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2020-§ 202

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att beslut tas på detta möte i ärende
nummer 13 – Redovisning av parkeringslösning och projektering av
Bergslagsvägen till gångfartsområde.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att flytta upp ärende nummer 13 till beslutsärenden
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll
-----
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2020-§ 203

Dnr: KS.2020.0352

Ansökan ur digitaliseringspott för elektronisk underskrift och
stämpel
Bakgrund
E-legitimation, även e-leg, eID, eller e-ID, är en elektronisk legitimation för
användning på Internet. Med hjälp av en e-legitimation kan man legitimera sig,
logga in i system och verktyg samt skriva under avtal och godkänna
transaktioner på olika myndigheters, bankers och andra företags webbplatser. Elegitimation kan även användas för elektronisk signering av fakturor,
journalhandlingar och recept. En e-legitimation möjliggör även kryptering av
information och e-post när e-tjänster och datasystem ska kommunicera med
varandra, vilket bidrar till en säkrare hantering av data, inklusive
personuppgifter.
Enligt antagen Digitaliseringsstrategi ska Finspångs kommun prioritera digital
service i första hand och erbjuda personlig service där det behövs. Digitala
tjänster ska, så långt det är möjligt, vara förstahandsvalet för privatpersoner och
företag i kontakten med kommunen. Samtidigt måste vi värna om medborgarnas
rättigheter, integritet och säkerhet.
För att nå målen i Digitaliseringsstrategin behöver vi ta tillvara och
implementera digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra
verksamheter som kan digitaliseras. Ledningsstaben har identifierat att Finspångs
kommun idag saknar verktyg och arbetssätt som möjliggör användandet av
elektronisk signatur, vilket behövs för att på ett snabbt, enkelt och säkert sätt
kunna hantera ett allt större flöde av digital information och tjänster.
Genom att använda elektronisk signering via e-legitimation minskar Finspångs
kommuns klimatpåverkan genom färre utskrifter och transporter. Det bidrar även
till en högre servicenivå internt och externt, genom snabbare hantering av
underskrifter, samt högre informationssäkerhet genom bättre spårbarhet och
loggning.
I linje med detta och för att bibehålla en helt digital process behöver Finspångs
kommun implementera en lösning för digital legitimering och signering.
Sammanfattning
✓ Finspångs kommun behöver en kommungemensam lösning för digital
legitimering och signering
✓ Ledningsstaben ser stora vinster med både nationell och regional
samverkan, men ser samtidigt över alternativa lösningar
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✓ En kommunövergripande projektgrupp ska tillsammans
✓ Genomföra en behovsanalys i samtliga sektorer
✓ Sammanställa en gemensam kravspecifikation
✓ Se över lösningarna som erbjuds på marknaden
✓ Utifrån verksamhetskraven implementera en lösning för elegitimation inom Finspångs kommun.
Upplägg
Utfallet av behovsanalysen blir helt styrande för omfattningen av
implementationen under 2020, både avseende de i första läget berörda
verksamheterna, samt relevanta system.
• Lösning för säker inloggning – hur ska användarna logga in med elegitimation, har vi hård- och mjukvarulösningar på plats eller behöver
dessa införas?
• Anpassning av verksamhetssystem – hur ska våra system anpassas för att
möjliggöra inloggning och signering med e-legitimation?
• Informationssäkerhetskrav – vilka informationssäkerhetskrav behöver vi
säkerställa att vi kan leva upp till, exempelvis loggning och spårbarhet?
Ansökan
Ledningsstaben ansöker om 300 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets
arbete med att efter genomförd behovsanalys implementera en
kommungemensam lösning för e-legitimation i Finspångs kommun.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 875 000 kronor. Vid
beviljande av ovan sökta summa (300 000 kronor) finns 575 000 kronor kvar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av elegitimation under år 2020.
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med
summan 300 000 kr.
-----
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2020-§ 204

Dnr: KS.2020.0163

Fördelning av miljöutvecklingspott 2020
Sammanfattning
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott (beslut 2017-12-18 dnr
KS.2017.1112). Beslut om kriterier togs år 2019 (KS 2019.0187). I år har det
åter varit möjligt för alla verksamheter att ansöka om medel för investeringar.
Nytt för i år var att en del av medlen var avsatta i driftsbudgeten.
Totalt inkom 13 nya ansökningar med ett flertal spännande förslag.
Ansökningarna innehöll en uppskattad kostnad och en beskrivning av miljö- och
klimatnytta. Fyra av de ansökningar som inkom 2019 överfördes till årets
utlysning eftersom de omfattade driftsmedel. Merparten av dessa ansökningar är
avsedda för att förskolor ska öka biologisk mångfald, något vi ser mycket
positivt på. En jury bestående av Hugo Andersson (miljö- och
samhällsbyggnadsråd), Helene From (samhällsbyggnadschef) och Jane
Hjelmqvist (hållbarhetsstrateg) har bedömt ansökningarna.
Sex ansökningar är för åtgärder för att införa källsortering i verksamheter.
Eftersom kommunstyrelsen fattade 2019 beslut om att källsortering ska införas i
samtliga av kommunens lokaler finansieras dessa åtgärder enbart med en mindre
del av sökt belopp (cirka 25 %). Det förväntas dock av verksamheter att ändå
utföra åtgärder som möjliggör källsortering i enlighet med kommunstyrelsens
tidigare beslut.
Följande föreslås beviljas medel från miljöpotten 2019:
1. Elcyklar och eldriven side-by-side cykel – bidrar till minskad
bilanvändning och därmed minskning av koldioxidutsläpp
2. Bihotell, bivänlig trädgård och anordning för att nyttja regnvatten –
bidrar till ökad biologisk mångfald och minskad konsumtion genom egen
odling
3. Komposteringsanläggning i skolan/förskolan – bidrar till ökad
återvinning, minskat avfall
4. Källsortering i kommunens lokaler – bidrar till ökad återvinning, minskat
avfall
5. Inköp av ångtvättar mm – bidrar till minskad vattenanvändning, minskad
användning kemikalier och minskad resursanvändning
6. Byte ut lysrörsarmaturerna mot LED belysning - minskad
energianvändning
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Beviljat belopp
Driftsbudget Investeringsmedel
28 000

Social omsorg

70 000

2. Bihotell, bivänliga trädgårdar och anordning för att nyttja regnvatten
Metallens förskola
Utbildning
10 000
Lekeberga förskola
Utbildning
10 000
Ekesjö förskola
Utbildning
10 000
3. Komposteringsanläggning i skolan/förskolan
Viggestorpsskolan
Utbildning
Hällestads- och
Utbildning
Grytgölsskola
4. Källsortering i kommunens lokaler
Viggestorpsskolan
Utbildning
Hällestads- och
Utbildning
Grytgölsskola
Kommunhuset (HRLedningsstaben
avdelningen)
Myndighetskontoret
Social omsorg
Storängsgården
Vård- och
omsorg
Gullvivans förskola
Utbildning
5. Inköp av ångtvättar mm
Lokalvårdsservice
Daglig verksamhet

Samhällsbyggnad
Social omsorg

25 000
5 600

16 000
14 000
15 500
400
25 000
12 500

40 000
10 000

6. Byte ut lysrörsarmaturerna mot LED belysning
Fastighetsenhet
Samhällsbyggnad
(Hårsstorpsskolan)

avskrivningskostnaderna, 15 000 kr, och
räntekostnader, 3 000 kr
Budget enligt Strategisk plan
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150 000

Sektor utbildning får då driftbudget på 131 100 kr, ledningsstaben 15 500 kr,
sektor social omsorg 10 400 kr och sektor vård- och omsorg 25 000.
Från investeringsmedel får sektor social omsorg 70 000 kr och sektor
samhällsbyggnad 80 000 kr.
Yrkande
Torgny Maurer yrkar att att-sats ett ska lyda: ”Att godkänna föreslagna
ansökningar om investeringar från miljöutvecklingspotten om totalt 80 000
kronor.” Och att genom den att-satsen således avslå begäran om medel till
Elcyklar och eldriven side-by-side cykel.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande att-sats 1,
förvaltningens förslag och Torgny Maurers (SD) förslag, och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till
beslut.
Vidare konstaterar ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut gällande
att-satserna 2, 3 och 4, och att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från
miljöutvecklingspotten om totalt 150 000 kr.
2. Att godkänna föreslagna ansökningar om driftbudget och medel tas från
kommungemensamma medel.
3. Att avskrivningskostnaderna, 15 000 kr, och räntekostnader, 3 000 kr,
finansieras genom kommungemensamma medel till respektive sektor vid
slutredovisning.
4. Att eventuella driftkostnader som uppstår vid investeringarna ovan
belastar respektive verksamhet.
Reservation
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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2020-§ 205

Dnr: KS.2020.0230

Månadsrapport internkontrollplan maj 2020 ledningsstaben
Sammanfattning
Internkontrollen för maj månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:
•

Likvidrapport kvartal 1 2020.

•

Migrationsrelaterade intäkter och kostnader 2019.

Kontrollerna visar:
•

Likviditeten ligger på en fortsatt bra nivå, inga större avvikelser
förekommer.

•

Hur mycket kostnader som kommunen haft för flyktingverksamhet går
till största del inte att särskilja i bokföringen då de ingår i ordinarie
verksamhet och kostnaderna därmed inte är separerade. Inom sektor
utbildning läggs intäkterna från Migrationsverket ihop med
ramtilldelningen och styrs till de verksamheter/enheter som har barn och
elever med migrationsbakgrund och utgör en del av finansieringen av
utbildningsuppdraget. Inom sektor Social omsorg särredovisas det mesta
av kostnaderna.
Migrationsrelaterade intäkter och kostnader följs noggrant upp i samband
med återsökningar till migrationsverket och utgör en del av de
ekonomiska uppföljningar som sektorernas gör löpande under året.

Följande åtgärder redovisas:
•

Förvaltningen fortsätter följa likviditeten månadsvis med rapportering till
KS kvartalsvis.

•

Fortsatt uppföljning av migrationsrelaterade intäkter och kostnader i
samband med de återsökningar som görs till migrationsverket och som en
del av de ekonomiska uppföljningar som sektorerna gör.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för ledningsstaben för maj
månad 2020.
-----
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2020-§ 206

Dnr: KS.2020.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar mars 2020
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 mars månad:
Den totala risksituationen har försvagats ytterligare under mars som följd av
Corona-viruset som tvingat länder att stänga gränser och sätta befolkningen i
karantän, något som kan komma att få stora negativa effekter på den globala
ekonomin.
I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering fallit till 180,5%
(184,7%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 7%, att jämföras med
30% i februari. Under månaden har Stockholmsbörsen sjunkit med 13,3% vilket
givetvis påverkat kommunens pensionsportfölj negativt.
Förändringar i portföljen:
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Under
månaden har flera förändringar skett i portföljen som följd av ytterligare börsfall.
Max andel aktier uppgick i slutet av mars till 4% efter att kommunen minskat
andel aktier och istället placerat i säkrare värdepapper.
Fördelning i portföljen:
Orealiserade vinster uppgick vid årsskiftet till +3,6 mkr baserat på då aktuella
marknadsvärden. Utvecklingen i slutet av mars visar nu på en negativ
värdeutveckling av portföljen med -5,1 mkr under kvartal 1. De försäljningar
som hittills har gjorts under årets tre månader har inneburit reaförluster med 3,3
mkr som påverkar finansenhetens resultat för 2020. Skulle kommunen sälja
resterande placeringar skulle det med dagens marknadsvärden innebära
ytterligare reaförluster med 1,8 mkr.
Dessa finansiella poster påverkar således kommunens ekonomi i stor grad under
året och utgör en stor osäkerhetspost i prognosarbetet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar mars 2020.
-----
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2020-§ 207

Dnr: KS.2020.0337

Internkontroll sektor social omsorg maj 2020
Sammanfattning
Internkontrollen för maj 2020 omfattar följande kontrollmoment:
Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 1 2020
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
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Besluten skall även redovisas till
kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige.
Kontrollerna visar:
Det är 17 ärenden, inom olika insatser, där den enskilde har väntat mer än 3
månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Antalet insatser som ej
verkställts har ökat gentemot föregående kvartal och ligger ungefär i nivå med
motsvarande period föregående år. Längsta väntetid har sjunkit något inom
daglig verksamhet och ökat inom bostad och kontaktpersoner gentemot
föregående kvartal och motsvarande period föregående år.
Följande åtgärder redovisas:
Åtgärder har satts in för att följa upp de ärenden där insats ej verkställts. Behovet
av fler platser inom bostad med särskild service har lyfts och arbetas med.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg
maj 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

2. Att ta informationen till protokollet
-----
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2020-§ 208

Dnr: KS.2020.0488

Internkontroll sektor utbildning maj 2020
Sammanfattning
Internkontrollen för maj månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:
•

Uppföljning av kösituation och beläggning förskolan mars 2020

Kontrollerna visar:
Bedömningen är att förskoleplatser kommer att kunna erbjudas vårdnadshavare
utifrån det behov som finns och inom lagstadgad tid.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor utbildning maj
månad 2020
-----
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2020-§ 209

Dnr: KS.2020.0339

Internkontroll sektor samhällsbyggnad maj 2020
Sammanfattning
Internkontrollen för maj månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:
•

Uppföljning av detaljplanearbete jämfört med fastställda mål i översiktsplan

Kontrollerna visar:
Fram till april 2020 har detaljplan för Stora Allén och Rejmyre 1:205 antagits.
Arbete pågår med ytterligare detaljplaner, vilket innebär en möjlighet att
tillskapa nya bostäder under år 2020.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor
samhällsbyggnad maj månad 2020
-----
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2020-§ 210

Dnr: KS.2016.1019

Antagande av detaljplan för verksamhetsområde Hårstorp
4:12-18 m. fl
Sammanfattning
Planområdet ligger i den östra delen av Finspångs tätort och består till den större
delen av redan bebyggda fastigheter. Inom planområdet finns både kommunägda
och privatägda fastigheter.
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för befintliga verksamheter att
utvecklas inom området. Detaljplanens ändamål ändras till verksamhetsområde
som avses användas för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Samråd
Samråd har genomförts under tiden 22 maj 2017 till 1 juli 2017. Efter samrådet
har planförslaget justerats med följande:
Förändringar i plankartan
• Text gällande verksamheterna stryks på plankartan, och tydliggörs med
att det gäller verksamheter och kontor med begränsad
omgivningspåverkan.
• Huvudmannaskap förtydligas på plankartan.
• E-område sätts ut på plankartan.
• Grundkartan kompletteras med gemensamhetsanläggning och fastigheten
1:98.
Förändringar i planbeskrivningen
• Planbeskrivningen och fastighetsförteckningen kompletteras så att de
omfattar fastigheten Hårstorp 1:198.
Granskning
Detaljplanen har varit utställd för granskning 12 oktober 2017 till och med 26
oktober 2017.
Länsstyrelsen inkom då med ett yttrande där man påtalade att de kompletteringar
länsstyrelsen framfört i samrådet angående dagvattenhantering och
markföroreningssituationen inom planområdet skulle genomföras innan
antagande av planen. Då kommunen inte ansåg att dessa kompletteringar var
relevanta för ett redan ianspråktaget område samt att det skulle leda till en
betydligt högre kostnad för framtagandet av detaljplanen, fördes ett flertal
diskussioner mellan kommun och länsstyrelsen.
Ett internt tjänstemannaarbete med ändringar i detaljplanens karta och
planhandlingar utan ytterligare kompletterande utredningar gällande dagvatten
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eller markföroreningar ledde till en ny granskning 17 februari 2020 till och med
1 mars 2020.
Granskning 1
Förändringar i plankartan
• Upphävande del av detaljplan, 7880 m2 utgår i söder.
• Ändrad planbestämmelse för Hårstorp 8:1 och 8:10 från JK till G1
• Tillagd bestämmelse -Dike för avledning av dagvatten- i Naturområde,
norra delen
Förändringar i planbeskrivningen
• Tillagd bild som visar potentiellt förorenade områden, sid 14
• Text under kapitel -Teknisk försörjning, Dagvatten - har ändrats, texten
gällande området vid värmeverket har bland annat tagits bort.
Granskning 2
Efter granskning 2 har endast redaktionella ändringar gjorts på karta och
planbeskrivning.
Tidigare beslut i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-31 att delegera beslutet att anta
detaljplanen för verksamhetsområdet Hårstorp 4:12-18 m.fl. till
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan. och bygglagen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anta detaljplanen för verksamhetsområde Hårstorp 4:12-18 m.fl,
Finspångs kommun i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.
-----
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2020-§ 211

Dnr: KS.2019.0268

Beslut om samråd och granskning för Kalkugnen 3
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.
Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt 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. I
samband med översyner av gällande detaljplaner prövas således tidigare
ställningstaganden utifrån de nya tillväxtmålen.
Syftet med detaljplanen för Kalkugnen 3 är att möjliggöra för bostäder och
tillfälligt vistelse samt ändra bestämmelsen handel till centrum. Kalkugnen 3
omfattas av stadsplan (förslag till ändring av stadsplanen för del av centrum
(Gästgivarvägens förlängning. KV. Kalkugnen och KV Hotellet). Stadsplanen
fastställdes av länsstyrelsen i Östergötland 1970-02-20. Bestämmelsen för
Kalkugnen 3 är i stadsplanen enbart handel. Ändringen från handel till centrum,
bostad och tillfällig vistelse möjliggör ett bredare användnings-område än enbart
detaljhandel.
Samråd om detaljplaneförslag
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.
Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför
viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. För att
underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda
till samrådsmöte.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till att-sats 3, att föreslå kommunfullmäktige
att delegera beslutet att anta detaljplanen för Kalkugnen 3 till kommunstyrelsen i
enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen. Torgny yrkar att beslutet ska fattas
i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut gällande attsatserna 1 och 2, och att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut gällande attsats 3, förvaltningens förslag och Torgnys förslag, och ställer dem mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta
detaljplanen för Kalkugnen 3 till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§
plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Kalkugnen
3 för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen.
2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter
inkomna synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av
planförslaget för fastigheten Kalkugnen 3.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
3. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för Kalkugnen 3 till
Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen
Reservation
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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2020-§ 212

Dnr: KS.2018.1274

Antagande av detaljplan för Lillsjöbäckens parkering, del av
Högby 1:2
Sammanfattning
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen (2019-01-21) att påbörja ett
detaljplanearbete för Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2. Detta behövde
göras för att parkeringen ska kunna hyras ut till eventuella intressenter genom att
allmän plats - parkering övergår till kvartersmark - parkering.
Granskning av detaljplanen pågick fram till den 15 april 2020.
Huvuddrag:
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att göra allmän plats - parkering
till kvartersmark - parkering för att kunna möjliggöra en uthyrning av
parkeringsplatser till olika aktörer.
Skutens status är sämre än god, dels på grund av nivåerna av tungmetaller, bland
annat koppar. Belastningen av föroreningar bör därför inte öka. En
dagvattenutredning har genomförts för planområdet och den nya parkeringen
kommer att innebära en ökad belastning av näringsämnen och vissa andra
föroreningar, bland annat kommer kopparhalterna att öka något. Dock är
mängderna av de olika föroreningar låga i förhållande till Skutens nuvarande
belastning. Flera olika reningsåtgärder har utretts men på grund av placering,
begränsad tillgång till ytor samt otillräckligt fall är det inte ekonomisk rimligt att
få till en reningsanläggning inom detaljplaneområdet. Kommunen ska göra en
miljökompensation utanför planområdet och för att möjliggöra detta måste
miljöutredningen som ska utföras för Skutbosjön vara färdigställd. Inom
planområdet ska en oljeavskiljare anläggas för att ta hand om eventuella läckage
eller liknande från fordon.
Genomförande av detaljplanen:
Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra att en miljökompensation
blir nödvändig och denna kommer genomföras när utredningen för Skutbosjön är
slutförd. För planens genomförande står kommunen ansvarig.
Planprocess:
Samråd genomfördes 2019-11-14 – 2020-01-10.
Granskning genomfördes 2020-03-30 – 2020-04-15.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anta detaljplan för Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2.
2. Att paragrafen justeras omedelbart
-----

Justeras:

----------------------------Ulrika Jeansson (S)
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2020-§ 213

Dnr: KS.2019.1138

Redovisning av parkeringslösning och projektering av
Bergslagsvägen till gångfartsområde
Sammanfattning
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 en referensgrupp för Finspångs
centrummiljö (centrumgruppen) och 2018-03-26 beslutade kommunstyrelsen,
2018-§ 110 dnr KS.2017.1157, att anta det inriktningsprogram för offentliga
rummen i Finspångs centrum som referensgruppen tagit fram.
Inriktningsprogrammet i sin helhet beslutades vara vägledande i det fortsatt
arbetet och målsättningen med utvecklingen i de offentliga rummen i Finspångs
centrum ska vara:
• Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till vistelseytor
för människor.
• De olika delarna: Förvaltningstorget – Bergslagstorget – Bruksparken –
Slottsparken/Engelska parken – strandsidan vid Stationsområdet - ska bindas
ihop till en sammanhängande helhet.
• Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång
och dess invånare.
I början av mars beslutade kommunstyrelsen, 2020-§ 104 dnr KS.2019.1138, att
föreslå kommunfullmäktige att Bergslagsvägen mellan Vallonplatsen och
anslutning till Finsterwaldevägen utformas som ett gångfartsområde, vilket
kommunfullmäktige senare beslutade. I samma ärende beslutade
kommunstyrelsen även att centrumgruppen senast den 1 maj redovisar förslag på
parkeringslösning i anslutning till Bergslagsvägen – Finsterwaldevägen –
Bergslagstorget till kommunstyrelsen.
Med anledning av ovanstående har centrumgruppen tillsammans med
förvaltningen tagit fram ett förslag på en lösning för att tillfälligt tillskapa
ytterligare parkeringsmöjligheter vid den aktuella platsen. Föreslagen lösning
innebär att 3-4 ytterligare parkeringsplatser tillskapas längs med
Finsterwaldevägens södra sida i direkt anslutning till Bergslagsvägen och
cirkustorget. Det möjliggörs genom att flytta ut befintliga
avstängningsanordningar så att det övergångsställe som idag ligger utanför
avspärrningen längs med Finsterwaldevägen istället hamnar innanför
cirkustorgets avstängning, se skrafferat område på bifogad kartbild.
I samband med detta ser förvaltningen att det finns ett behov att omgående
påbörja projektering för en ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen
och Finsterwaldevägen, till ett gångfartsområde. Förvaltningen ser även behov
och fördelar att samtidigt som projektering sker ta fram ett gestaltningsförslag
för att binda ihop Förvaltningstorget – Bergslagstorget – Bruksparken –
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Slottsparken/Engelska parken – strandsidan vid Stationsområdet till en
sammanhängande helhet, utifrån beslutat inriktningsprogram för offentliga
rummen i Finspångs centrum. Bedömd kostnad för projektering och framtagande
av gestaltningsförslag är 1 050 tkr. Projekteringen utgör del av projektet
”Centrum utveckling (Bergslagsvägen)” markerat med X i investeringsplan
2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167, därav föreslås medel tilldelas ur
investeringsbudget för offentliga miljöer till förfogande. Före eventuell
finansiering av projekteringen finns en ackumulerad budget om 16 864 tkr i
offentliga miljöer till förfogande.
Yrkande
Kai Hallgren (SD) yrkar att det i att-sats 2 läggs till ordet ”tillfälliga” framför
ordet parkeringslösning – ”Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att
iordningsställa ovanstående tillfälliga parkeringslösning.”
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Kai Hallgrens (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, förvaltningens
förslag med tillägg av Kai Hallgrens (SD) yrkande om ordet ”tillfälliga”, och att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna Centrumgruppens förslag på parkeringslösning i anslutning
till Bergslagsvägen - Finsterwaldevägen - Bergslagstorget.
2. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att iordningsställa ovanstående
tillfälliga parkeringslösning.
3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att i samråd med Centrumgruppen
projektera en ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och
Finsterwaldevägen, till ett gångfartsområde samt att ta fram ett
gestaltningsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget
- Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken - strandsidan vid
Stationsområdet till en sammanhängande helhet.
4. Att anvisa 1 050 tkr från offentliga medel till förfogande i
investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167.
-----
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2020-§ 214

Dnr: KS.2019.0712

Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänster–
övergripande ledning och samverkan vid räddningstjänst
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat (Dnr: KS.2019.0712) att kommunen ska ansluta
sig till det ledningssystem och den ledningscentral som Räddningstjänsten Östra
Götaland har för den operativa utryckningsverksamheten. Enligt detta avtal ges
Räddningstjänsten Östra Götaland rätt att larma ut resurser (beslut med stöd av 1
kap 2 § i lagen om skydd mot olyckor, LSO) samt beslutanderätt att utöva
övergripande ledning av utryckningsverksamheten (delar av räddningschefens
mandat enligt 3 kap 16 § i LSO). Sedan hösten 2019 har ett arbete pågått
räddningstjänsterna emellan för att ta fram ett sådant avtal och vidta de andra
förberedelser som är nödvändiga. Detta avtal kallas Avtal om övergripande
ledning av räddningstjänstverksamheten mellan Räddningstjänsten Östra
Götaland och Finspångs Kommun.
Sedan lång tid tillbaka samverkar redan räddningstjänsterna i och kring länet om
gränslös räddningstjänst. Samarbetet innebär att den som behöver hjälp vid
nödläge ska få hjälp så snabbt som möjligt, oavsett från vilken av
räddningstjänstförbund/kommun som hjälpen kommer ifrån. Detta avtal kallas
Avtal om samverkan vid räddningstjänst och undertecknas av medverkande
räddningstjänstförbund/kommuner. Inom ramen för detta avtal används
räddningsledarresurser gränslöst, vilket innebär att anställda i annan kommun
kan komma att fatta beslut på kommunens vägnar.
Enligt 3 kap 12 § LSO kan kommunen komma överens med andra kommuner
om att uppgifter som kommunen har enligt lag, helt eller delvis kan utföras av
annan kommun. Det nya avtalet om övergripande ledning med tillhörande
ledningssystem och det reviderade avtalet om samverkan vid räddningstjänst är
sådan avtalssamverkan som avses i 3 kap 12 § LSO som kommunen kan fatta
beslut om.
De båda avtalen innebär också att en kommun uppdrar åt anställd i andra
kommuner att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Denna möjlighet finns i 3 kap § 12 § i LSO, med undantag av sådana
ärenden som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Omfattningen av
den beslutanderätt som anställda i andra kommuner ges framgår i de båda avtal
som är upprättade. Kommunen behöver därefter anpassa sin delegationsordning
så att anställda i andra kommuner ges rätt att fatta de beslut på kommunens
vägnar som avtalssamverkan omfattar, genom att ge räddningschefen rätt att
vidaredelegera denna beslutanderätt.
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att besluta att godkänna avtal om övergripande ledning vid
räddningstjänst.
2. Att besluta att godkänna avtal om samverkan vid räddningstjänst.
3. Att besluta att ge rätt för anställd i de organisationer som omfattas av
avtalssamverkan att besluta på kommunens vägnar i den grupp av ärende
som framgår av de båda avtalen.
4. Att säkerställa räddningschefens rätt till vidaredelegering av
beslutanderätter.
5. Att i budgetprocessen inför 2021 beakta de tillkommande kostnaderna för
Räddningstjänsten om 420 tkr i avtalet med RTÖG.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----
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2020-§ 215

Dnr: KS.2020.0460

Taxa för kontroll enligt livsmedelslagen
Sammanfattning
Kommunen har en taxa som reglerar avgifter för bygg- och miljönämndens
offentliga livsmedelskontroll.
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp för offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan.
För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för
livsmedelskontrollen framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna
anpassas till den nya EU-förordningen.
Det nya förslaget till taxa innebär inte någon förändring av timavgiften och
påverkar därför inte de avgifter som tas ut för kontrollen.
En av följderna av den nya kontrollförordningen är att begreppet ”extra offentlig
kontroll” utgår. Det begreppet omfattade all offentlig kontroll som faller utanför
den planerade årliga kontrollen, så som uppföljande kontroll utöver den
planerade som utförs för att man har konstaterat bristande efterlevnad eller som
utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka en påstådd brist.
Av artikel 79.2 c nya kontrollförordningen framgår att det är obligatoriskt för
medlemsstaterna att ta ut avgifter för offentlig kontroll som ursprungligen inte
var planerad när brister i efterlevnaden upptäckts hos en livsmedelsföretagare.
Likaså framgår av artikel 83.1 att avgifter för en offentlig kontroll som utförs på
grund av ett klagomål ska tas ut av aktören. Detta gäller endast om den
kontrollen leder till att en bristande efterlevnad kan bekräftas.
För att säkerställa att avgift kan tas ut vid uppföljande kontroll och vid klagomål
föreslår förvaltningen därför att det tidigare avgiftsgrundande begreppet ”extra
offentlig kontroll” ersätts med två nya avgiftsgrundade begrepp;
uppföljande kontroll som inte var planerad samt
utredning av klagomål.
Taxan indexregleras årligen. En förändring i det nya förslaget är att SKR:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) föreslås användas vid uppräkning av
taxan samt att uppräkning ska ske utan särskilt beslut i bygg- och miljönämnden.
Tidigare användes en kombination av konsumentprisindex (KPI) och
lönekostnadsindex. Det nya förslaget följer linjen från tidigare beslut om taxa för
tillsyn enligt alkohollagen 2019.
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Avgifterna inom livsmedelskontrollen regleras i första hand i svenska
förordningar och under 2020 kommer dessa att ses över med anledning av den
nya kontrollförordningen. Förslaget om efterhandsdebitering ingår i den
översynen och ny nationell lagstiftning om avgifter i livsmedelskontrollen
beräknas vara på plats till 2021.
Kommunerna kommer antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under
senare delen av 2020. Eftersom det är brådskande att få igenom de nu föreslagna
förändringarna föreslås att en revidering av underlaget för beräkning av
timtaxan, analys av kostnadstäckning samt frågan om efterdebitering hanteras
vid nästa ändringstillfälle.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
enligt redovisat förslag i bilaga 1, dnr KS.2020.0460
2. Att taxan börjar gälla från och med 2020-07-01

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26 (37)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-19

2020-§ 216

Dnr: KS.2020.0472

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende
föreningsaktiviteter 2020
Sammanfattning
Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat
aktivitetsbidrag för ideella föreningar.
Detta kommunala bidrag söks retroaktivt för föregående verksamhetsår och
baseras på antal sammankomster som föreningen har haft.
Med anledning av den extraordinära situationen med Corona-virusets framfart
och den allmänna smittspridning som råder i Sverige och i Finspångs kommun
behövs därför åtgärder för att minska smittspridningen samtidigt som föreningar
i kommunen inte ska behöva lida ekonomiskt.
Förvaltningen ser ett behov av att schablonmässigt dela ut aktivitetsbidrag för
2020 utifrån 2019 års utfall med tillhörande indexuppräkning. På så vis kan
kommunens föreningar få det kommunala bidraget och hantera i sin verksamhet
säkert och eventuellt även ställa in aktiviteter utan att för den saken skull förlora
ekonomiskt.
Bidraget betalas enligt gängse ordning under första kvartalet 2021 och kommer
avse sammankomster 2020. Föreningarna kommer inte behöva skicka in
närvarokort som intygar vilka som närvarat på sammankomsterna.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att aktivitetsbidraget för 2020 betalas ut utifrån 2019 års bidragsnivå
med tillhörande indexuppräkning
2. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----
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2020-§ 217

Dnr: KS.2019.1207

Rapportering av prioriterat uppdrag; Finspångs skolstruktur,
förskola och grundskola
Sammanfattning
Sektor utbildning har fått i uppdrag att se över förskolans och grundskolans
organisation utifrån att kommunfullmäktige 2017 fattade beslut om ett nytt
tillväxtmål för Finspång - att kommunen ska ha 30 000 invånare år 2035.
Befolkningsprognoser visar att både förskola och grundskola kan förvänta sig
fler barn och elever framåt, något som ställer krav på en annan organisation än
idag.
Översynen har som syfte att, kopplat till kommunens vision om tillväxtmålet
fram till 2035, ta fram förslag till en organisering av förskola och grundskola i
Finspångs kommun.
Organiseringen ska ge Sektor utbildning möjlighet att i resurseffektiva enheter
erbjuda verksamheter med hög kvalitet och goda resultat.
Förändring/utveckling av förskole- och skolverksamheter i kommunen är en
omfattande process som kommer att fortgå över lång tid.
Arbetsgruppen har arbetat utifrån tanken att skapa en sammanhållen skola med
enheter F-6 resp. 7-9 inom grundskolan där särskolan integreras. Sektorn strävar
också efter att skapa enheter för effektivt resursnyttjande, som t.ex. förskolor
med minst 4 avdelningar, grundskolor med parallella klasser samt att skapa
lokaler med flexibilitet för framtida förändringar i grupper och/eller omvärlden.
Fram till 2024 är prognosen för befolkningsökningen, att förskolan behöver plats
för ca 180 fler barn än idag. Grundskolans F-6 beräknas få ca 140 fler elever och
år 7-9 ca 187 fler elever under samma tidsperiod. Utifrån dessa prognoser har
sektorn identifierat behov av utökat antal platser inom såväl förskola som
grundskola, dels prioriterade behov som behöver åtgärdas inom en period om 3
år, dels behov som kan åtgärdas mer långsiktigt.
De prioriterade områden där åtgärder behöver ske inom 3 år är östra tätorten
(exklusive Lotorp) och särskolan. Arbetsgruppen föreslår att en ny skola för F-6
och grundsärskolan byggs i anslutning till Hårstorps förskola och att
Grosvadsskolan byggs om för kapacitet att ta emot ett ökat antal elever samt 20
elever i särskolan åk 7-10.
Vidare är västra landsbygden – Hällestad prioriterat område där sektorn
föreslår en utbyggnad av Hällestads skola samt nybyggnation av förskola i
Hällestad för att samordna nuvarande verksamheter.
Ett tredje prioriterat område är en attraktiv gymnasieskola på Bergska skolan
där sektorn föreslår att Bergska gymnasiets skollokaler på Ekmans väg renoveras
för att skapa möjlighet att rymma hela gymnasiet i samma byggnad.
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Gymnasiesärskolan kan integreras med övriga gymnasieskolan här, även
kulturskolan kan finns i dessa lokaler och vuxenutbildningen skulle då ha sin
verksamhet i Bildningen.
I rapporten redovisas även, utan inbördes rangordning, arbetsgruppens tankar
och förslag till mer långsiktiga förändringar för förskole- och
grundskoleverksamhet i kommunens övriga delar.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad, att kostnadsberäkna och
projektera för nedanstående ny- och ombyggnationer:
- nybyggnation på Hårstorp av en 2-parallellig F-6 skola inklusive
grundsärskola 1-6 och träningsskola 1-9,
- ombyggnation av Grosvadsskolan i syfte att kunna ta emot ökat antal
elever samt grundsärskola åk 7-10,
- utbyggnad av Hällestads skola i syfte att kunna ta emot ökat antal elever
samt
- nybyggnation av förskola i Hällestad
2. ombyggnation av Bergska gymnasiets lokaler på Ekmans väg för att göra
det möjligt att rymma hela gymnasiet i samma byggnad och att därmed
skapa en attraktiv gymnasieskola.
3. Att, efter den nu genomförda översynen, avsluta sektor utbildnings
prioriterade uppdrag avseende
- ”Utred och kom med förslag på framtidens förskole- och
grundskoleorganisation”.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----
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2020-§ 218

Dnr: KS.2020.0518

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2020
Sammanfattning
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr.
Prognosen för helåret visar ett negativt resultat om 25,2 mnkr, en avvikelse med
38,7 mnkr.
En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den
rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger
ett scenario istället för en prognos. Med anledning av pandemin beslutade den
politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket till
näringslivet. Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020 och
sjuklönerna för mars månad har kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8
mnkr föregående år.
Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott i jämförelse
med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård
och omsorg och samhällsbyggnad. Sektor social omsorg prognostiserar den
största avvikelsen, 12 procent högre nettokostnader än budgeterat vilket
motsvarar ett underskott om 27,2 mnkr. För sektor vård och omsorg är
avvikelsen 4 procent, för sektor utbildning är avvikelsen 3 procent och för
samhällsbyggnad är avvikelsen 2 procent.
Inom sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för
köpta platser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Underskottet är dock mindre än befarat då
antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta platser är väsentligt dyrare
än de platser som drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en avvikelse om
5,0 mnkr. En ökning av antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak
till denna avvikelse. Andra verksamheter som redovisar större underskott är
försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans enligt LSS och
socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, och boende samt boendestöd enligt
LSS/SoL, 3,6 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på att
schablonersättningen från Försäkringskassan inte täcker den kommunala
lönekostnaden. Flera åtgärder pågår för att minska underskotten, bland annat
arbetas det aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa
placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda förutsätter det att utbyggnad
och nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna minska
kostnaderna. Inom personlig assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp
för att kunna optimera bemanningen.
Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om
11,8 mnkr. Särskilt boende förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 9,8
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mnkr, hemtjänst underskott om 2,6 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen
underskott om 2,6 mnkr. Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret
redovisar båda överskott om totalt 3,2 mnkr. Inom särskilt boende ingår en ny
enhet som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset.
Hela den beräknade kostnaden för enheten, 2,5 mnkr blir ett underskott då
enheten inte fanns med i budget. Särskilt boende fick också lägre
budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska sina
personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom
hemtjänsten beror till stor del på personalkostnader. Åtgärder pågår för att få en
effektivare bemanning inom särskilt boende och en effektivare fördelning av
personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå.
Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 15,2
mnkr, varav grundskola 2,2 mnkr, förskola 6,6 mnkr och gymnasiet 6,4 mnkr.
De prognostiserade underskotten var kända redan i budgetarbetet vid årets
början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att
redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Varje
chefsområde har fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av
organisation och bemanning i varje läge och översyn av alla former av
omkostnader. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att
lämna förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har
tagits fram som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen.
Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, varav
transportservice står för det största underskottet om 1,8 mnkr. Transportservice
påverkas i stor utsträckning av coronautbrottet som vilket gett minskad
efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor.
Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt social omsorg med 50
procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av
transportservice totala intäkter.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 10,9 mnkr, vilket främst
härrör till kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt
kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast resultatet under del av
året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel
personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om
2,6 mnkr. Finans prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Prognosen för skatter
och statsbidrag visar ett överskott mot budget. Överskottet är nettoeffekten av
minskade skatteintäkter och ökade generella statsbidrag. Prognosen för
pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska
kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för
anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren.
Under mars och april har börsen fallit och värdet för kommunens
pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona.
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna tertialrapport 1, 2020.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----
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2020-§ 219

Informationsärenden
a) Lägesuppdatering om Coronapandemin, Finspångs kommun – Johan
Malmberg, kommundirektör ger en lägesbild över Finspångs kommun
och Coronapandemin. Johan och sektorchefer svarar på frågor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
-----
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2020-§ 220

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.
Remiss från Fi-dep - Långtidsutredningen 2019,
Huvudbetänkande
Ansökan om tilläggsbelopp till elev vid Curt
Nicolingymnasiet vårterminen 2020
Beslut att ansöka om statlig ersättning från
Migrationsverket för asylsökande elevers
utbildningskostnader vid Bergska gymnasiet kvartal 1
2020
Beslut om kontant resebidrag till gymnasieelev för
januari-mars 2020
Beslut om ändrat busskort av särskilda skäl till
gymnasieelev vid Bråvallagymnasiet
Beslut om fortsatt tilläggsbelopp till gymnasieelev vid
Curt Nicolin Gymnasiet vårterminen 2020
Omplacering av medel i
pensionsmedelsplaceringsportföljen
Delegationsbeslut - Ta tåget ut i Europa
Delegationsbeslut - Hon är jag - Borggårds Folkets Hus
Delegationsbeslut - Naturskyddsföreningen - Odla egna
grönsaker
Revelj med marschmusik - Tapto med marschmusik 26
april Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
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föreskrifter 2020
Cykeltävlingen Sverigeloppet - 7-13 augusti
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
2020
Uteservering på Hugo 20 april - 30 september i Finspång
Uteservering i Igelfors 2 maj - 27 sep - Hallström Care
and Coffee AB Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter 2020
Teckningsrätt för bank- och bankgiro
Förskolans organisation
Utökat ansvarsområde
Flaggning 1:a maj 2020 - Första majkommittén
Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor designprojekt Bergska gymnasiet
Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor Samtal för tillgänglig lärmiljö, kurs Handlednings- och
samtalsmetodik
Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor utbildningsresa med husrådet på
Introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan på
Bergska gymnasiet
Insatser vid tillfällig vistelse för sommarboende/tillfälligt
boende med anledning av coronaviruset och sjukdomen
Covid-19
Investeringsmedgivande ny modul Procapita IFO
Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor julrevy, ersätter tidigare beslut
Överenskommelse om avgång med lön sektor vård och
omsorg
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Investeringsmedgivande sektor Utbildning
Investeringsmedgivand Rektorsområde Nyhem
Investeringsmedgivande Rektorsområde
Hällestad/Grytgöl
Investeringsmedgivande rektorsområde X
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegation till protokollet
----
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2020-§ 221

Delgivningar
Sammanfattning
1. Cirkulär 20:19 från SKR – överenskommelse om avvikelse från lag och
avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020
2. Cirkulär 20:20 från SKR – budgetförutsättningar för åren 2020-2023
3. Cirkulär 20:21 från SKR- feriearbete/sommararbete 2020
4. Cirkulär 20:22 från SKR – överenskommelse om partsgemensamma
arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och
HÖK 18
5. Cirkulär 20:23 från SKR – ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) om
partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.
6. Cirkulär 20:24 från SKR - överenskommelse om Kompetens- och
omställningsavtal
7. Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige
tillsvidare
8. Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB
9. Protokoll arbetsgivardelegationen 2020-04-14
10. Protokoll CeSam 2020-03-25
11. Protokoll CeSam 2020-04-15
12. 2020 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget
13. Månadsrapport stiftelseportföljen mars 2020

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet
-----
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