Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

1 (51)

Plats och tid:

Konferensrummet Glan, Kommunhuset, den 11 november 2019, kl. 13:00-16:00

Beslutande:

Ulrika Jeansson (S)
Hugo Andersson (C)
Inge Jacobsson (M)
Frida Granath (S)
Jonny Persson (S)
Britt-Marie Jahrl (S) ersätter 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:

Bertil Senestad (S) ej närvarande
Patrik Karlsson (S) ej närvarande
Josefina Leo (S) ej närvarande
Kristin Yderfors (C)
Ralph Kronholm (M) ej närvarande
Monica Brodén (MP), insynsplats
Berit Martinsson (S), ordförande KF
Johan Malmberg, kommundirektör
Maria Forneman, kommunsekreterare
Oscar Hjelte, Kommuninvest

Övriga
deltagare:

Mikael Wallin (L)
Nathalie Pettersson (SD) ej närvarande
Sven-Inge Eriksson (SD)
Ingrid Westlund (V) ej närvarande
Chefer och handläggare:
Carina Olofsson, A-C Ahl Vallgren,
Anette Asklöf, Petra Käll Antonsen,
Marie Lundström, Maria Frisäter,
Linda Johansson, Jane Hjelmqvist,
Helene From, Rojyar Khalili,
Cecilia Carlén, Anders Axelsson

Plats och tid
för justering:

Kommunstyrelsens kansli, fredag 15 november, kl. 9.00

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Maria Forneman

Paragraf 402 - 428

Ordförande __________________________________________________________
Ulrika Jeansson (S)
Justerare

__________________________________________________________
Britt-Marie Jahrl (S)

ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2019-11-11 §§ 402-428
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget tas
ner

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-18

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset Finspång

Bestyrkes

2019-12-10
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2019-§ 402

*Begäran om yttrande och handlingar ej verkställt beslut

2019-§ 403

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte
verkställs inom lagstadgad tid kvartal 3 2019 sektor Social
omsorg

2019-§ 404

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider barn
och unga, kvartal 3 2019 sektor social omsorg

2019-§ 405

Rapportering enligt internkontrollplan – antal placerade barn
och unga, kvartal 3 2019 Sektor social omsorg

2019-§ 406

Rapportering enligt internkontrollplan 2019 sektor vård och
omsorg kvartal 2 av klagomål, utredning och anmälan av Lex
Sarah och Lex Maria

2019-§ 407

Internkontroll ledningsstaben oktober 2019

2019-§ 408

Riskkontroll pensionsplaceringar september 2019

2019-§ 409

Låneram för fortsatta investeringar

2019-§ 410

Strategisk plan och budget 2020-2022

2019-§ 411

Utvecklingsmedel digitalisering e-learningplattform

2019-§ 412

Program för krisberedskap 2019-2022

2019-§ 413

Medborgarförslag Uppsnyggning av strandremsan mot Skuten

2019-§ 414

Medborgarförslag - fortsatt utbyggnad av gångbana/trottoar
utmed riksväg genom Sonstorp

2019-§ 415

Initiativärende till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna
- Ekonomisk styrning: inför månadsvis ekonomisk rapportering

2019-§ 416

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och sammanträdestider
2020

2019-§ 417

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och
sammanträdestider 2020

2019-§ 418

Taxor 2020 för vatten och avlopp och avfallshantering samt
övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB

2019-§ 419

Ansökan om medel ur utvecklingspott för preventivt arbete i
hälso- och sjukvårdsorganisationen

2019-§ 420

Förlängt borgensåtagande Finspångs golfklubb lån

2019-§ 421

Klimatanpassningsplan för Finspångs kommun

2019-§ 422

Uppföljning av barnomsorg under kvällar, nätter och helger

2019-§ 423

Bolagsordning Vallonbygden AB

2019-§ 424

Ägardirektiv Vallonbygden AB

2019-§ 425

Informationsärenden

2019-§ 426

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna

2019-§ 427

Delgivningar

2019-§ 428

Justerandes signatur
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2019-§ 402

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ulrika Jeansson (S) föreslår att punkten Företagsbesök läggs till under
informationsärenden på föredragningslistan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att lägga till informationsärendet Företagsbesök
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 403

Dnr: KS.2019.0961

Begäran om yttrande och handlingar ej verkställt beslut
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i Finspångs
kommun (28 a § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS). IVO begär in underlag för ärende med beslutsdatum 2018-11-15 gällande
insats korttidsvistelse 9 § 6 LSS.
Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 2019-11-23.
IVO begär följande;
En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet.
En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och
erhållit under väntetiden samt när detta skett.
Uppgifter om den enskildes eventuella tidigare insatser från kommunen.
Uppgifter om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och
avslutades, om det inte framgår av begärda handlingar.
En uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade
insatsen i aktuellt ärende.
En uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella
insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas. Ange
kostnad per insats.
En redogörelse för på vilket sätt kommunen planerar verksamheten så att
beslut som beviljade insatser i form av korttidsvistelse 9 § 6 LSS kan verkställas
inom skälig tid.
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Finspångs kommuns yttrande
I utredningen för beslutet om korttidsvistelse 9 § 6 framgår det att brukarens
föräldrar önskar att beslutet verkställs i stödfamilj varpå uppdraget läggs till
familjehemssekreterare för att hitta lämplig uppdragstagare. Under
utredningstiden gjorde familjen ett studiebesök i kommunens korttidsboende
men tackade nej till verkställighet i korttidsboendet då de ansåg att stödfamilj var
ett bättre alternativ. Familjehemssekreterare hade en stödfamilj på gång under
februari 2019 som matchade brukarens behov men uppdragstagaren tackade nej.
Under tiden fram till mitten av september 2019 har beslutet inte kunnat
verkställas då kommunen inte lyckats hitta någon uppdragstagare som matchar
brukarens behov.
I slutet av september 2019 lyckades kommunen hitta en uppdragstagare som
matchar brukarens behov och en uppstartsträff bokas med familjen,
uppdragstagare och familjehemssekreterare. Familjen är positiv men tackar nej
till erbjudandet. Vidare framkommer det att familjen folkbokfört sig i annan
kommun under tiden rekrytering av matchande uppdragstagare pågår. Beslutet
avslutas därmed och familjen hänvisas till att söka stöd i den kommun de är
folkbokförda i.
Brukaren har inte haft några insatser från kommunen i väntan på att beslutet ska
verkställas. Brukaren har heller inte några tidigare insatser från kommunen.
Uppgift om beräknad kostnad per månad för den beviljade insatsen:
Per månad 573 (omkostnad)+621 (arvode)= 1194 kr
Planering av verksamhet
För att minimera risken att beslut inte verkställs inom skälig tid gällande
korttidsvistelse 9 § 6 i form av stödfamilj arbetar kommunen på följande sätt;
I Finspångs kommun arbetar en familjehemssekreterare heltid med rekrytering
och tillsättande av kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödpersoner och
stödfamiljer inom lagrummen SoL och LSS. Viss tid är varje månad avsatt
enbart för att kunna fokusera på insatser rörande LSS.
För att minimera risken att ärenden inte följs upp har LSS handläggare
tillsammans med familjehemssekreterare och ansvariga chefer påbörjat ett arbete
med att säkerställa processen från begäran om insats till verkställighet av beslut
när det gäller insatserna korttidsvistelse 9 § 6 i form av stödfamilj samt
kontaktperson 9 § 4. Familjehemssekreterare och LSS handhandläggare har
kontinuerliga träffar inbokade för uppföljning av ärenden enligt ovan nämnda
insatser.
Utifrån svårigheter med rekrytering finns det nu en planering att besöka
arbetsgrupper inom kommunen får att genom dem kunna sprida behovet och
försöka nå nya uppdragstagare.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att avge yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg gällande ärende
8.8.1-28040/2019-2
-----
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2019-§ 404

Dnr: KS.2019.0436

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte
verkställs inom lagstadgad tid kvartal 3 2019 sektor Social
omsorg
Sammanfattning
Icke verkställda biståndsbeslut
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande
biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO.
Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala
myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige.
Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker:
uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga,
resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få
kontakt med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik
insats/uppdragstagare, den enskilde vill vara ledig under en tid.
Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 3 2019.

Insatskategori/beslut Nuläge

Antal dagar sedan
beslut/avbrott

Bostad för vuxna LSS
servicebostad
Bostad för vuxna LSS
servicebostad
Bostad för vuxna LSS
servicebostad
Bostad för vuxna LSS
gruppbostad

Ej verkställt

857

Ej verkställt

682

Ej verkställt

185

Ej verkställt

151

Korttidstillsyn LSS

Ej verkställt

115

Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Dagverksamhet SoL

Ej verkställt
Avvaktar
Ej verkställt

116
201
203

Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS

Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt

187
212
174

Kontaktperson SoL

Ej verkställt

256

Justerandes signatur
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Kontaktperson SoL
Kontaktperson SoL
Kontaktperson SoL
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Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt

293
103
574

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

2. Att ta informationen till protokollet
-----
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2019-§ 405

Dnr: KS.2019.0060

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider barn
och unga, kvartal 3 2019 sektor social omsorg
Sammanfattning
Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1-2§.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader
(122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda
skäl för att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid.
Formellt förlängningsbeslut ska då finnas i den enskildes akt. Utredningar som
grundar sig på en ansökan har inte samma lagkrav att vara slutförd senast inom
fyra månader. I statistiken nedan särskiljs inte vad som är ansökan eller anmälan.
Här redovisas antal avslutade utredningar (grundade på ansökningar eller
anmälningar) för barn och unga per kvartal och fördelningen av hur många som
är 122 dagar eller kortare och hur många som enligt verksamhetssystemet
överstiger utredningstiden om 122 dagar. Vidare redovisas hur många av de
utredningar som överstiger 122 dagar, som har ett formellt förlängningsbeslut.
Redovisning sker även av antal dagar den kortaste respektive längsta utredningen
pågick. I denna periods mätning har vi även tittat på hur stor andel av
utredningar längre än 122 dagar, som slutförts inom 132 dagar och hur många
som överstigit 200 dagar, för varje kvartal hittills 2019. Till sist redovisas i
denna rapport, det totala antalet utredningar som var aktuella under varje kvartal
hittills 2019.
Bedömningen görs att uppskattningsvis en tredjedel av de utredningar som enligt
verksamhetssystemet pågått mer än 122 dagar, egentligen är slutförda inom 122
dagar. När det infaller en väntetid mellan beslut om insats och verkställighet,
behöver ofta dokumentation föras i systemet och ärendet därför hållas öppet. I
dagsläget finns det inte möjlighet att i verksamhetssystemet söka ut när det
egentliga utredningsavslutet infaller, för dessa ärenden. Manuell genomgång av
ärenden för mer specifik rapportering skulle ta en ansenlig tid i anspråk. Översyn
av alternativa verksamhetssystem pågår.
Resultatet för denna period visar på en uppåtgående trend vad gäller antalet
utredningar som slutförs inom 122 dagar. Statistiken gällande hur stor andel av
utredningarna som maximalt pågått 10 dagar längre än riktmärket på 122 dagar,
visar på en väldigt stor förbättring under 2019. Detsamma gäller andelen
utredningar som pågått relativt lång tid över riktmärket, över 200 dagar. Till sist
visar antalet pågående utredningar under varje kvartal på ett samband mellan
antal utredningar handläggarna hanterar och andelen utredningar som avslutas
inom riktmärket på 122 dagar. Många pågående utredningar sammanfaller med
en högre andel utredningar avslutade efter 122 dagar.
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Kvartal 3 avser period 1 juli – 30 september 2019
Avslutade utredningar under
Barn och unga 0-15 år: 37 st
perioden
Ungdomar 16-20 år: 7 st
Totalt: 44st
Utredningar som pågått upp till
28 st
122 dagar
Utredningar som pågått mer än
16 st
122 dagar
Utredningar med formellt
0 st
förlängningsbeslut
Variation i utredningstid
0 - 203 dagar
Utredningar max 132 dagar, andel 8 st
av antalet utredningar längre än
122 dagar
Utredningar mer än 200 dagar,
1 st
andel av antalet utredningar
längre än 122 dagar
Totalt antal aktuella utredningar
91 st
under perioden
Kvartal 2 avser period 1 april – 30 juni 2019
Avslutade utredningar under
Barn och unga 0-15 år: 42 st
perioden
Ungdomar 16-20 år: 5 st
Totalt: 47 st
Utredningar som pågått upp till
28 st
122 dagar
Utredningar som pågått mer än
19 st
122 dagar
Utredningar med formellt
2 st
förlängningsbeslut
Variation i utredningstid
15 - 269 dagar
Utredningar max 132 dagar, andel 4 st
av antalet utredningar längre än
122 dagar
Utredningar mer än 200 dagar,
7 st
andel av antalet utredningar
längre än 122 dagar
Totalt antal aktuella utredningar
107 st
under perioden

Justerandes signatur
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64%
36%

50%

6%

60%
40%

21%

37 %

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars 2019
Avslutade utredningar under
Barn och unga 0-15 år: 56 st
perioden
Ungdomar 16-20 år: 17 st
Totalt: 73 st
Utredningar som pågått upp till
41 st
122 dagar
Utredningar som pågått mer än
32 st
122 dagar
Utredningar med formellt
2 st
förlängningsbeslut
Variation i utredningstid
1 – 328 dagar
Utredningar max 132 dagar, andel 6 st
av antalet utredningar längre än
122 dagar
Utredningar mer än 200 dagar,
7 st
andel av antalet utredningar
längre än 122 dagar
Totalt antal aktuella utredningar
138 st
under perioden

12 (51)

56%
44%

19%

22%

Kvartal 4 avser period 1 oktober - 31 december 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 31 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 9 st
Totalt: 40 st
Utredningar som pågått
28 st
70%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

12 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

8 – 234 dagar

Justerandes signatur
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Kvartal 3 avser period 1 juli - 30 september 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 27 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 9 st
Totalt: 36 st
Utredningar som pågått
23 st
64%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

13 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

1 st

Variation i utredningstid

1 – 178 dagar

36%

Kvartal 2 avser period 1 april - 30 juni 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 54 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 7 st
Totalt: 61 st
Utredningar som pågått
26 st
43%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

35 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

5 st

Variation i utredningstid

3 – 285 dagar

Justerandes signatur
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Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 40 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 10 st
Totalt: 50 st
Utredningar som pågått
31 st
62%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

19 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

9 – 217 dagar

38%

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan
-----
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2019-§ 406

Dnr: KS.2019.0061

Rapportering enligt internkontrollplan – antal placerade barn
och unga, kvartal 3 2019 Sektor social omsorg
Sammanfattning
Rapporteringen redovisar antal barn och unga, unika individer, som är placerade
i någon form. Dessutom redovisas antalet placeringar, vilket även innefattar byte
av lagrum (t.ex. från vård enligt socialtjänstlagen, SoL, till vård enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) och byte av
vårdform/vårdgivare. Till och med kvartal 2 2019 redovisades inte antal där det
var färre än 5 placeringar i en viss placeringstyp.
Antalet placeringar har inte nödvändigtvis något samband med kostnader för
placeringar. Nedan redovisade placeringar kan vara väldigt korta och olika
placeringar kan skilja mycket i kostnad. Kostnader för placeringar redovisas vid
tertialrapporteringen.
Antalet aktuella vårdnadsöverflyttningar under perioden redovisas i separat
tabell. Perioden avser 2019-07-01 – 2019-09-30
Redovisning för kvartal 3 visar en minskning av antalet placeringar gentemot
föregående kvartal. Ett strukturerat arbete pågår kring att i stor utsträckning
samverka med nätverket runt barn och unga, för att om möjligt hitta andra
lösningar än placering. Även vid uppföljning av befintliga placeringar pågår ett
målmedvetet arbete att överväga vårdform, skäl till tvång, alternativa
hemmaplanslösningar och vårdnadsöverflytt.
Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2019
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2019 (Q1) 2019 (Q2) 2019 (Q3) 2019 (Q4)
HVB

-

6

7

10

10

8

Konsulentstött familjehem

8

7

7

Släktinghem

10

8

6

Familjehem

26

28

22

Beredskap/jourplaceringar

-

-

1

(offentlig huvudman/ SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)
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Stödboende

-

-

1

Summa placeringar

64

64

52

Summa unika individer

52

48

45

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2019
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2019 (Q2) 2019 (Q2) 2019 (Q3)
HVB

-

-

-

-

-

1

Konsulentstött familjehem

-

-

-

Familjehem

-

-

1

Släktinghem

-

-

-

Beredskap/ jourplacering

-

-

1

Stödboende

16

11

7

Summa placeringar

22

14

10

Summa unika individer

20

14

9

16 (51)

Antal
2019 (Q4)

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/
privat)

Antal vårdnadsöverflyttningar, barn och unga
2019
2018
2017
Antal - Q1

21

14

16

Antal - Q2

22

14

15

Antal - Q3

25

16

15

20

15

Antal - Q4

Avslut av vårdnadsöverflytt kan bland annat ske vid avslut av gymnasieutbildning, vilket ger att
den unga då är omkring 20 år.
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Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2018
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2018 (Q1) 2018 (Q2) 2018(Q3)
2018(Q4)
HVB

7

6

5

-

11

18

12

8

Konsulentstött familjehem 8

10

7

5

Släktinghem

7

5

-

7

Familjehem

30

26

27

24

Beredskap/
jourplaceringar

-

6

-

-

Summa placeringar

66

72

58

48

Summa unika individer

58

55

50

45

(offentlig huvudman/ SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2018
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2018(Q1) 2018(Q2) 2018(Q3)

Antal
2018(Q4)

HVB

29

22

15

7

6

-

-

-

Konsulentstött familjehem

-

-

-

-

Familjehem

10

7

8

-

Släktinghem

-

-

-

-

Beredskap/ jourplacering

-

-

-

-

Stödboende

-

-

-

10

Summa placeringar

50

36

29

25

Summa unika individer

44

34

27

24

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Justerandes signatur
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Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2017
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2017 (Q1) 2017 (Q2) 2017 (Q3) 2017 (Q4)
HVB

-

-

6

8

-

-

8

17

Konsulentstött familjehem

17

14

11

8

Släktinghem

7

7

8

7

Familjehem

22

23

27

25

Beredskap/
jourplaceringar

-

-

-

-

Summa placeringar

56

54

62

69

Summa unika individer

53

53

58

60

(offentlig huvudman/SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2017
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2017(Q1) 2017(Q2) 2017(Q3)

Antal
2017(Q4)

HVB

40

39

44

36

28

26

24

-

Konsulentstött familjehem

7

7

6

6

Familjehem

12

13

9

9

Släktinghem

7

8

6

-

Beredskap/ jourplacering

-

-

-

-

Summa placeringar

94

93

89

59

Summa unika individer

-

-

85

58

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 407

Dnr: KS.2019.0059

Rapportering enligt internkontrollplan 2019 sektor vård och
omsorg kvartal 2 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 andra kvartalet (kv. 2) har 5 synpunkter eller klagomål
inkommit till vård och omsorg.
Inkomna klagomål och synpunkter kv2
Tillgänglighet
1
Servicenivå
Myndighetsbeslut
1
Omsorgsbrist
2
Befogenhet personal
Bilar
1
Exempel på förbättringar avseende omsorg har bland annat åtgärdats genom
uppdatering av rutiner och arbetssätt samt information till brukare och anhörig.
Lex Maria och Lex Sarah
Under andra kvartalet 2019 finns ingen Lex Maria och ingen Lex Sarah anmäld
till IVO.
Under andra kvartalet 2019 har två utredningar enligt Lex Sarah påbörjats.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 408

Dnr: KS.2019.0861

Internkontroll ledningsstaben oktober 2019
Sammanfattning
Internkontrollen för ledningsstaben oktober månad KS.2019.0861-1 omfattar
följande kontrollmoment:
• Likvidrapport augusti och september 2019.
Visar kontrollerna på större avvikelser inom några områden:
Kontrollen visar inga större avvikelser.
Redovisade åtgärder:
Inga åtgärder är nödvändiga eftersom kontrollen inte visade några större
avvikelser.
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen.
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 409

Dnr: KS.2019.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar september 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 september månad:
Den totala risksituationen har försvagats under september som följd av en fortsatt
orolig aktiemarknad som påverkats av politisk oro i framförallt USA och vikande
konjunkturindikatorer.
I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering fallit till 172,6%
(174,2%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 38% (37% 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 september och värdet på skulden
har stigit med 1,4%. Totalt sett har pensionsportföljens marknadsvärde gått upp
med 5,2% sedan årsskiftet. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än
1%, att konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Under månaden har inga köp eller försäljningar skett i portföljen.
Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (59%), aktier (23%) och
realränteobligationer (17%). Diagrammet visar aktieportföljens regionala
fördelning:

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 410

Dnr: KS.2019.1029

Låneram för fortsatta investeringar
Sammanfattning
Vallonbygden har via moderbolaget FFIA inkommit med en hemställan om att
godkänna en ökad låneram för bolaget från 500 mkr till 600 mkr.
Styrelsen anger att bolagets avsikt är att fortsätta investera i nya bostäder för att
bidra till kommunens mål om 30 000 invånare år 2035. Bland de planerade
projekten återfinns Ekkällevägen 7, Grosvad, Lotorp och Järnvägen 2.
Utifrån bolagets beräkningar av lönsamhet för dessa investeringar och med
beaktande av nedskrivningsbehov i nyproduktion bör soliditeten för bolaget som
lägst hamna på 15 procent. Detta är den nivå som styrelsen beslutat som lägsta
acceptabla nivå.
Kommunkoncernens skuldutveckling har de senaste åren haft en positiv trend
där långsiktiga skulder per invånare minskat och soliditeten för koncernen har
ökat. Kommunen står inför stora investeringar men koncernens möjlighet att låna
bedöms inte påverkas negativt av en utökad låneram för Vallonbygden.
Koncernens nyutlåningsutrymme hos Kommuninvest ligger på ca 1.000 mkr.
Styrelsen i FFIA föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att bevilja
utökad låneram från 500 mkr till 600 mkr.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att avslå en utökad låneram för Vallonbygden.
Kai Hallgren (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag
till beslut att föreslå kommunfullmäktige att bevilja en utökad låneram för
Vallonbygden från 500 mkr till 600 mkr.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bevilja en utökad låneram för Vallonbygden från 500 mkr till 600
mkr.
Reservation
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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2019-§ 411

Dnr: KS.2019.0199

Strategisk plan och budget 2020-2022
Sammanfattning
Den styrande politiska trion bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna har lagt förslag på strategisk plan 2020-2022 och budget
2020.
Yrkande
Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag på strategisk plan 2020-2022 och budget 2020.
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas förslag på strategisk plan 2020-2022 och budget 2020.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag på strategisk plan 2020-2022 och
budget 2020.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att inom sektor social omsorg omfördela 4000 tkr från IFO-placeringar
barn och unga till övriga insatser vuxna enligt SOL/HSL
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att anta förslaget till budget år 2020 och strategisk plan 2020-2022.
3. Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga
låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020.
4. Att avsätta 1980 tkr till omställningsmedel personal.
5. Att avsätta 200 tkr miljöutvecklingspotten och 500 tkr till drift av nya
infrastrukturinvesteringar och 282 tkr till överförmyndaren.
6. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2020 till 65 miljoner kronor.
7. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten
2020-2022.
8. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av
investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor
inom respektive anslagsområde.
9. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1400 miljoner kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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10. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat
låneram.

Deltar ej i beslutet
Carl-Gustaf Mörner och Inge Jacobsson (båda M) deltar ej i beslutet.
Stefan Carlsson (V) deltar ej i beslutet.
Reservation
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.

-----
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2019-§ 412

Dnr: KS.2019.1010

Utvecklingsmedel digitalisering e-learningplattform
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en
pågående process för att möta samhällsutvecklingen. För vård och omsorg och
social omsorg innebär det att sektorerna arbetar med att ha digitaliseringen som
en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. I strategisk plan 2019–2021 finns
målet att Finspångs kommun ska ha engagerade och motiverade chefer och
medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning. Med hjälp av en elearningplattform ser vård och omsorg och social omsorg att sektorerna kan
närma sig det målet.
Syfte
Att säkerställa att medarbetare har rätt kompetens för att utföra sina
arbetsuppgifter är en förutsättning för att ge god vård och omsorg.
Med en e-learningplattform får chefer en tydlig överblick och kontroll på sina
medarbetares utbildningar. Förväntningarna på kunskap till medarbetarna blir
tydliga. Som chef finns också möjlighet till visuella rapporter av
utbildningsbehovet på sin enhet, vilket kan vara värdefullt vid exempelvis
rekrytering eller planering av kompetensutveckling.
Genom att utbildningar som idag ges fysiskt i stället skulle kunna ges via elearning blir utbildningstiderna mer flexibla, tiden för planering och
genomförande av utbildningar skulle minska vilket i sin tur gör att vi sparar
resurser för enhetschefer, interna utbildare och administrativ personal. Vi får ett
minskat behov av vikarier då inte alla behöver gå utbildning samtidigt. Vi ökar
samtidigt tillgänglighet för nattpersonal och vikarier.
Vi säkerställer att samtliga får samma information. Systematiseringen gör att vi
minskar risken för dubbelgenomgång och/eller att viktig information inte ges.
Det blir en säkrare process för introduktion av nya medarbetare.
Utbildningarna som erbjuds via e-learning kan korrigeras löpande och vi kan på
så vis justeras innehåll och utbud efter behov. Utbildning kan även ges direkt när
behov uppstår utan förberedelser.
Upplägg
Sektorerna vård och omsorg och social omsorg påbörjar upphandling av tjänsten
e-learningplattform. Arbetet med att fylla e-learningplattformen med material
kommer vara ett fortlöpande arbete men påbörjas så snart avtal finns. Antal
användare av e-learningplattformen regleras med licenskostnad vilket gör att
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även andra sektorer kan ta del av e-learningplattformen om intresse finns
framöver.
Ansökan
Sektor vård och omsorg och social omsorg ansöker om 250 000 kronor i
utvecklingsmedel för digitalisering;
130 000 kronor i uppstartskostnad
120 000 kronor i licenskostnad första året (beräknat på cirka 1000 medarbetare)
Kostnaden är uppskattad efter referens från annan närliggande kommun.
Ansökan avser år 2020.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 867 000 kronor.
Vid beviljande av ovan sökta summa (250 000 kronor) finns 1 617 000 kronor
kvar.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att finansiera sektor vård och omsorg och social omsorg
digitaliseringssatsning av e-learningplattform
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för
digitalisering år 2020 med summan 250 000 kr
-----

Justerandes signatur
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2019-§ 413

Dnr: KS.2019.0995

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

Upprätta krishanteringsråd för bred samverkan inom kommunen

•

Genomföra fler korta övningar med krisledningsorganisationen

•

Förstärka robusthet på ledningsplats

•

Skapa fler trygghetspunkter i kommunen

•

Öka samverkan med kommunens bolag

•

Utveckla rutiner kring arbetet med WIS och Rakel

•

Utveckla arbetet med civilt försvar

Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med
instämmande av Carl-Gustaf Mörner (M), Per-Olof Hårsmar (KD) och BrittMarie Jahrl (S).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna Program för krisberedskap för perioden 2019–2022
-----
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2019-§ 414

Dnr: KS.2019.0343

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----
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2019-§ 415

Dnr: KS.2018.1156

Medborgarförslag - fortsatt utbyggnad av gångbana/trottoar
utmed riksväg genom Sonstorp
Sammanfattning
Utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv önskas en fortsatt utbyggnad av
gångbana/trottoar utmed riksväg 51 genom Sonstorp.
Då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik önskas en fortsatt utbyggnad av
gångbana/trottoar utmed riksväg 51 mellan Norråsvägen fram till
Missionskyrkan.
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om en fortsatt utbyggnad av
gångbana/trottoar utmed riksväg 51 mellan Norråsvägen fram till
Missionskyrkan. Förvaltningen har vid kontakt med förslagsställaren meddelat
att frågan vidarebefordras till Trafikverket för en fortsatt diskussion.
Handläggning av ärendet
Mellan vägkorsning mot Grytgöl och upp mot Norråsvägen finns idag en trottoar
utmed riksväg 51. Efter Norråsvägen fram till Missionskyrkan är det endast en
målad linje i gatan. Oskyddade trafikanter är idag hänvisade till Banvallen och
lokalgator i samhället men många väljer att gå eller cykla längs riksväg 51 och
tvingas då vistas bland trafiken.
Då riksväg 51 ägs av Trafikverket kommer Finspångs kommun vidarebefordra
önskemålet till Trafikverket för fortsatt diskussion om trafiksäkerheten för
kommunens innevånare i Sonstorp
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förslaget att medborgarförslaget skickas till
Trafikverket och att det görs utan att skicka ärendet vidare till
kommunfullmäktige eftersom förslaget inte gäller kommunens ansvarsområde
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att överlämna ärendet till Trafikverket då detta förslag är inom deras
verksamhetsområde, och därigenom anse förslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----
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2019-§ 416

Dnr: KS.2019.1084

Initiativärende till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna
- Ekonomisk styrning: inför månadsvis ekonomisk rapportering
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande ekonomisk
styrning. De vill att kommunstyrelsen ska besluta att tertialrapporter byts ut mot
ekonomisk rapport som rapporteras en gång i månaden och att den rapporten
tydligt speglar nuläget och sambandet mellan kommunens faktiska ekonomiska
intäkter och resurser kontra sektorernas utgifter och behov samt innehålla en
åtgärdsplan för ekonomi i balans.
Yrkande
Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Sverigedemokraternas initiativärende.
Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda och se
konsekvenser av Sverigedemokraternas förslag.
Ajournering
Ulrika Jeansson (S) begär ajournering och sammankallar (S), (C) och (KD), och
senare även (M) och (V).
Yrkande
När förhandlingarna återupptas yrkar Hugo Andersson (C), med instämmande av
Ulrika Jeansson (S), Frida Granath (S), Jonny Persson (S), Britt-Marie Jahrl (S),
Per-Olof Hårsmar (KD), Carl-Gustaf Mörner (båda M) och Stefan Carlsson (V)
bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss med tillägg att ge
förvaltningen i uppdrag att komplettera med en analys och förslag på åtgärder för
att få en bättre styrning av ekonomin/verksamheten.
Hugo yrkar vidare att detta uppdrag ska redovisas i tid för att kunna ha en ny
ordning till nästa budgetår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först återremissen på bifall eller avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen, och med
det beslutet så faller Sverigedemokraternas förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda och se
konsekvenser av Sverigedemokraternas förslag och att komplettera med
en analys och förslag på åtgärder för att få en bättre styrning av
ekonomin/verksamheten.
2. Att uppdraget ska redovisas i tid för att kunna ha en ny ordning till nästa
budgetår.
Reservation
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
-----
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2019-§ 417

Dnr: KS.2019.1061

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och
sammanträdestider 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för
sammanträden under verksamhetsåret 2020.
Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens- och
kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.
Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet
som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det
handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska
uppföljningsrapporter.
En viktig ändring i förhållande till tidigare år att kommunstyrelsens mötesdag
föreslås att ändras från måndag till onsdag.
Förändringen ger bättre förutsättningar för politisk ledningsgrupp att hantera
uppkomna frågeställningar inför kommunstyrelsens sammanträde.
Ledningsgruppen kan ha avstämning måndag förmiddag och få tid att följa upp
frågor innan sammanträdet. Det skapa också bättre förutsättningar att hantera
administrationen runt sammanträdena
Förslag till datum för kommunstyrelsesammanträden 2020 är:
22 januari, 12 februari, 4 mars, 1 april, 22 april, 19 maj,10 juni, 26 augusti, 23
september, 7 oktober, 28 oktober, 25 november och 9 december.
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen den 28 oktober flyttas så att det
inte inträffar under höstlovet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Stefan Carlssons (V) yrkande på bifall eller avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår Stefans ändringsyrkade.
Ordföranden finner därefter att det bara finns ett förslag till beslut och
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa kommunstyrelsens sammanträden 2020 till: 22 januari, 12
februari, 4 mars, 1 april, 22 april, 19 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 7
oktober, 28 oktober, 25 november och 9 december.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

36 (51)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

2019-§ 418

Dnr: KS.2019.1060

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37 (51)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

2019-§ 419

Dnr: KS.2019.1114

Taxor 2020 för vatten och avlopp och avfallshantering samt
övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, i enlighet med lagstiftning och ägardirektivet till
Finspångs Tekniska Verk AB, att fastställa taxor för vatten och avlopp,
respektive avfallshantering för 2019. Övriga taxor fastställs av bolaget men ska
delges kommunen för kännedom.
Finspångs Tekniska Verk AB har vid styrelsemöte 9 oktober 2019 behandlat
taxor för 2020. Styrelsen beslutade att fjärrvärmetaxan för år 2020 ska höjas med
1,5 % samt besluta föreslå kommunfullmäktige en höjning av VA taxan med 7
%. Övriga taxor föreslås lämnas oförändrade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa taxa för vatten och avlopp för 2020 med taxehöjning på 7 %
enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2019-10-09.
2. Att fastställa oförändrad taxa för avfallshantering för 2020 enligt
Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2019-10-09.
3. Att ta information enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll
2020-10-09 om fjärrvärmetaxa och övriga taxor för 2020 till protokollet.
-----
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2019-§ 420

Dnr: KS.2019.1076

Ansökan om medel ur utvecklingspott för preventivt arbete i
hälso- och sjukvårdsorganisationen
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppger i sin ekonomirapport att
kommuner och landsting står inför stora ekonomiska utmaningar där kostnaderna
för välfärden ökar snabbare än intäkterna. Detta beror på att antalet yngre och
äldre blir allt fler, samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma
takt. För att möta dessa utmaningar har SKL tagit fram förslag till åtgärder. Ett
av åtgärdsförslagen är att kommunerna behöver lägga mer fokus på det
förebyggande hälsoarbetet.
Finspångs kommun och sektor vård och omsorg behöver utveckla det preventiva
arbetet för att förhindra fallolyckor, undernäring och trycksår. Som metod skulle
kvalitetsregistret senior alert användas. Genom att implementera ett arbetssätt
med systematiska riskbedömningar skulle sektor vård och omsorg närma sig
SKL:s rekommendation.
Vidare finns önskemål om att utveckla det preventiva arbetet genom uppsökande
verksamhet. Detta för att fånga upp medborgare som ännu inte blivit våra
brukare. Detta skulle ske genom att personer som beviljas trygghetslarm erbjuds
ett hembesök av arbetsterapeut för att få information om bland annat
fallriskprevention men även andra egenvårdsråd för att förebygga. Detta har man
i andra kommuner sett varit gynnsamt.
Med det förebyggande arbetssättet skulle vård och omsorg också gå i rätt
riktning mot det strategiska målet i Agenda 2030 ”God hälsa och välbefinnande”
där Finspångs kommun ska skapa förutsättningar för varje individ att ta ansvar
för sin egen hälsa.
I Omsorgsberedningens strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i
syfte att stärka patientsäkerheten finns som förslag att all personal på alla nivåer
ska vara delaktiga i arbetet att skapa en riskförebyggande säkerhetskultur.
Sektor vård och omsorg har idag inom flera områden en väl utvecklad
säkerhetskultur men ser att förbättringspotential finns inom vissa andra. Det vi
närmst ser i sektorn är att vi behöver kompetenshöja medarbetare som arbetar i
omvårdnadsarbete och utför förflyttningar. Här skulle vi behöva arbeta intensivt
med förflyttningsteknik för att förebygga vårdskador i samband med
förflyttningar, men även förebygga ur ett medarbetarperspektiv, för att förhindra
arbetsskador.
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Upplägg
För att kunna genomföra ovanstående preventiva arbete och
patientsäkerhetsinsats behöver en heltidstjänst (100 %) avsättas under år 2020
för hälso- och sjukvårdspersonal att driva utvecklingsarbetet ute på enheterna.
Tiden skulle fördelas lika (50% respektive 50%) mellan arbetsterapeut och
fysioterapeut för att verksamhetsnära tillsammans med omvårdnadspersonal
implementera ett preventivt arbetssätt. Parallellt skulle de även arbeta
uppsökande mot medborgarna genom att erbjuda hembesök till personer som
beviljas larm med ett preventivt fokus. Arbetsterapeut och fysioterapeut skulle
också intensivt under år 2020 utbilda och kompetensförsörja samtliga
medarbetare inom vård och omsorg i förflyttningsteknik. Det skulle innebära en
bra kompetensgrund att utgå ifrån för att sedan utveckla det till att löpande vara
ett återkommande utbildningsinslag för samtliga medarbetare inom sektor vård
och omsorg.
Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 550 000 kronor i utvecklingsmedel för att
anställa arbetsterapeut och fysioterapeut att arbeta med preventiva insatser och
med patientsäkerhetsinsatser under år 2020.
Av de avsatta medlen i utvecklingspotten för år 2020 finns 3 600 000 kronor.
Vid beviljande av ovan sökta summa (550 000 kronor) finns 3 050 000 kronor
kvar.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att bevilja sektor vård och omsorg utvecklingsmedel för preventivt
arbete och patientsäkerhetsinsatser under år 2020
2. Att finansieringen sker genom de avsatta medlen i utvecklingspotten med
summan 550 000 kr
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 421

Dnr: KS.2019.0969

Förlängt borgensåtagande Finspångs golfklubb lån
Sammanfattning
Finspångs kommun har två borgensåtagande emot Finspångs Golfklubb.
Lånet med kreditnummer 1320-01-88944 med ursprungsskuld 2000 000kr går ut
den 2019-11-30. Lånet har tidigare varit amorteringsfritt. Finspångs kommun har
fört en dialog med Finspångs golfklubb att en amortering av lånet måste börja
ske. Finspångs golfklubb menar att en amortering på 2 200kr per månad är det
som golfklubben kan klara.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att förlänga borgensåtagandet med ursprungsskuld på 2000 000kr men
att när lånet skrivs om så ska lånet börja amorteras med 2 200 kr per
månad

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 422

Dnr: KS.2019.0692

Klimatanpassningsplan för Finspångs kommun
Sammanfattning
Mängden koldioxid i atmosfären är högre än vad den varit på flera miljoner år
och ökar snabbare nu än någonsin till följd av mänskliga aktiviteter. Om
utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som det har gjort senaste hundra åren
kommer Sverige att vara cirka 5 grader varmare i slutet av seklet. Det kommer
att innebära flera och längre värmeböljor. Risken för bränder och torka och även
översvämningar ökar markant.
Finspång kommer att behöva anpassas till de klimatförändringar som märks
redan idag och som inte kan förhindras i framtiden. Framtagande av en
klimatanpassningsplan är ett av kommunens prioriterade uppdrag för 2019.
Det övergripande målet för klimatanpassningsarbete är att Finspång ska vara ett
samhälle som står robust inför klimatförändringar som förväntas till slutet av
seklet (år 2100) så att medborgarna kan känna sig trygga och säkra.
Klimatförändringar berör alla delar av samhället. Planen fokuserar på åtgärder
inom kommunens egna processer, förvaltningar och bolag, där kommunen har
rådighet.
Planen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från samtliga
sektorer och bolag. Planens åtgärder berör alla sektorer och kommunala bolag,
ofta i samverkan. Sektorerna är ansvariga för att åtgärderna arbetas in i
respektive verksamhetsplan eller som en rutin i sitt löpande arbete.
Planen har remitterats till sektorerna, de kommunala bolagen och miljö- och
samhällsberedningen. Synpunkter har inkommit från Vallonbygden och miljöoch samhällsberedningen. Planen har omarbetats utifrån inkomna synpunkter och
förslag och yttranden har besvarats i en samrådsredogörelse.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att anta klimatanpassningsplan för Finspångs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 423

Dnr: KS.2019.1026

Uppföljning av barnomsorg under kvällar, nätter och helger
Sammanfattning
Förvaltningen fick 2017 i uppdrag att införa barnomsorg på kvällar, nätter och
helger. Hädanefter benämns det som dygnet-runt-barnomsorg. Verksamheten har
varit igång sedan 1 september 2018 och samordnas med Högklints förskola. På
uppdrag av kommunstyrelsen har sektor utbildning följt upp verksamheten.
Dygnet- runt-barnomsorg är öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger.
Den riktar sig till barn vars vårdnadshavare arbetar så kallad obekväm arbetstid
då ordinarie förskolor har stängt.
Dygnet-runt-barnomsorg är till skillnad mot förskola inte lagstadgad, och därför
inget som kommunen måste erbjuda. I den skollag som började gälla efter
årsskiftet 2011 står att kommunerna ska sträva efter att erbjuda dygnet-runtomsorg, vilket innebär att ingen kommun kan säga nej utan att handlägga ärendet
och ta hänsyn till behoven som finns.
Verksamheten är mycket viktig för den enskilda familjen. Dock är förvaltningens
bedömning att nyttjandegraden av verksamheten är allt för låg i relation till
kostnaderna. Om verksamheten upphör kan det innebära att en målgrupp
vårdnadshavare inte kommer att ha möjlighet att arbeta vid vissa tider som deras
arbeta kan kräva. En annan hypotes är att om barnvolymen ökar det vill säga att
verksamheten erbjuds barn upp till 12 år kan korrelationen mellan kostnader och
nyttjande bli mer kostnadseffektiv. Det finns i dagsläget ingen statistik av
behovet för detta. Samtidigt erfar rektor att det är mycket svårt att rekrytera
medarbetare och planera för verksamheten.
Förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen att ta ställning till verksamhetens
framtid. Nedan presenteras de tre olika alternativen.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna uppföljning av omsorg under kvällar, nätter och helger.
2. Att besluta om ett av följande alternativ:
a) Verksamheten fortsätter i nuvarande form.
b) Verksamheten upphör från och med januari 2020.
c) Verksamheten utökas från och med januari 2020 och erbjuds till barn
mellan 1 år och till och med 12 år.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 424

Dnr: KS.2019.1018

Bolagsordning Vallonbygden AB
Sammanfattning
I samband med att fastighetsförvaltningen tas över av kommunen vid årsskiftet,
behöver bolagsordningen för Vallonbygden AB revideras. VD för FFIA har
berett ärendet i dialog med VD för Vallonbygden och styrelserna för de bägge
bolagen har behandlat ärendet. Bolagen är överens om förslaget.
Ändringarna består i att Vallonbygdens uppdrag från årsskiftet enbart innefattar
verksamheter rörande bostadsändamål, huvudsakligen hyresrätter. Förutom detta
har det gjorts några korrigeringar och förtydliganden i dokumentet, bl.a. har
dagordningen för bolagsstämman reviderats något, samt att ersättare för
lekmannarevisorerna inte längre behöver utses.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa bolagsordning för Vallonbygden AB
2. Att upphäva tidigare bolagsordning från 2011-04-14

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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2019-§ 425

Dnr: KS.2019.1019

Ägardirektiv Vallonbygden AB
Sammanfattning
I samband med att fastighetsförvaltningen tas över av kommunen vid årsskiftet,
behöver ägardirektivet till Vallonbygden AB revideras. VD för FFIA har berett
ärendet i dialog med VD för Vallonbygden och styrelserna för de bägge bolagen
har behandlat ärendet. Vallonbygdens styrelse har också bifogat ett särskilt
yttrande, se bifogat protokoll.
Ändringarna består i att Vallonbygdens uppdrag från årsskiftet enbart innefattar
verksamheter rörande bostadsändamål, huvudsakligen hyresrätter. Förutom detta
görs också några andra korrigeringar och förtydliganden i förslaget till nytt
ägardirektiv. En större förändring omfattar punkten 5, där det införs tydliga
ekonomiska mål i form av krav på soliditet och avkastning. Motsvarande mål har
inte funnits sedan tidigare. Under punkten 6 har det i den fortsatta beredningen
efter styrelsebehandlingarna, gjorts några förtydliganden vad avser
värdeöverföring. I sak innebär det dock inte någon förändring.
På det stora hela är bolagen överens om förslag till ändringar, förutom det som
gäller punkten 4. Som framgår av bifogat protokoll önskar Vallonbygdens
styrelse en annan skrivning. Under beredningen har frågan diskuterats med
ledningen för Vallonbygden. De har hänvisat till hur ägaren för ett annat
bostadsbolag, Wetterhem i Jönköping, formulerat sina ägardirektiv och skulle
vilja ha en motsvarande formulering i sina. Vid kontroll av detta direktiv framgår
dock att Jönköping valt en annan formulering än den Vallonbygden föreslår
avseende på vilka grunder ärenden ska föras till ägaren för prövning:
•

Investeringar (ej reinvesteringar) som överstiger 30 mnkr

•

Förvärv och avyttring av fastigheter

Som synes ska alltid förvärv och avyttring föras till ägaren för bedömning av
frågans principiella karaktär, medan investeringar under 30 miljoner kronor inte
behöver stämmas av med ägaren.
Mot bakgrund av detta vidhåller förvaltningen sitt förslag till nytt ägardirektiv.
Om fullmäktige så önskar kan det dock vara möjligt att skriva in en punkt
avseende investeringsnivån, medan det finns goda skäl att köp och försäljning av
fastigheter alltid ska stämmas av med ägaren. Sådana affärer tenderar sällan att
ha med beloppsstorlek att göra, utan kan ofta handla om helt andra aspekter som
exempelvis landsbygdspolitik, socialpolitik eller kommunens fortsatta strategiska
utveckling kopplat mot tillväxt och Vision 30/35.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa ägardirektiv för Vallonbygden AB
2. Att upphäva tidigare ägardirektiv från 2014-11-06

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

2019-§ 426

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:
a) Kommuninvest – Oscar Hjelte informerar om hur Kommuninvest gör
sina analyser av kommuner och om deras bedömning av Finspångs
kommun.
b) Företagsbesök – Jan-Erik Heintze (S) har skriftligt lämnat in om besök på
PM Entreprenad AB … och Ulrika Jeansson (S) har skriftligt lämnat in om
ett besök på Finspångs brunnsborrning
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
-----
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

2019-§ 427

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att
besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av
kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts
kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet samt
genom dokument i pärm under sammanträdet.

Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Vreta
utbildningscentrum LÅ 19/20
Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Vreta
utbildningscenter LÅ 19/20
Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Vreta
utbildningscentrum LÅ 19/20
Omsättning av lån 70,5 mkr 2019-10-12
Beslut om förändringar i pensionsmedelsportföljen
Omfördelning inom fastighetsinvesteringsbudget avseende
underhåll, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar
Markupplåtelser 2019
Stadsnätsbolaget - Finspång öst -schakt
Markupplåtelser 2019
Stadsnätsbolaget - Finspång väst
Reglering av tomträttsavgälder
Fullmakt upphandlingscenter
Tf. sektorchef social omsorg under semester
Tf. IFO-chef under semester

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

Ungdomscheck - fotbollsturnering
Delegationsbeslut anställningar kvartal 2 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegation till protokollet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

2019-§ 428

Delgivningar
1. Protokoll arbetsgivardelegationen 2019-10-08
2. Cirkulär 19:36 från SKL – Mottagande till och ersättning för nationellt
godkänd idrottsutbildning
3. Protokoll CeSam med KS-ärenden 2019-10-21
4. Telia moderniserar nätet i er kommun
5. Cirkulär 19:42 från SKL – omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i
Föräldraledighetslagen
6. Föreläsning om unga brottsoffer
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet
-----
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