detaljplan och har 

inte några områdesbestämmelser.  
 

Förutsättningar 

Området finns utpekat i kommunens naturvårdsprogram som en trakt med höga 

naturvärden. Under detaljplaneprocessen bör göras en bedömning av områdets 

eventuella naturvärden.  

Det utpekade området berörs inte av några kända markföroreningar och det finns 

inga kända risker som i ett senare skede kan behöva utredas och åtgärdas.  
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I områdets sydvästra del finns det en fornlämning som bör tas hänsyn till under 

detaljplaneprocessen.  

Det utpekade området är i en skogsmiljö och därmed finns det möjligheter till lek 

och rekreation i den miljön också. Skogsmiljön kan ha eventuella kärnområden 

med höga naturvärden, något som får studeras ytterligare i detaljplanearbetet.  

Störningar / risker 

Trafikbuller främst från riksväg 51 får utredas i detaljplanearbetet.  

En eventuell översvämningsrisk som behövs studeras ytterligare i 

detaljplanearbetet är den lågpunkt som finns lokaliserad i områdets västra del. 

Andra saker som även dem måste utredas i detaljplanearbetet är exempelvis, 

eventuell djurhållning, MKN och geotekniken.  

Teknisk försörjning 

I dagsläget finns inga vatten och avlopp ut till det utpekade området.  

Under detaljplanearbetet ska en ledningskoll göras.  

Gator och trafik 

I dagsläget finns existerade grusväg in till det utpekade området men den går till 

väster om det utpekade området över en privat fastighet och kan därmed inte 

användas för detta syfte. Tillfartsväg får lösas i detaljplanearbetet.  

Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar finns längsmed riksväg 51 ca 100 

meter från planområdet.  

Samhällsekonomi 

Behovet av förskolor, skolor och annan kommunal verksamhet kan tillgodoses 

inom Finspångs tätort eller inom Svärtinge tätort. Det får utredas i 

detaljplanearbetet.  

Motiverat ställningstagande 

Förvaltningen ställer sig positivt till att genomföra planläggning enligt ansökan 

om planbesked.  

Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag. Beslut 

om att anta detaljplanen bedöms kunna tas under år 2021. Avtal ska tecknas 

mellan Fastighetsägaren och Finspångs kommun för att reglera planarbetets 

kostnader.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att bevilja planbesked för fastigheten Kolstad 2:1 för planläggning av 

bostäder 

- - - - - 
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2019-§ 460   Dnr: KS.2019.0610 

 

Planbesked Byle1:12 

Sammanfattning 
Fastighetsägare för fastigheten Byle 1:12 har inkommit med en begäran om 

detaljplaneändring. Ändringen kommer att bestå av ett upphävande av en del av 

byggnadsplanen för Byle 05-SKI-673. Åtgärden ska möjliggöra att det plank 

som sattes upp för ersättning av en gammal granhäck ska kunna få bygglov. 

Förvaltningen föreslår nu kommunstyrelsen att få i uppdrag att upphäva del av 

detaljplan för aktuellt område. 

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 kommun-

fullmäktige 2011-11-23) inom område för landsbygdsutveckling. 

Byggnadsplanen för Byle 05-SKI-673 vann laga kraft 13 september 1963. 

 Område som upphävs, se rödmarkering. 
  

Förutsättningar 

Byggnadsplanen omfattar ett större utspritt bostadsområde, området är nästan 

tillfullo utbyggt återstår endast ett mindre område i kommunens ägo som ej är 

bebyggt. Det aktuella området för upphävande ligger avskilt i byggnadsplanen 

med allmänplatsmark mellan sig och den övriga bebyggelsen. 
 

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 inom 2 år efter att kommunstyrelsen beslutat om planuppdrag. 

Avtal ska tecknas mellan fastighetsägarna av Byle 1:12 och Finspångs kommun 

för att reglera planarbetets kostnader. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att bevilja planbesked för ändring av byggnadsplanen Byle 05-SKI-673 

- - - - - 
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2019-§ 461   Dnr: KS.2018.1206 

 

Avslutande av detaljplaneuppdrag för Järnvägen 2 

Sammanfattning 

Vallonbygden har inkommit med en ansökan om att avsluta detaljplaneärendet 

för Järnvägen 2. 

 

Tidigare ställningstaganden 

Vallonbyggden inkom med en begäran om detaljplaneändring för fastigheten 

Järnvägen 2, för att pröva en ny byggnadshöjd, från 5 till 8 våningar. KS gav ett 

positivt planbesked 2019-04-05 §249, KS.2018.1206 

Nu önskar man ta tillbaka begäran om detaljplaneändring då man beslutat om att 

inte riva byggnaden på Järnvägen 2. 

  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att avsluta detaljplaneärendet, ändring av detaljplan för fastigheten 

Järnvägen 2, utan åtgärd 

- - - - - 
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2019-§ 462   Dnr: KS.2019.1109 

 

Rivning Ekesjö skola 

Sammanfattning 

Ekesjö skola ligger i anslutning till Ekesjö förskola. I byggnaden bedrevs 

undervisning fram t o m 2011 då skolverksamheten vid enheten avvecklades. 

I dag kan konstateras att fastigheten är i mycket dåligt skick och stora 

underhållsinsatser skulle krävas för att återställa byggnaden i bruksskick. 

Fastighetsavdelningen bedömer att en upprustning inte är ekonomiskt motiverad.  

Vid en genomgång av områdets lokalbehov kan det konstateras att något 

ytterligare behov inte föreligger.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten har vid tillsyn belagt fastigheten med 

nyttjandeförbud. 

Fastighetsavdelningens förslag är att fastigheten rivs samt att marken återställs. 

Bedömd rivningskalkyl är 950 000 kr vilket ryms inom fastighetsavdelningens 

budget för 2019. I budgeten ingår entreprenadarvode, oförutsatta kostnader samt 

byggherrekostnader. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att medge fastighetsavdelningen att riva Eksjö skola 

2. Att medel avsätts inom konto för förvaltade fastigheter 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Protokollsanteckning 

Torgny Maurer (SD) vill föra följande anteckning till protokollet: 

”Huset ser ut att vara i ett bedrövligt skick. Samtidigt är det sorgligt att 

kommunen låter sitt fastighetsbestånd förfalla på det här viset. Ren 

kapitalförstöring som tyder på en bristfällig fastighetsstrategi där hållbarhet inte 

kommer i första rummet.” 

- - - - - 

 

Justering: 

 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Hugo Andersson (C)  Inge Jacobsson (M) 
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2019-§ 463   Dnr: KS.2019.1095 

 

Ansökan om kommunal borgen för lån avseende utbyggnad av 
klubbstugan hos Finspångs Fotbollsklubb 

Sammanfattning 

Finspångs Fotbollsklubb ansöker om kommunal borgen på 800tkr. Klubben har 

varit i kontakt med flera banker som kräver borgen. 

 

Enligt finanspolicyn för Finspångs kommun så lämnas borgen och garantier 

normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen eller till verksamheter 

av väsentligt intresse för kommunen. Kommunen har en restriktiv hållning till 

andra låntagare. 

 

Bakgrund: 

Finspångs fotbollsklubb har idag sin klubbstuga på området Grosvad. 

Klubbstugan bedöms vara för liten då klubben växt sedan denna byggdes. Under 

oktober har därför klubben påbörjat en utbyggnad för att kunna möta klubbens 

behov idag och framåt i tiden.  Utbyggnaden sker i två etapper med en total 

kostnad på 3 mkr. Den nu påbörjade första etappen är kalkylerad till 1 800 tkr. I 

denna etapp ska två omklädningsrum byggas. Området där klubben finns har 

idag stora problem med kapacitet för omklädning. De två omklädningsrummen 

som byggs ska anslutas till det system som Medley administrerar. Detta innebär 

att även andra än medlemmar i klubben kommer att kunna använda rummen.  

Nuvarande klubbhus står på ofri grund och kan därför inte belastas med pantbrev 

som säkerhet för lånat kapital.  

 

Klubben har behov av att låna 800 tkr av totalbeloppet, 1 800 kkr. Resterande 

kommer att finansieras med erhållna bidrag och eget kapital och arbete från den 

egna klubben.  De banker de kontaktat kräver borgensåtagande på hela det 

lånade beloppet eftersom säkerhet inte kan tas ut i nuvarande klubbhus. Mot 

denna bakgrund söker därför föreningen kommunal borgen för deras lån till 

banken om 800 kkr. Lånet ska löpa under 10 år och kommer att inrymmas i 

föreningens budget under denna period. Klubben har förutom sedvanliga 

medlemsavgifter och kioskförsäljning två viktiga finansieringskällor i de två 

cupturneringar som ordnas på sommaren, Fotbollscup Finspång, liksom runt jul 

och nyårshelgen, Atlas Cup.   

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att avslå ansökan om kommunal borgen från Finspångs 

Fotbollsklubb 

- - - - - 
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2019-§ 464   Dnr: KS.2019.1167 

 

Investeringsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Det föreslås att 2020 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.  

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och 

för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.  

Medel till förfogande ska i första hand användas till de objekt som finns i listan 

men som markerats med ett X. Markeringen står för att kalkyl saknas, förslag på 

lösningsalternativ ska presenteras eller att beredningen av ett prioriterat uppdrag 

avvaktas. Saknas objekt i listan kan förvaltningen inkomma till 

kommunstyrelsen med förslag på hur medlen ska användas. 

Listan innehåller också objekt som markerats ”utöver investeringsram”. Detta är 

objekt av större karaktär som inte kan självfinansieras och de ryms inte i den av 

kommunfullmäktige beslutade investeringsramen. Beslut om dessa objekt och 

dess finansiering tas av kommunfullmäktige. 

 

Sammanställning av investeringsobjekt 2020-

2022 

    

 
År 

2020 

År 

2021 

År 

2022 

Exploatering för boende och 

näringsliv 

10 000 10 000 20 000 

Till förfogande 10 000 10 000 20 000 

Specificerade belopp       

Klimat- och miljöanpassning 2 000 2 000 2 000 

Till förfogande 500 2 000 2 000 

Specificerade belopp 1 500 0 0 

Solceller på kommunala fastigheter 1 000     

Ledlampor i el-ljusspår 350     

Laddstolpar elbilar       

Miljöutvecklingspott  150     

Publika laddnstationer elbilar       

Offentliga miljöer 8 000 7 000 7 000 

Till förfogande 6 920 6 500 6 500 
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Specificerade belopp 1 080 500 500 

Utveckling boende Arena Grosvad   X   

Löparbanor ny beläggning + 

ommålning 

X     

Upprustning läktarbyggnad Arena 

Grosvad 

  X   

Belysning parkering Arena Grosvad 350     

Hundpark 130     

Asfaltering ytor innanför grindarna 

Arena Grosvad 

100     

Ny belysning och golv i tennishallen, 

Arena Grosvad (flyttas och prövas med 

underhållsinvesteringar fastigheter) 

      

Ny attraktion i simhallen   X   

Centrumutveckling ( Bergslagsvägen) X X   

Utveckling Arena Grosvad inkl boende 

o parkering 

      

Bandyplan  X X   

Upprustning befintlig lekplats 500 500 500 

Lekplats   X   

Utökad vårdcentral - infrastruktur X X   

Samhällsskydd  0 1 000 1 000 

Till förfogande 0 1 000 1 000 

Specificerade belopp 0 0 0 

Basbil räddningstjänsten   X   

Infrastruktur 7 000 7 000 7 000 

Till förfogande 2 950 1 450 700 

Specificerade belopp 4 050 5 550 6 300 

Asfaltering - högre belopp 2 800 2 800 2 800 

Trafiksäkerhetsåtg. gatuvägsnät 500 800 800 

Ombyggn. korsningen 

Leverstorpsv/Skäggebyv. 

  X X 

Reinvesteringar broar 750 200 2 200 

Parkeringsstrategi X     

GC-väg Melby -medfinansiering X     

GC-väg Viggestorp   1 250   

GC-väg Borggård-Ljusfallshammar   X   

Tillgänglighetsanp. av busshållsplatser X 500 500 

Pendlarparkering Mellangrind X X   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 18 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Vårdcentrum nya hållplatslägen X     

GC-väg Norrmalm - Lillängens 

förskola/Högalid 

X     

GC-väg till skolor X     

Parkering Lillsjöbäcken X     

Fastighetsinvesteringar 28 500 28 500 28 500 

Till förfogande 15 000 15 000 15 000 

Specificerade belopp 13 500 13 500 13 500 

Reinvesteringar/energieffektiviseringar 13 500 13 500 13 500 

Uppdatering av trådlösa nät       

Ny förskola Lotorp över 

ram 

över 

ram 

  

Grosvadköket  X X över 

ram 

  

Lotorps skola    X över 

ram 

  

Särskola  X ev 

över 

ram 

    

Äldreboende/tillbyggnad 

Hällestadgården 

X över 

ram 

  

Nytt äldreboende     X 

LSS-boende 1 (12 platser) X över 

ram 

  

LSS-boende 2 (6 platser)   X över 

ram 

  

Korttidsboende (Björnkullen)   X   

Jourboende X     

Ny grundskola tätort   över 

ram 

  

Ny förskola (eventuellt)        

Hällestad skola förskola   över 

ram 

  

Verksamhetens investeringar 9 500 9 500 9 500 

Till förfogande 0 -1 000 -1 000 

Specificerade belopp 9 500 10 500 10 500 

Div investeringar i sektorerna inom 

ram 

7 500 8 500 8 500 

IT-investeringar 2 000 2 000 2 000 

Digital tillsyn vård o omsorg X     

Trygghetslarm säbo X     
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Nytt IFO-system X     

Fordon transportenheten X     

Möbler/utrustning till äldreboende   X   

Summa 65 000 65 000 75 000 

Till förfogande 35 370 34 950 44 200 

Specificerade belopp 29 630 30 050 30 800 

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas investeringsbudget 

lydandes: 

 1.Att investeringsramen i enlighet med SD:s budget skall vara 61,7 miljoner, 

samt följa vår inriktning på de enskilda projekten.  

2. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta 

investeringsobjekt inom ram.  

3. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av kommunstyrelsen när 

förvaltningen lämnat in projektbeskrivning och kalkyl för projektet.  

4.Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 7,5 miljoner kronor inom 

respektive anslagsområde.  

5. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till kommunfullmäktige för 

beslut 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Torgny Maurers (SD) 

yrkande och förvaltningens förslag till beslut, och ställer dem mot varandra. 

 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till 

beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta 

investeringsobjekt 

2. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av 

kommunstyrelsen när förvaltningen lämnat in projektbeskrivning 

och kalkyl för projektet. 

3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till 

kommunfullmäktige för beslut 
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4. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 13,5 miljoner kronor som avsats för 

reinvesteringar, energieffektiviseringar och underhåll i 

kommunens fastigheter.  

5. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för 

sektorernas investeringar. 

6. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 2 miljoner kronor som avsatts för IT-

investeringar. 

Protokollsanteckning 

Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Mikael Wallin (L) vill ha 

följande antecknat till protokollet: 

”Då vår budget inte fick gehör i kommunfullmäktige, så anför vi att majoriteten 

har en restriktiv hållning till framtida investeringar.” 

Stefan Carlsson (V) vill även han ha följande antecknat till protokollet: 

”Då vår budget inte fick gehör i kommunfullmäktige, så anför vi att majoriteten 

har en restriktiv hållning till framtida investeringar.” 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2019-§ 465   Dnr: KS.2019.0429 

 

Förslag om höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med 
beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet 
enligt SoL, habiliteringsersättning 

Sammanfattning 

Flertalet av kommunerna i Sverige betalar ut habiliteringsersättning till brukare 

som deltar i daglig verksamhet. ”Daglig verksamhet är en viktig del av 

samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med 

funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller 

utbildar sig. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i 

den dagliga verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut, 

men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning”, 

skriver Åsa Regner barn-, äldre- och jämställdhetsminister i ett pressmeddelande. 

Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen 

för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på 

området. 

Finspångs kommun har betalt ut ersättningen sedan omsorgslagen (1985) krävde 

att habilitetsersättning skulle betalas ut. Omsorgslagen ersattes av LSS 1994. 

Ersättningen har varit uppe som ärende till kommunpolitiken 2009 då 

tjänstemannaorganisationen föreslog att ersättningen skulle tas bort. Politiken 

ansåg dock att ersättningen skulle kvarstå. För övrigt kan ej förändringar i 

ersättningsnivån återfinnas.  

Flera kommuner i Östergötland såg över ersättningen 2018 för att undersöka om 

höjning kan göras. Som exempel kan Linköpings kommun ges där politiken 

fattade beslut om en timpeng på 10 kr per arbetad timme men max 70 kr per dag.  

Så här ser ersättningen ut idag 

I dag betalar Finspångs kommun ut habilitetsersättning och stimulansbidrag, till 

brukarna som deltar i daglig verksamhet. Det är olika begrepp beroende på 

vilken grupp man jobbar i, men ingen skillnad. Brukare som tillhör Vallonvägen 

och Händelsecenter erbjuds habiliteringsersättning om 10 kr per halvdag och 14 

kr per heldag. Brukare tillhörande Najen, Pegasus, Lilla Opus, Medley, 

företagsplacerade och Kommuncaféet erbjuds stimulansbidrag med 17 kr per 

halvdag och 34 kr per heldag. Brukare tillhörande Dagverksamheten Ölstad 

erbjuds ingen ersättning. Ersättningen är helt beroende på vilken enhet brukaren 

tillhör och kan således inte härledas till om brukaren har ett LSS-beslut eller ett 

SoL-beslut, det kan inte heller härledas till hur aktiv brukaren är.  

Förslag om hur vi ska göra framöver 

Då kommunen använder olika begrepp om ersättningen, utan att göra större 

åtskillnad i begreppsinnebörden, föreslås att enbart begreppet 

habiliteringsersättning används. Det är det mest vedertagna begreppet nationellt. 
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Då ersättningen i dagsläget enbart beror på vilken enhet brukaren deltar i utan att 

värdera brukarens kapacitet i arbetsuppgifter eller annan arbetsförmåga, föreslås 

att samma ersättning erbjuds till samtliga brukare oavsett vilken daglig 

verksamhet placeringen är i.  

 

Ersättningsnivån har varit oförändrad under lång tid. Sektor social omsorg 

föreslår därför en höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med beslut om 

daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL till 20 kr per 

halvdag och 40 kr per heldag. Det innebär en ökad kostnad med 164 tkr per år, 

vilket ger en total kostnad om 481 tkr. Uträkningen baseras på att samma antal 

brukare deltar i daglig verksamhet i samma utsträckning som under hösten 2019. 

I dagsläget finns det 81 individer som har ett beslut om daglig verksamhet, 

fördelat på 611 hela dagar samt 400 halva dagar/månad. 

 

Höjningen kan finansernas med stadsbidrag för 2019 och får rekvireras för att 

bl.a. höja en låg dagpenning. Statsbidraget är redan beviljat och ligger på 

821 772 sek och kan användas fram till 31:e december 2019 och ska 

återrapporteras under våren 2020. Skulle statsbidraget komma att användas 

enligt pt.3 i förslag till beslut skulle det tillika innebära att omkostnaden för 

ersättningen skulle öka för år 2020 vilket ej ryms inom ordinarie budget. 

Ytterligare ett alternativ, om statsbidraget ej används, är att med den befintliga 

årskostnaden fördela ersättningen jämnt över de brukare som finns, vilket skulle 

innebära att en del brukare får mindre och en del får mer i habiliteringsersättning. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att enbart använda begreppet habiliteringsersättning framöver. 

2. Att ersättningen höjs till 20 kronor per halv dag och 40 kr per hel dag 

från och med 1 januari 2019. Beslutet gäller retroaktivt från 2019-01-01. 

3. Att samma ersättning ska erbjudas till samtliga brukare med beslut om 

daglig verksamhet oavsett vilken verksamhet brukaren tillhör. 

4. Att aktuell höjning/merkostnad av habiliteringsersättningen finansieras 

via beviljade statsbidrag för år 2019. 

5. Att kommunen beaktar eventuella ekonomiska konsekvenser som 

höjningen innebär och såldes tillför medel till sektorn för kommande 

budgetår. 

6. Att eventuella överskott av rekvirerade statsbidrag återlämnas enligt 

gängse regelverk. 

- - - - - 
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2019-§ 466   Dnr: KS.2019.1110 

 

Överenskommelse, samverkansavtal gällande gemensamt 
HVB. 

Sammanfattning 

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB för barn och unga med 

sammansatt behov är att erbjuda ungdomar 13-17 år som har en komplex 

behovsbild samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 

respektive kommuns socialtjänst. 

Genom gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för en väl fungerande 

vårdkedja och samverkan i samordnade insatser från den lokala öppenvården i 

kommunerna och regionen.  

Detta ger förutsättning för en hållbar vård utifrån både ett ekonomiskt samt 

kvalitativt perspektiv.   

Ekonomi 

Den ekonomiska modellen utgår utifrån självkostnadsprincipen. Totalt skulle 

driftskostnaden uppgå till ca 14,6 mnkr per år med en snittkostnad på 5 000 kr 

per dygn. Detta skulle innebära en vårddygnskostnad på 3 635 kr per dygn för 

kommunerna. 

Uppstartskostnaden beräknas motsvara ca 3,5 mnkr utifrån att beläggningen 

under första halvåret beräknas motsvara ca 50% beläggning. Skulle 

beläggningen vara mindre kommer kostnaderna öka, om beläggningen är högre 

minskar kostnaderna. 

Uppstartskostnad och eventuella underskott fördelas enligt fördelningsnyckel, 

27,5% Regionen och 72,5% kommunerna. Kommunernas fördelningsnyckel och 

kostnader beräknas utifrån det befolkningsunderlag kommunerna har. Finspångs 

kommuns fördelningsnyckel är beräknat på 4,71% och den befolkningsmängd 

som kommunen hade december 2018 (21 758). Således skulle uppstarskostnaden 

för Finspångs kommun, med en beräknad beläggning på 50% ligga på ca 

120 000 kr. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna överenskommelse om samverkansavtal gällande 

gemensamt HVB, barn och unga 13–17 år med start 2020-01-01 

- - - - - 
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2019-§ 467   Dnr: KS.2019.1111 

 

Förlängning av ramavtal, ungdomshälsa Östergötland 

Sammanfattning 

Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsomottagningarna i 

Östergötland. Det nuvarande avtalet löper fram till 2019-12-31. 

Målsättningen med ramavtalet är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, 

multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

perspektiv. 

 

Detta ramavtal är övergripande för Östergötland län (innefattar samtliga 

kommuner samt Region Östergötland) och ska reglera kommunernas och 

regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på 

ungdomshälsomottagningarna i Östergötland.  

 

Ansvaret för ungdomshälsomottagningarnas innehåll samt finansiella bitar delas 

av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i de lokala 

avtalen. 

 

Ramavtalet löper mellantiden 2019-12-31 - 2020-07-01 och kommer följas upp 

av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar Region Östergötlands ledningsstab. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att förlänga ramavtalet gällande ungdomshälsomottagningarna i 

Östergötland till 2020-07-01 

 

- - - - - 
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2019-§ 468   Dnr: KS.2019.1080 

 

Ansökan digitaliseringsfonden- utrustning till IFO 

Sammanfattning 

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en 

pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Genom att utveckla våra 

digitala verktyg kan individ och familjeomsorgen inkludera familjer, ungdomar 

och annan behandlingspersonal och öka kvalitén och effektiviteten i 

verksamheten. Idag önskar klienter kontakt med myndigheter via andra kanaler 

än fysiska möten, vilket vi har svårt att erbjuda i dagsläget. Individ och 

familjeomsorgen arbetar med att ändra arbetssätt och förhållningssätt genom 

implementering av Signs of safety vilket kräver visualisering och transparens.  

Syfte 

Arbetet utifrån Signs of Safety utgår ifrån samarbetsalliansen mellan familjen 

och socialsekreteraren där familjen är experter på sin egen situation och där 

socialsekreteraren utifrån sin profession bedömer riskerna kontra 

styrkorna/skyddet som finns för barnet i hens situation. Förhållningssättet 

präglas av just samarbete och transparens mellan socialsekreteraren och 

familjen. Vi vill genom digitalisering påbörja arbetet med att direkt visa 

familjen/den enskilde vad vi skriver om dem. Vi kan tillsammans med familjerna 

formulera anteckningar, utredningar och planer.  

Att möjliggöra för familjer att ta sig igenom svåra situationer och bidra till att 

barn får en bättre uppväxtmiljö, innebär inte bara en påverkan på en individs 

framtida utveckling och hälsa, utan kan även i ett större perspektiv påverka 

samhällets resurser och minska institutionalisering. Vi vet att barn som placeras 

utanför sin familj riskerar att nå sämre utbildningsgrad samt i stort utveckla 

sämre hälsa. Det bästa för ett barn vore därför att växa upp med sin familj och 

nätverk. Därför är ett stort fokus inom Signs of Safety nätverksarbete, att 

engagera nätverket och att stärka deras resurser.  

Genom digitala verktyg kan vi ge möjligheten att personer som inte bor i 

kommunen kan delta på mötet. Vi vill också ta mer möten med behandlingshem 

via digitala forum så som Skype. Det möjliggör att vi kan ha tätare uppföljningar 

tillsammans med familjen så att behandlingshemmen utför de vi ålagt dem, samt 

inkluderar familjen.  

Vårt mål är på sikt att alla socialsekreterare ska ha med sig en liten bärbar 

projektor på alla hembesök så att vi kan arbeta tillsammans med familjerna även 

när det gäller det som skrivs.  
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Upplägg: 

Vi vill skapa ett eget rum för digitala mötet på Individ och familjeomsorgen där 

det fungerar utifrån sekretess. Vi vill börja med att ha fler uppföljningsmöten 

med behandlingshem via detta forum.  

Vi vill köpa in två bärbara projektorer för att ta med på hembesök så att vår 

dokumentation blir transparent. 

En TV till ett besöksrum för att kunna visa material i utredning- samt 

behandlingsträffar. Denna Tv kommer också användas vid grupper ex. Våld i 

nära relation samt föräldragrupper. 

Utvecklingsmedel för digitalisering 

Av avsatta medel för digitalisering kvarstår i dagsläget 1,8 mkr. Vård och 

Omsorg sektorn har äskat 250 tkr på tidigare KS möte, vilket ännu ej är beslutat.     

Ansökan 

Sektor social omsorg ansöker om 54 000 kr i utvecklingsmedel för digitalisering. 

Utrustning till rum för digitala möten   21 000 kr 

TV, 75 tum till besöksrum/grupprum inkl. ljud 25 000 kr 

Två små projektorer   8 000 kr 

  SUMMA:  54 000 kr  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att finansiera sektor Social omsorgs digitaliseringssatsning av ny 

utrustning 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för 

digitalisering med summan 54 000 kr 

 

 

- - - - - 
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2019-§ 469   Dnr: KS.2019.0744 

 

Revidering av riktlinjer för projektmiljonen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26 beslut om riktlinje för projektmiljonen till 

gymnasieskolor i Finspångs kommun (Dnr KS.2019.0744). 

Sektor utbildning har efter avstämning med ekonomi- och styrningsavdelningen 

reviderat rutinen. Revideringen innebär att ansökan för belopp över 50 000 kr 

kommer att beviljas från år 2020 med sista ansökningsdatum 31 januari och 30 

augusti. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar på följande ändringar i riktlinjen: 

Bedömningsgrunder: Finspångs kommun kommer vid bedömningen av inkomna 

handlingar prioritera projekt med inriktning på kunskapshöjning i skolans 

kärnämnen för både lärare och elever  

Beslutsfattare: Kommunstyrelsen 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Hugo Anderssons (C) yrkande 

om att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anta reviderad riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor i 

Finspångs kommun 

 

Deltar ej i beslutet 

Stefan Carlsson (V) deltar ej i beslutet. 

 

Reservation 

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

- - - - - 
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2019-§ 470   Dnr: KS.2018.1275 

 

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 25 november 2019 för 

komplettering av information om vad som ska ingå i förslag till plan för 

parkering och vad som ska ingå i de 600 000 kronor man äskar. Förvaltningen 

har redovisat vilka delar som ingår i utredning för planen. 
 

I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att 

ställa sig bakom Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida 

utveckling, där tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 

invånare. Att bli fler invånare innebär bland annat större intäkter för att säkra 

kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa 

förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden 

behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl 

bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske 

hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.  

 

Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar 

boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och 

budget 2019 fått ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi.  En 

parkeringsstrategi utgör ett viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem 

som är i balans och stöder ortens utveckling. 

 

Med anledning av ovanstående har förvaltningen utarbetat ett förslag till 

parkeringsstrategi för Finspångs tätort, se bilaga. Parkeringsstrategin omfattar 

kortfattat fyra övergripande mål som stödjer kommunens mål om hållbar 

utveckling och en tillgänglig och attraktiv tätort. Parkeringsstrategins fyra 

övergripande mål föreslås utgöras av att parkeringar ska skötas och planeras så 

att de bidrar till: 

 

• En god sammanvägd tillgänglighet 

• En effektiv markanvändning 

• Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

• Att fler väljer alternativa färdsätt  

 

Utifrån de övergripande målen anges i strategin sedan ett antal inriktningsmål 

som föreslås ligga till grund för den fortsatta planeringen och utvecklingen.   

 

Den föreslagna parkeringsstrategin för Finspångs tätort utgör grunden för det 

fortsatta arbetet att ta fram en plan för parkering som utifrån de övergripande 

målen och inriktningsmålen i strategin anger de åtgärder och lösningar som är 
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nödvändiga att genomföra för en hållbar tillväxt och för att Finspång ska vara en 

attraktiv boendekommun. Den bedömda kostnaden för framtagande av en plan 

för parkering är 600 000 kr vilket föreslås finansieras genom kommunstyrelsens 

medel för utvecklings- och omställningsinsatser. Tillgängliga medel uppgår för 

närvarande till 2 770 000 kr.  

 

Yrkande 

Hugo Andersson (C), med instämmande av Carl-Gustaf Mörner (M) och Stefan 

Carlsson (V) yrkar bifall till att-sats ett, att föreslå kommunfullmäktige att anta 

strategi för parkering i Finspångs tätort. 

 

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

”Strategin borde i högre grad ta avstamp i en nulägesanalys av 

parkeringssituationen och dess påverkan på näringslivet i framförallt de centrala 

delarna av Finspång. Det torde också vara ganska väl belagt var och hur åtgärder 

behöver sättas in och således borde framtagandet av en ny parkeringsstrategi i 

stort sett rymmas inom tilldelad ram, särskilt med beaktande av kommunens 

ekonomiskt utsatta läge.” 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar vidare på ett tillägg att tilldela extramedel om 50 000 

kronor. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden konstaterar att ingen yrkat angående förslag till plan för parkering, 

så då faller behov av finansieringsbeslut och därmed faller Torgny Maurers (SD) 

tilläggsyrkande. 

Ordföranden konstaterar att det då bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller det förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta framtagen strategi för parkering i Finspångs tätort 

2. Att paragrafen justeras omedelbart 

- - - - - 

Reservation 

Torgny Maurer (SD) och Kai Hallgren (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 
 

Justering: 

 

 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Hugo Andersson (C)  Inge Jacobsson (M) 
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2019-§ 471   Dnr: KS.2019.0643 

 

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 
(LSO)mandatperioden 2019-2022 

Sammanfattning 

Enligt (SFS 2003:778) Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) 3Kap 3§ skall en 

kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet 

anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 

kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också 

anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 

Enligt 8§ skall en kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I 

programmet skall målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor 

som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser anges. I 

programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att 

skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka 

resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl 

med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. 

Båda handlingsprogrammen skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 

myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Samråd med 

Länsstyrelsen skall alltid ske dessutom är det brukligt att erbjuda 

grannkommuner att yttra sig över förslaget.  

Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta 

närmare riktlinjer.  

Yrkande 

Jan-Erik Heintze (S) yrkar på en ändring – att stryka att-sats ett, att godkänna 

förslag till nytt handlingsprogram. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller det förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att översända förslag till nytt handlingsprogram till Länsstyrelsen och till 

angränsande kommuner för samråd. 
 

- - - - - 
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2019-§ 472   Dnr: KS.2019.1151 

 

Revidering av Förtroendemannareglemente 

Sammanfattning 

 

Med anledning av förändrad organisering avseende uppdraget som socialråd 

respektive ordförande i sociala myndighetsnämnden behöver fördelningen av det 

fasta arvodet förändras. Förändringen framgår av bilaga 1 i reglementet, dnr 

KS.2019.1151. 

 

Samtidigt föreslår förvaltningen att ett förtydligande avseende reglerna om 

pensionsavsättning för uppdrag i kommunens hel- eller delägda bolag, stiftelser, 

förbund etcetera tas in i reglementet. Avsättning till pension för dessa uppdrag 

har inte tidigare reglerats på motsvarande sätt som för förtroendevalda i 

kommunen. Respektive organisation står för pensionsavsättningen.     

 

Yrkande 

Inge Jacobsson (M) yrkar på ett tillägg att upphäva nu gällande 

förtroendemannareglemente från 2018-11-28. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller det förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa reviderat förtroendemannareglemente 

 

2. Att upphäva nu gällande förtroendemannareglemente från 2018-11-28 

 

3. Att paragrafen justeras omedelbart  

 

- - - - - 

 
 

Justering: 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Hugo Andersson (C)  Inge Jacobsson (M) 
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2019-§ 473   Dnr: KS.2019.0594 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av fullmäktiges 

arbetsordning. Förslaget bygger på den nya kommunallagens bestämmelser, 

SKL:s förslag till arbetsordning samt de särskilda beslut fullmäktige fattat om 

arbetet i fullmäktige. Förutom de kompletteringar som följer av ny kommunallag 

har det inte gjorts några ändringar i sak, förutom en del språkliga revideringar 

och ändrad paragrafordning.   Förslag till innehållsmässiga ändringar är 

markerade i dokumentet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa arbetsordning för fullmäktige i Finspångs kommun 

 

2. Att upphäva nu gällande arbetsordning från 2016-12-14 

 

3. Att paragrafen justeras omedelbart 

 

 

- - - - - 

 

 

Justering: 

 

 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Hugo Andersson (C)  Inge Jacobsson (M) 
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2019-§ 474   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - val av vice ordförande i Folkhälsorådet 

Sammanfattning 

Josefina Leo (S) ska entledigas från uppdraget som ledamot och vice ordförande 

i Folkhälsorådet. Ordföranden föreslår Frida Granath (S) till ledamot och vice 

ordförande i Folkhälsorådet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att entlediga Josefina Leo (S) från uppdraget som ledamot och vice 

ordförande i Folkhälsorådet 

2. Att tacka Josefina Leo för den tid hon haft uppdraget 

3. Att välja Frida Granath (S) till ledamot och vice ordförande i 

Folkhälsorådet för resterande tid av mandatperioden 2019-2022 

 

- - - - - 
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2019-§ 475   Dnr: KS.2018.0166 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082: 
Asfalt 2018  

Sammanfattning 
Inom ramen för infrastruktur 2018 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 

investeringsmedel för asfaltering. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 200 000kr 

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden för de objekt som 

asfalterats under 2018 uppgår till 2 167 118kr.  

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 161 000 kronor för 

avskrivning och 43 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2019-§ 476   Dnr: KS.2018.0669 

 

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 
Finspångs kommun 

Sammanfattning 

 

Ett e-förslag har inkommit från Carina Felix Gabrielsson som önskar ett allmänt 

förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av 

pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun. 

 

Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och 

pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor 

och djur (tama och vilda), vilket kan ta lång tid att reparera. Utöver detta framför 

förslagsställaren att användning av tidigare nämnda pyroteknik även kan orsaka 

skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och miljö och att 

kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala 

ordningsföreskrifter som ska gälla. En reglering innebär enligt förslagsställaren 

att allmänheten kan få information från kommunen om var det ska smällas, när 

det ska smällas och under hur lång tid och att detta skulle underlätta för alla de 

berörda att kunna förbereda sig.  

 

Förslaget har fått stöd av 47 personer. 

 

Handläggning av ärendet 

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande 

för kommuner att meddela lokala föreskrifter får en kommun meddela ytterligare 

föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att 

människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. 

 

Kommuner äger såvida rätten att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera vid 

vilka tidpunkter användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning får ske 

på allmän plats. Finspångs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, § 18, 

reglerat fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av 

polismyndigheten att använda pyrotekniska varor på andra tider av året än 

nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj. 

Utifrån miljöbalken ses inget behov av att ytterligare förbjuda användningen av 

fyrverkerier i Finspångs kommun. Möjligheten att använda fyrverkerier i 

kommunen är redan begränsad och reglerad. När de lokala ordningsföreskrifterna 

följs är användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det enligt miljöbalken 

endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön.  
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Handläggaren har under beredningen av e-förslaget varit i kontakt med 

förslagsställaren. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska 

varor redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt 

att användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors 

hälsa och miljön enligt miljöbalken.  

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-§ 477   Dnr: KS.2019.0017 

 

Kommungemensamma medel - överföring av medel till Sektor 
Samhällsbyggnad gällande tjänster plan- och bygg 

 

I Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 finns kommungemensamma medel 

avsatta för tjänster plan- och bygg under perioden 2019-2021 med 800 000 kr per 

år. 

 

Utifrån kommunens tillväxtmål och mål att Finspång ska vara en attraktiv 

boendekommun finns ett stort behov att ta fram nya detaljplaner för att kunna 

möta efterfrågan på byggbar mark och ytterligare bostäder. Utöver detta finns 

även ett stort behov av att planlägga nya områden för olika typer av 

verksamheter samt digitalisera och ändra äldre detaljplaner.  

 

Arbetet med detaljplaner kommer också fortsatt att behöva prioriteras för att 

Finspång ska kunna växa och utvecklas i linje med de av kommunfullmäktige 

beslutade tillväxtmålen. För att uppnå ovanstående har förvaltningen under året 

rekryterat en ny planarkitekt samt en utvecklingsstrateg. Utifrån ovanstående 

förslås att 800 tkr avsätts från kommungemensamma medel för tjänster plan- och 

bygg till ovanstående tjänster från och med budgetår 2019.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att överföra 800 000 kr från kommungemensamma medel till sektor 

samhällsbyggnad från och med budgetår 2019. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2019-§ 478   Dnr: KS.2019.1144 

 

Utöka antalet studiedagar för förskolans personal 

Förskolan är en skolform och styrs av skollagen och egen läroplan. 

Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett 

tydligt pedagogiskt uppdrag.  

Forskning visar att det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är personalens 

utbildning och kompetens.  

Huvudmannen ska se till att personalen vid förskoleenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling. Rektor har ett särskilt ansvar för att personalen 

kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att kunna tillhandahålla 

kompetensutveckling utifrån personalens behov och i förhållande till förskolans 

uppdrag, är det viktigt att fortlöpande analysera hur behovet ser ut. Det är viktigt 

att personalen i förskolan kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin 

kunskap för att lära av varandra och för att utveckla utbildningen.  

Förvaltningen ser ett behov av att utöka förskolans studiedagar från tre till fyra 

dagar per år. Under dessa dagar kommer ordinarie verksamhet att vara stängd 

och utifrån vårdnadshavarnas behov kommer några enheter att vara öppna. 

Förskoleavgiften kommer inte att påverkas av detta. Datum för studiedagar 

kommer att fastställs i samband med läsårstider och redovisas inför varje 

verksamhetsår.  

I skollagen 3 kap. 2 § regleras antalet studiedagar inom grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan till 5 dagar. Det är inte reglerat i 

skollag om förskolan får stänga för planeringsdagar men i rättsfall från 

regeringsrätten som numera heter förvaltningsdomstolen har förskolan kunnat 

stänga under två dagar per termin för personalutbildning. (RÅ 1992 ref 31)  

I skollagen står det att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom 

varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att utöka förskolans studiedagar från tre dagar till fyra från och med 

läsåret 2020.  

2. Att utifrån det beslut som fattas revidera Riktlinjer, regler och 

avgifter för förskola och fritidshem (KS.2016.0818-1). 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 40 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 41 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 479   Dnr: KS.2019.1155 

 

Upphävande av Finspångs kommuns sponsringspolicy 

Finspångs kommun har en sponsringspolicy som antogs av kommunfullmäktige 

2009-05-27, §155 den har sedan reviderats med tillägg 2019-06-19, i ett avsnitt 

som rör kommunen som mottagare av sponsring.  Till denna hör modell för 

sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen 2009-05-24, 

§204  

 

På grund av Finspångs kommuns ekonomiska situation och de prognoser som 

finns för den kommunala ekonomin framåt så ser förvaltningen i detta läge inte 

att Finspångs kommun kan fortsätta att sponsra föreningar och arrangemang 

utifrån policyn och modellen.  

Budgeten för sponsring är 145 000 kr/år och det är cirka 3–4 föreningar och 

cirka 3–4 antal arrangemang som får sponsringsstöd av Finspångs kommun 

årligen enligt sponsringspolicyn med tillhörande modell.  

Exempel på föreningar och arrangemang som uppbär sponsring 2019 är 

Finspångs AIK bandy, Finspångs kanotklubb, Torstorps IF, musikfestivalen 

Skogsröjet, Kraftloppet och Finspångs stadslopp.  

Antalet föreningar/arrangemang som uppburit sponsring varierar något över åren 

då lag/föreningar har haft olika förutsättningar sportsligt och arrangemang 

uppstått och ibland lagts ned.  

Ett eventuellt upphävande av policyn gör att Finspångs kommun inte längre kan 

sponsra lag utan att ett nytt beslut kring detta fattas. Sponsring är en 

marknadsföringshandling och en konsekvens av ett upphävande skulle kunna 

vara en minskad exponering av Finspångs kommuns varumärke. En annan 

konsekvens är självklart att de föreningar som nu får sponsring av Finspångs 

kommun får en minskad ekonomi.  

Utifrån exponering av varumärket gör förvaltningen bedömningen att Finspångs 

kommun i nuvarande läge har kanaler och produkter där varumärket och de 

budskap som förvaltningen vill kommunicera är tillräckliga utan sponsring av 

föreningar och arrangemang.    

Förslaget till beslut är hur Finspångs kommun som organisation ska ställa sig till 

sponsring och involverar inte kommunens bolag. Finspångs kommuns bolag är 

självständiga juridiska personer och styrelserna fattar själva beslut i frågor som 

rör sponsring.   

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 42 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att upphäva modell för sponsring för Finspångs kommun 2009-05-24, 

§204  

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för Finspångs 

kommun som mottagare av sponsring  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

3. Att upphäva Finspångs kommuns sponsringspolicy 2009-05-27, §155 

som har reviderats med tillägg 2019-06-19 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 43 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 480 
 

Informationsärenden 

 

Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 

 

Arbetsförmedlingen - Gabriella Gylling och Lotta Lundmark från 

Arbetsförmedlingen informerar om organisationsförändringen och hur det 

påverkar Finspång. 

 

Medarbetarenkäten - Susanne Pohlman och Helén Wallman, HR-avdelningen, 

informerar resultaten från årets medarbetarenkät. 

 

Företagsbesök - Monica Brodén berättar om sina företagsbesök på Atlas Print 

och På Håret. 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 

   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 481 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 

besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av 

kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 

kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet samt 

genom dokument i pärm under sammanträdet. 
 

 

 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Curt 

Nicolingymnasiet HT 2019 Dnr KS.2017.0594 

  

 

 Beslut att ansöka om statlig ersättning från 

Migrationsverket avseende utbildningskostnader för 

asylsökande gymnasieelever Dnr KS.2019.1190 

  

 

 Beslut om mottagande till gymnasiesärskolan 

KS.2019.1118-2  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Curt Nicolingymnasiet AB 

kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0669 

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Föreningen Q (Film & 

Musikgymnasiet i Norrköping) kalenderåret 2019 Dnr 

KS.2019.0670 

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Fria Läroverken i Sverige 

AB kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0671 

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Hagströmska Gymnasiet 

AB kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0672 

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Klara Gymnasium AB 

kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0673 

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Kunskapsskolan i Sverige 

Aktiebolag kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0674 

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Lärande i Sverige AB 

kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0675 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Beslut om bidragsbelopp till Ljud och bildskolan LBS 

AB kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0676 

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Plusgymnasiet AB 

kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0677 

  

 

 Beslut om bidagsbelopp till ThorenGruppen AB 

kalenderåret 2019 Dnr KS.2019.0678 

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Rytmus AB kalenderåret 

2019 Dnr KS.2019.0679 

  

 

 Delegationsbeslut- Livekarusellen 2019 Dnr 

KS.2019.0055 

  

 

 Beslut om föreningsbidrag - Vuxenföreningar av särskild 

vikt- 2019 Dnr KS.2018.0014 

  

 

 Delegationsbeslut - Arrangemangsstöd - Teatersalongen 

2019 Dnr KS.2019.0055 

  

 

 Delegationsbeslut - Neuroförbundet - Trivselkväll Dnr 

KS.2019.0055 

  

 

 Delegationsbslut - Arrangemangsstöd - En frid(a) för 

själen Dnr KS.2019.0055 

  

 

 Delegationsbeslut - Ungdomsjazzfestival Dnr 

KS.2019.0055 

  

 

 Delegationsbeslut - Borggårds Folkets hus - 

Utställningar Dnr KS.2019.0055 

  

 

 Delegationsbeslut för högskolestudier i specialpedagogik 

2019 Dnr KS.2019.0875 

  

 

 Delegationsbeslut för statsbidrag för fortbildning av sva 

och sfi, HT19 Dnr KS.2019.0907 

  

 

 Lärarlönelyftet, 2019/2020 Dnr KS.2019.0962   

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Fastställande av internbudget och verksamhetsplan 2019 

sektor vård och omsorg Dnr KS.2019.0563 

  

 

 Fullmakt för uthämtning av handlingar avseende Styrel - 

Energimyndigheten  

  

 

 Fullmakt avseende vagnparksavtal 857-1320 med 

kompettering Dnr KS.2019.1191 

  

 

 Beslut avseende ansökan om ungdomscheck - 

ungdomscafé på Bildningen, TeenEA  

  

 

 Beslut om bostadsanpassningsbidrag kvartal 3 2019 Dnr 

KS.2019.0042 

  

 

 Rev delegationsbeslut 2019.0017.51 Dnr KS.2019.0017   

 

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

delegation till protokollet 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 47 (47)  

Sammanträdesdatum  

2019-12-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 482 
 

Delgivningar 

 

 
 Sammanfattning  

1. Information SKL byter namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  

2. Cirkulär 19:43 från SKL – avtal om kopiering av noter  

3. Inbjudan SKL Trygghetsdag 6 feb 2020 – konferens om lokalt arbete mot 

narkotika  

4. Länsrapporten 2019 – undersökning av kommunernas och länsstyrelsernas 

arbete inom ANDT och tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och 

liknande produkter  

5. Trafiksäkerhetskommitténs protokoll 2019-10-14  

6. Cirkulär 19:47 från SKL – ändringar till överenskommelse om lönestatistik  

7. Cirkulär 19:39 från SKL – värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 

skolledare och syofunktionär som inte fått försäkringsskydd  

8. Cirkulär 19:37 från SKL – premie för TGL-KL 2020  
 
 
 

Förslag till beslut 
 

1.  Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

- - - - - 

 

 


